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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за сключване на Временно споразумение за 
икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави 
членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от 
друга страна
(14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (14757/2012),

– като взе предвид Временното споразумение за икономическо партньорство между 
Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по 
споразумението Централна Африка, от друга страна1,

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 207, параграф 4, член 209, параграф 2, както и член 218, параграф 6, втора 
алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0369/2012),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и 
становището на комисията по развитие (A7-0000/2013),

1. дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-
членки и Република Камерун.

                                               
1 ОВ L 57, 28.2.2009 г., стр. 2.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Преференциалният достъп до европейския пазар не доведе до устойчив растеж и 
достатъчна интеграция на групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския 
басейн в световната икономика. Освен това едностранните търговски преференции, 
предоставени от ЕС, бяха несъвместими с принципа на недискриминация на 
Световната търговска организация.

През 2007 г. стана ясно, че преговорите относно нови всеобхватни споразумения за 
икономическо партньорство (СИП), започнати през 2002 г. от държавите от Африка, 
Карибите и Тихоокеанския басейн и от ЕС, най-вероятно няма да бъдат завършени до 
края на годината, когато изтичаше срокът на действие на дерогацията на СТО за 
търговския режим от Котону между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския 
басейн и ЕС, който беше удължен до 31 декември 2007 г.

Беше намерено временно решение под формата на временни, рамкови и етапни СИП. 
Това гарантираше съответствие с правилата на СТО, като беше осигурено 
предварително прилагане на преференциален достъп до пазара на ЕС, докато 
същевременно преговорите на всеобхватни СИП продължаваха.

Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Камерун

Тъй като останалите седем държави от Централноафриканския регион1 не бяха 
подготвени да сключат СИП с ЕС преди края на 2007 г., Камерун и ЕС договориха 
временно СИП. Впоследствие Камерун беше добавена към списъка на държавите, 
ползващи се от безмитния и неограничен от квоти достъп до пазара на ЕС, установен с 
Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета (регламента за достъп до пазара).

Това даде възможност на Камерун да избегне нарушаване на търговския обмен и да се 
възползва от предварително прилагане на търговския режим на СИП след изтичането 
на срока на действие на дерогацията на СТО. Временното СИП позволи на водещата 
икономика от Икономическата и валутна общност на Централна Африка2 да има 
свободен достъп до пазара на ЕС. То обаче беше обвързано с условие за ратифициране 
на временното СИП или на цялостното регионално споразумение.

До настоящия момент Камерун не е предприела необходимите стъпки за ратификация. 
Докладчикът съжалява, че досега не е изпълнено нито постигнатото през 2007 г. 
споразумение, нито е сключено всеобхватно СИП. Докладчикът подчертава значението 
на парламентарното участие в процеса относно СИП и призовава Националната 
асамблея на Камерун да вземе решение относно ратифицирането в надлежен срок от 
време.

                                               
1Държавите от регион са Камерун, Централноафриканска република, Чад, Конго, Демократична 

република Конго, Екваториална Гвинея, Габон, Сао Томе и Принсипи. С изключение на Демократична 
република Конго и Сао Томе и Принсипи, всички останали държави са членове на Икономическата и 
валутна общност на Централна Африка.

2 Икономическата и валутна общност на Централна Африка е валутен съюз с наднационална централна 
банка и обща валута (CFA франк, който е фиксиран спрямо еврото).
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Освен това докладчикът изтъква необходимостта от хармонизиране в ЕС на процеса на 
междуинституционално вземане на решения относно търговски споразумения. Във 
въпросния случай Съветът е предал на Европейския парламент споразумението, 
парафирано на 17 декември 2007 г. и подписано на 15-22 януари 2009 г., едва на 6 
ноември 2012 г. Докладчикът отбелязва, че преводът на всички официални езици на ЕС 
на приложението относно достъпа до пазара, в което се съдържат задълженията на 
Камерун във връзка с продуктите и тарифите, изискваше време, но въпреки това счита 
подобно забавяне за недопустимо. ЕП прие позицията си1 относно временното СИП на 
25 март 2009 г.

Основните цели на споразумението включват насърчаване на регионалната интеграция, 
икономическо сътрудничество и добро управление в Централноафриканския регион, 
който постепенно да се интегрира в световната икономика с помощта на съпътстващи 
мерки на сътрудничеството за развитие.

