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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den foreløbige aftale med henblik på en 
økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets 
medlemsstater på den ene side og Centralafrika på den anden side
(14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (14757/2012),

– der henviser til Foreløbig aftale med henblik på indgåelse af en økonomisk 
partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene 
side og Centralafrika på den anden side1,

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, 
stk. 4, artikel 209 stk.2 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0369/2012),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra 
Udviklingsudvalget (A7-0000/2013),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og Republikken Camerouns regeringer og parlamenter.

                                               
1 EUT L 57 af 28.2.2009, s. 2.
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BEGRUNDELSE

Præferenceadgang til det europæiske marked har ikke ført til bæredygtig vækst og 
tilstrækkelig integration af Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS-landene) i 
verdensøkonomien. Desuden var de unilaterale handelspræferencer, EU havde givet, 
uforenelige med Verdenshandelsorganisationens (WTO's) princip om ikke-
forskelsbehandling.

I 2007 stod det klart, at de forhandlinger om nye omfattende økonomiske partnerskabsaftaler 
(ØPA'er), som AVS- og EU-landene havde indledt i 2002, sandsynligvis ikke ville være 
afsluttet ved årets udgang, når WTO's undtagelsesbestemmelse vedrørende AVS-EU's 
"Cotonou-handelsordning", som var blevet forlænget til den 31. december 2007, ville udløbe.

Der blev fundet en midlertidig løsning i form af hhv. "foreløbig ØPA" og "ramme for en 
økonomisk partnerskabsaftale". Dette sikrede overholdelse af WTO-reglerne med anvendelse 
på forhånd af præferenceadgang til EU's marked, mens forhandlingerne om omfattende 
"fuldstændige ØPA'er" fortsatte.

ØPA mellem EU og Cameroun

Da de øvrige syv lande i den centralafrikanske region1 ikke var parate til at indgå en 
økonomisk partnerskabsaftale (ØPA) med Den Europæiske Union ved udgangen af 2007, 
forhandlede Cameroun og EU om en foreløbig ØPA. Som følge heraf blev Cameroun opført 
på listen over lande, der nyder godt af told- og kvotefri adgang til EU, som fastsat ved Rådets 
forordning (EF) nr. 1528/2007 (forordningen om markedsadgang).

Derved blev det muligt for Cameroun at undgå handelsforstyrrelser og nyde godt af en 
fremskudt anvendelse af ØPA-handelsordningen, da WTO-undtagelsen udløb. Den foreløbige 
ØPA gjorde det muligt for den førende økonomi i Det Centralafrikanske Økonomiske og 
Monetære Fællesskab (CEMAC) at nyde fri adgang til EU's marked. Dette var dog betinget af 
ratificering af den foreløbige ØPA eller den fuldstændige regionale aftale.

Indtil videre har Cameroun ikke taget skridt i retning af ratificering. Ordføreren beklager, at 
man indtil videre hverken har gennemført den aftale, der blev indgået i 2007 eller har 
færdiggjort en omfattende regional ØPA. Ordføreren understreger vigtigheden af 
parlamentarisk deltagelse i ØPA-processen og opfordrer Camerouns Nationalforsamling til at 
træffe beslutning om ratificering i rette tid.

Ordføreren understreger endvidere behovet for at strømline processen for interinstitutionel 
beslutningstagning om handelsaftaler med EU. I dette tilfælde blev aftalen, som blev paraferet 
den 17. december 2007 og undertegnet den 15.-22. januar 2009, først videresendt fra Rådet til 
Europa-Parlamentet den 6. november 2012. Ordføreren tager ad notam, at oversættelse af 
bilaget om markedsadgang, som indeholder Camerouns forpligtelser angående varer og 
                                               
1Landene i regionen omfatter: Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Den Demokratiske Republik 
Congo, Republikken Congo, Republikken Ækvatorialguinea, Gabon, São Tomé og Principe. Alle disse lande 
med undtagelse af DR Congo og São Tomé og Principe er medlemmer af Det Centralafrikanske Økonomiske og 
Monetære Fællesskab (CEMAC).
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toldsatser, til alle officielle EU-sprog har været tidskrævende, men betragter stadig en sådan 
forsinkelse som værende uacceptabel. Europa-Parlamentet vedtog sin holdning1 om den 
foreløbige ØPA så langt tilbage som den 25. marts 2009.

De bagvedliggende målsætninger med aftalen omfatter fremme af regional integration, 
økonomisk samarbejde og god regeringsførelse i den centralafrikanske region med en gradvis 
integration af regionen i den globale økonomi understøttet af samtidige tiltag inden for 
udviklingssamarbejde. 

