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a Bizottság számára 
az eljárási szabályzat 128. cikke 

Bernd Lange, Christofer Fjellner 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 

Tárgy: Az EU és Nyugat-Afrika országai közötti gazdasági partnerségi megállapodás 
fenntartható fejlődésre vonatkozó rendelkezései 

Több mint tíz évig tartó tárgyalások után a nyugat-afrikai államok és az Unió lezárta a gazdasági 
partnerségi megállapodással kapcsolatos tárgyalásokat. A felek által parafált gazdasági partnerségi 
megállapodás végleges szövegét a nyugat-afrikai államok nagy többsége már aláírta. A gazdasági 
partnerségi megállapodás megfelelő végrehajtása esetén a megállapodás az általános preferenciális 
rendszernél lényegesen jobb piaci hozzáférést biztosít a nyugat-afrikai áruk számára, lehetőséget 
teremtve a felek közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fokozására. A gazdasági partnerségi 
megállapodás célkitűzései: hozzájárulni többek között a fenntartható gazdasági növekedéshez, a 
szegénység felszámolásához, az életszínvonal növeléséhez és a regionális integráció fokozásához. A 
gazdasági partnerségi megállapodás helyes végrehajtásának és működésének nyomon követése 
alapvető fontosságú lesz e célok elérése szempontjából. 

Az EU és Nyugat-Afrika országai közötti gazdasági partnerségi megállapodás a felek számára 
kötelező erejű klauzulákat tartalmaz a Cotonoui Megállapodásban foglaltak szerint a nemzetközi 
emberi jogok, a munkaügyi és környezetvédelmi szabályok tekintetében. A gazdasági partnerségi 
megállapodás egy közös konzultációs bizottság létrehozásáról rendelkezik, amelynek feladata e 
kötelezettségeknek való megfelelés felügyelete. 

1. Milyen konkrét intézkedéseket szándékozik hozni a Bizottság annak biztosítására, hogy a 
gazdasági partnerségi megállapodást olyan módon hajtsák végre, amely tiszteletben tartja az 
emberi jogokat, többek között a munkavállalói jogokat és a környezetvédelmet? 

2. Hogyan fogja biztosítani a Bizottság, hogy a közös konzultatív bizottság munkáját a civil 
társadalom széles körű részvétele jellemezze, amelyben egyenlő mértékben vesznek részt az 
egyetemi körök, az üzleti világ és a szociális partnerek, amely hozzáférhető költségvetés révén 
megfelelő finanszírozásban részesül, és amely hatékonyan és önállóan léphet fel? 

3. Kötelezettséget tud-e vállalni a Bizottság arra, hogy a gazdasági partnerségi megállapodás 
keretében vállalt kötelezettségek megsértése elleni fellépésekre vonatkozó, a civil társadalom 
által készített jelentéseket, határozatokat és ajánlásokat fogadjon el? 

4. Fontolóra veszi-e a Bizottság a fenntartható fejlődési politika céljainak megállapítására egy 
időkeret meghatározását? 
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