В основата на споразумението са асиметричната и постепенната тарифна 
либерализация, осигуряваща двустранни предпазни мерки, включително в областта на 
сигурността на храните. Камерун, която се ползва от безмитен и неограничен от квоти 
достъп2 до пазара на ЕС от 2008 г. насам, се ангажира да либерализира 80 % от вноса си 
до 2023 г., с изключение на някои чувствителни стоки. По-евтините входящи ресурси, 
преди всичко под формата на внос на европейско оборудване, могат да помогнат на 
местните производители да напреднат във веригата на стойността и не трябва да 
възпрепятстват бъдещите перспективи за местното производство.

Докладчикът подчертава значението на изграждането на капацитет и мерките за 
улесняване на търговията, и най-вече необходимостта от това да се помогне на 
камерунските износители да изпълнят стандартите на ЕС и да диверсифицират износа 
си. Споразумението включва глави относно улесняването на търговията, техническите 
пречки пред търговията,санитарните и фитосанитарни изисквания и сътрудничеството 
за развитие. С него също така се създава съвместен комитет за СИП, който позволява 
на страните да обсъждат и преразглеждат въпроси по споразумението, както и 
регионален фонд за СИП за финансиране на мерките за модернизация и фискално 
приспособяване. Докладчикът също подчертава задължението на страните 
допълнително да подобряват и опростяват правилата за определяне на произхода.

Докладчикът подчертава клаузата за неизпълнение в член 106, параграф 2 от 
споразумението, която позволява на страните да предприемат целесъобразни мерки в 
случай на неизпълнение на задълженията, произтичащи от зачитането на правата на 
човека, демокрацията и принципите на правовата държава, съдържащи се в 
споразумението от Котону.

ЕС е най-големият търговски партньор на Камерун, формиращ 44 % от търговския 
обмен на държавата през 2011 г., а Камерун е основният търговски партньор на ЕС в 
Централна Африка. Това е една от най-малко зависимите от помощ държави в Африка 

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2009)0182.
2 С изключение на преходния период за захарта до 2015 г.
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на юг от Сахара. Въпреки че има сравнително диверсифицирана икономика с растящ 
сектор на услугите, страната остава износител на суровини. Подобряването на 
инфраструктурата и стопанската среда е от съществено значение за генерирането на 
устойчив икономически растеж.

Към всеобхватно регионално споразумение

Временното СИП е само преходна стъпка към по-дълбока регионална интеграция чрез 
сключването на цялостно регионално споразумение, обхващащо 
Централноафриканския регион. Централна Африка трябва да демонстрира подновен 
политически ангажимент за приключване на преговорите относно взаимноизгодно 
регионално споразумение, като двете страни трябва да вземат предвид разнообразието 
в региона и различното равнище на развитие.

Камерун е ключът към успеха на икономическата интеграция в сърцето на Африка. 
Докладчикът приветства идеята Камерун да стане страна с бързо развиваща се 
икономика до 2035 г. и настоятелно призовава държавата да поеме отговорността за 
това, заедно с Габон и Екваториална Гвинея, да бъде двигател на по-нататъшната 
интеграция в региона на Икономическата и валутна общност на Централна Африка, 
като я превърне в действащ валутен съюз.

Въпреки дългогодишната традиция в регионалната интеграция, обемът на 
трансграничната търговия в Централна Африка остава относително малък, а 
ефективното намаляване на различните пречки пред търговията в рамките на региона и 
изграждането на енергийни и транспортни връзки остава неотложен приоритет.

Въпреки перспективата за обединяването на 37-милионен пазар на държавите от 
Икономическата и валутна общност на Централна Африка в единен пазар е ясно, че 
настоящите усилия за интеграция не са достатъчни, и че липсата на регионализация 
остава основна пречка пред стимулираното от търговията развитие. Допълнителната 
интеграция в рамките на 10-членната Икономическа общност на държавите от 
Централна Африка с над 120 милиона потребители ще помогне за откриването на нови 
неоползотворени възможности.

Заключение

Докладчикът препоръчва одобряването на временното споразумение, тъй като това ще 
изпрати важен сигнал относно значението на търговските връзки с 
Централноафриканския регион като цяло. Временното СИП следва да бъде силен 
катализатор за по-дълбока интеграция в Централна Африка, като принесе дългосрочни 
ползи. Визията за континентална зона на свободна търговия може да бъде успешна 
единствено ако регионалните групировки в Африка продължат допълнително да се 
интегрират.