Hjørnestenen i aftalen er en asymmetrisk og gradvis toldliberalisering med mulighed for 
bilaterale beskyttelsesforanstaltninger, bl.a. inden for fødevaresikkerhed. Efter at have haft 
told- og kvotefri adgang2 til EU's marked siden 2008 har Cameroun forpligtet sig til at 
liberalisere 80 % af sin import senest i 2023, med undtagelse af visse følsomme varer. 
Billigere input, fortrinsvis i form af import af europæiske maskiner, kan hjælpe lokale 
producenter til at bevæge sig op i værdikæden og må ikke være til hinder for 
fremtidsmulighederne for den lokale produktion.

Ordføreren understreger betydningen af kapacitetsopbygning og handelsfremmende 
foranstaltninger og først og fremmest af at hjælpe camerounske eksportører til at kunne 
opfylde EU's standarder og diversificere deres eksport. Aftalen indeholder kapitler om 
handelsfremme, tekniske handelshindringer, sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger 
samt udviklingssamarbejde. Den fastsætter desuden bestemmelse om oprettelse af et fælles 
ØPA-råd, der giver parterne mulighed for at drøfte og evaluere de emner, der indgår i 
partnerskabet, samt om en regional ØPA-fond til finansiering af foranstaltninger inden for 
modernisering og finanspolitisk tilpasning. Ordføreren fremhæver endvidere parternes 
forpligtelse til yderligere at forbedre og forenkle reglerne om fastlæggelse af oprindelse.

Ordføreren fremhæver suspensionsklausulen i aftalens artikel 106, stk. 2, som giver parterne 
mulighed for at træffe passende foranstaltninger i tilfælde af tilsidesættelse af de forpligtelser, 
som følger af respekt for menneskerettighederne, demokrati og retsstatsprincippet som fastsat 
i Cotonouaftalen.

EU er Camerouns største handelspartner og tegnede sig for 44 % af dets handelsstrømme i 
2011, mens Cameroun er EU's vigtigste handelspartner i Centralafrika. Det er blandt de 
mindst bistandsafhængige lande i Afrika syd for Sahara. Til trods for at det er en relativt 
diversificeret økonomi med en voksende servicesektor, er landet stadig eksportør af råvarer. 
Forbedring af infrastrukturen og erhvervsklimaet er afgørende for at skabe bæredygtig 
økonomisk vækst.

Mod en omfattende regional aftale

Den foreløbige ØPA er et midlertidigt skridt på vejen mod dybere regional integration med 
indgåelse af en fuldstændig regional aftale, som omfatter hele den centralafrikanske region. 
Centralafrika er nødt til at vise fornyet politisk engagement for at få afsluttet forhandlingerne 
om en regional aftale, som er til gensidig gavn, og begge parter er nødt til at tage højde for 

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0182.
2 Bortset fra en overgangsperiode for sukker frem til 2015.
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regionens forskelligartethed og landenes forskellige udviklingsniveauer.

Cameroun ligger inde med nøglen til en vellykket økonomisk integration i Afrikas hjerte. 
Ordføreren bifalder visionen om at gøre Cameroun til en vækstøkonomi senest i 2035 og 
opfordrer indtrængende landet til sammen med Gabon og Ækvatorialguinea at påtage sig det 
ansvar at blive en drivkraft for yderligere integration i CEMAC og gøre den til en effektiv 
toldunion. 

Trods en lang tradition for regional integration er omfanget af den centralafrikanske 
samhandel på tværs af grænserne relativt lille, og en effektiv nedbringelse af diverse 
hindringer for intraregional handel såvel som etablering af energi- og transportforbindelser er 
stadig en hastende prioritet.

Til trods for udsigten til at samle 37 millioner mennesker i CEMAC-landene i et indre marked 
er det tydeligt, at den aktuelle indsats i retning af integration ikke er tilstrækkelig, og at 
manglende regionalisering fortsat er en væsentlig hindring for handelsdrevet udvikling. En 
yderligere integration inden for det bredere Centralafrikanske Økonomiske Fællesskab 
(ECCAS/CEEAC) med over 120 millioner forbrugere ville bidrage til at frigøre yderligere 
uudnyttede muligheder.

Konklusion

Ordføreren anbefaler, at den foreløbige aftale godkendes, da dette vil sende et vigtigt signal 
om betydningen af handelsforbindelserne med den centralafrikanske region som helhed. Den 
foreløbige ØPA bør kunne blive en stærk katalysator for dybere integration i Centralafrika, 
som kan bibringe fordele på lang sigt. Visionen om det kontinentale frihandelsområde kan 
kun bære frugt, hvis de regionale grupperinger i Afrika går videre med yderligere integration.


