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 Direcţia pentru Uniunea Europeană 

 

FIŞĂ DE INFORMARE 

 
O nouă Alianță Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile:  

să ducem parteneriatul pentru investiții și locuri de muncă  

la un nivel superior 

 

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                EXT 7 SOC 5 COMPET 3 

1. Data adoptării de către Comisie: 12.09.2018, dl Neven Mimica, membru al Comisiei 

Europene responsabil pentru cooperare internațională  și dezvoltare 

2. Denumire document: Comunicare privind o nouă Alianță Africa-Europa pentru investiții și 

locuri de muncă sustenabile: să ducem parteneriatul pentru investiții și locuri de muncă la un 

nivel superior 

3. Date de identificare: COM(2018)643 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Tipul examinării: fond 

6. Stadiul actual: documentul a fost transmis Parlamentului European și Consiliului UE la data de 

12.09.2018  

 

I. CONTEXT 

 

 Alianța Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile este parte a Parteneriatului 

dintre Uniunea Europeană și Uniunea Africană şi se înscrie în cadrele strategice care reunesc Europa 

și Africa, cum ar fi Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite și cele 17 obiective de dezvoltare 

durabilă asociate, care stabilesc o viziune pentru ambele continente, precum și din cadrele de politici 

relevante ale Uniunii Africane (Agenda 2063) și ale Uniunii Europene (Strategia globală pentru 

politică externă și de securitate a UE, Consensul european privind dezvoltarea). 

 

 Această strategie economică are la bază Concluziile Consiliului European din iunie 2018, în  care 

se solicită crearea unui „nou cadru pentru o creștere substanțială a investiților private atât din partea 

africană, cât și din cea europeană” și propunerile Comisiei Europene pentru următorul cadru financiar  

multianual. De asemenea, alianța reflectă deciziile majore adoptate în cadrul celui de-al 10-lea 

summit extraordinar al Uniunii Africane de la Kigali din 21 martie 2018, precum și ideile exprimate 

în Declarația de la Meseberg din 19 iunie 2018. 

 

 În discursul său cu privire la Starea Uniunii din 12 septembrie 2018, președintele Comisiei 

Europene, dl Jean Claude Junker și-a exprimat intenția de a construi un nou parteneriat cu Africa, o 

alianță pentru investiții și locuri de muncă sustenabile. Această alianță asigură cadrul necesar 

pentru atragerea mai multor investiții private în Africa, care ar permite crearea a până la 10 milioane 

de locuri de muncă în următorii cinci ani. 

 

II. PREZENTAREA PROPUNERII 

 

 Obiectivul alianței Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile este să 

promoveze creșterea substanțială a investițiilor private, să stimuleze comerțul și crearea de locuri de 

muncă și să contribuie la dezvoltarea durabilă și incluzivă, promovând standarde moderne de 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=580
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_ro_version.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_ro_version.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/35954/28-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/germany/events/article/europe-franco-german-declaration-19-06-18
https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/docs/soteu2018_discurs_ro.pdf
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protecție a mediului și a forței de muncă. Acest plan va fi sprijinit de bugetul actual și viitor al 

Comisiei, în care Africa este menționată ca o regiune prioritară. 

 

 Principalele măsuri avute în vedere: 

 

1. Stimularea investițiilor strategice pentru crearea de locuri de muncă și consolidarea rolului 

sectorului privat 

 

 Sectorul  privat  deține  cel  mai  mare  potențial  de  a  genera  locuri  de  muncă  și  creștere 

economică. Prin urmare, este esențială stimularea investițiilor private responsabile – interne și străine 

– în Africa. 
 

 Acțiunile propuse: 

 

 Sprijinul pentru atragerea investițiilor în Africa va fi stimulat prin finanțare mixtă și 

garanții cu valori tot mai mari. De acum și până în 2020 este de așteptat ca UE să-și atingă un 

obiectiv global al Planului de investiții externe, acela  de  a  mobiliza  în  Africa  și în 

vecinătate  investiții  în  valoare de 44 de miliarde euro. Concret, aceasta va însemna, printre 

altele, asigurarea accesului la energie electrică pentru 30 de milioane de persoane, în timp ce 

24 de milioane de persoane vor avea  acces la drumuri utilizabile tot timpul anului. Se 

preconizează că se vor crea 3,2 milioane de locuri de muncă în Africa numai prin programele 

de investiții axate exclusiv pe întreprinderile mici și mijlocii; 

 Identificarea celor mai promițătoare lanțuri valorice și a oportunităților de producție la 

nivel național și regional, prin încheierea cu partenerii africani a Pactelor pentru 

creștere economică și locuri de muncă. Europa și Africa au tot interesul să colaboreze mai 

strâns în ceea ce privește evoluțiile și interesele strategice; 

 Înainte de sfârșitul acestui an, Comisia Europeană va reuni, pe sectoare, operatori  

publici, privați și financiari și reprezentanți ai mediului academic din Africa și din 

Europa, pentru a examina și sprijini evoluțiile  strategice  în domenii  economice  critice. 

 

 Mecanismul de partajare a riscurilor NASIRA asigură finanțare pentru antreprenorii insuficient 

deserviți. Împreună cu banca olandeză de dezvoltare Financierings-

Maatschappi0jvoorOntwikkelingslanden, UE formează un parteneriat menit să abordeze riscurile  

ridicate (percepute  sau  reale) pe care le presupune creditarea antreprenorilor din țările aflate în 

vecinătatea UE și în Africa Sub-sahariană. Proiectul îmbunătățește accesul la împrumuturile pentru 

investiții, oferind instituțiilor financiare locale garanții de portofoliu cuprinzând împrumuturi pentru 

antreprenori. El pune accentul pe persoanele strămutate în interiorul țării, refugiați, persoane 

returnate, femei  și  tineri. În cadrul acestui program, 75 de milioane euro din garanția Planului de 

investiții externe vor genera investiții în valoare de 750 de milioane euro până la 1 miliard euro în 

800.000 locuri de muncă în Africa. 

 

2. Efectuarea de investiții în capitalul uman prin investiții în educație și competențe 

 

 Africa este regiunea din lume care are cea mai tânără populație și continuă să înregistreze o 

creștere demografică accentuată. Asigurarea accesului persoanelor la educație este deosebit de 

importantă. Pentru a stimula investițiile și crearea de locuri de muncă, competențele trebuie să fie 

corelate cu cerințele de pe piața forței de muncă. 

 

 UE este partenerul de lungă durată al Africii în domeniul  educației, de la învățământul preșcolar 

și primar la învățământul superior, inclusiv educația și formarea profesională și învățarea în domeniul 

antreprenorial, precum și în domeniul cercetării și al inovării. Între 2014 și 2020, sprijinul UE pentru 
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o serie de programe bilaterale de educație din Africa se ridică la aproximativ 1,34 miliarde euro. 

Aproape 230 de milioane euro (17%) din această sumă sunt destinate educației și formării 

profesionale. Cu toate aceste, sunt necesare investiții suplimentare atât din partea UE cât și din rândul 

partenerilor africani. 

 

 Acțiuni propuse: 

 UE va sprijini Inițiativa în materie de competențe pentru Africa. Aceasta își propune să 

dezvolte un cadru african al calificărilor (valabil pe tot continentul) și un mecanism de  

consolidare a implicării sectorului privat în educația și formarea tehnică și profesională. 

Sprijinul acordat de UE în cadrul Programului panafrican va crește de la 45 de milioane  euro 

în perioada 2014-2017, la 63 de milioane euro în  perioada 2018-2020, totalizând astfel 108 

milioane euro; 

 UE va urmări să îmbunătățească sprijinul acordat la nivel național pentru alinierea 

competențelor la opțiunile de dezvoltare strategică pentru fiecare țară, de pe continentul 

african. 

 

3. Consolidarea mediului de afaceri și a climatului investițional 

 

Creșterea  investițiilor  din  sectorul  privat  necesită  pace, securitate și stabilitate, un mediu 

propice investițiilor și afacerilor, inclusiv stabilitate macroeconomică și sisteme financiare deschise 

pentru creșterea volumului creditelor sectorului privat. 

 

Acțiuni propuse: 

 Comisia propune consolidarea dialogului și a cooperării cu partenerii africani în  ceea ce  

privește climatul de investiții, inclusiv protecția investițiilor, acolo unde este cazul. Pentru 

perioada 2018-2020, în cadrul pilonului 3 al Planului de investiții externe  se are în vedere o 

creștere  semnificativă  a sprijinului acordat de UE pentru reformele mediului de afaceri și de 

investiții din Africa. Valoarea sprijinului va ajunge, în medie, la  300-350 de milioane euro pe 

an. 

 

4.  Valorificarea întregului potențial al integrării economice și al comerțului 

 

 Comerțul între Africa și UE este unul semnificativ. UE este cel mai important partener comercial 

al Africii, asigurând 36% din comerțul cu mărfuri al acestui continent, în valoare de 243.5 miliarde 

euro în 2017. 

 

 Acțiuni propuse: 

 

 Sprijinul acordat negocierilor pentru înființarea Zonei continentale africane de liber 

schimb ar trebui să crească de la 7 milioane euro (2014-2017) la 50 de milioane euro (2018-

2020); 

 consolidarea schimburilor comerciale dintre UE și Africa cu perspectiva pe termen  lung a 

încheierii unui amplu acord de liber schimb între UE și Africa, la nivel de continente; 

 sprijin pentru realizarea conectivității atât în interiorul Africii cât și între UE și Africa; 

 Alianța trebuie susținută de un pachet important de resurse financiare: Propunerea 

Comisiei COM(2018)460, privind viitorul cadru financiar multianual al UE prevede un 

Instrument ambițios de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională, în 

valoare de 89,2 miliarde euro pentru perioada 2021-2027. 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1538640859643&uri=CELEX:52018PC0460
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III. POZIȚII ALE INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR INTERNAȚIONALE 

 

Consiliul European din 28-29 iunie 2018 

 

În cadrul reuniunii, șefii de stat și de guvern au adoptat concluzii cu privire la migrație, securitate 

și apărare, locuri de muncă, creștere economică și competitivitate. 

Consiliul European a convenit asupra transferului a 500 de milioane de euro din rezerva celui de 

al 11-lea FED către Fondul fiduciar al UE pentru Africa. Mai mult, statelor membre li se solicită să 

contribuie suplimentar la Fondul fiduciar al UE pentru Africa, în vederea realimentării sale. 

Abordarea problemei migrației a evidențiat necesitatea încheierii unui parteneriat cu Africa,  care 

să faciliteze transformarea socio-economică substanțială a continentului african pe baza principiilor și 

a obiectivelor definite de țările africane în Agenda lor pentru 2063. Totodată, s-a exprimat ideea 

consolidării cooperării cu Africa prin creșterea finanțării pentru dezvoltare și prin crearea unui nou 

cadru care să permită creșterea substanțială a investițiilor private atât din partea africană, cât 

și din cea europeană, în mod special în educație, sănătate, infrastructură și inovare. S-a exprimat 

nevoia apropierii celor două continente prin schimburi și contacte sporite la toate nivelurile societății. 

 

Adunarea generala a ONU din 27 septembrie 2018 

 

În cadrul celei de-a 73-a Adunări Generale a ONU au fost prezentate prioritățile  parteneriatului 

strategic ONU–UE pentru perioada 2019-2021: pacea și prevenirea conflictelor, o agendă pozitivă 

comună și un angajament global în creștere. 

Unul dintre elementele-cheie ale parteneriatului strategic ONU-UE constă în consolidarea 

cooperării cu Uniunea Africană (UA). Activitățile desfășurate în comun de cele trei părți, UA-UE-

ONU, în ceea ce privește Libia/migrația, urmăresc să pregătească terenul pentru o cooperare 

consolidată în cadrul mai larg al agendei privind pacea și securitatea. 

În ceea ce privește pacea și prevenirea conflictelor, în anul care urmează, UE își va consolida și 

mai mult cooperarea cu ONU privind medierea și își va intensifica eforturile de a desfășura acțiuni 

comune de mediere, inclusiv cu UA și cu alți parteneri. 

Agenda 2030 reprezintă planul de acțiune cu privire la care UE și partenerii săi s-au angajat în 

următorii ani. Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) reprezintă o oportunitate extraordinară de a 

eradica sărăcia și de a realiza o dezvoltare durabilă în toate cele trei dimensiuni ale acesteia: 

economică, societală și de mediu. UE își va intensifica susținerea acordată tinerilor, vizând să reducă 

excluziunea și inegalitățile, în special în Africa. 

 

IV. LINK-URI UTILE: 

 

 COM/2018/643 final; 

 Strategia global pentru politică externă și de securitate a UE; 

 Concluziile Consiliului European din 28-29 iunie 2018; 

 Starea Uniunii 2018; 

 COM(2018) 460 final, 

 Priorități ale UE în cadrul Organizației Națiunilor Unite și pentru cea de-a 73-a Adunare 

Generală a Organizației Națiunilor Unite. 

 

 

 

Andreea MIHAI 

5 octombrie 2018 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1538730299324&uri=CELEX:52018DC0643
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_ro_version.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/35954/28-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/35954/28-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/35954/28-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1538640859643&uri=CELEX:52018PC0460
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10056-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10056-2018-INIT/en/pdf

