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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ενδιάμεση συμφωνία 
ενόψει της Συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αφρικής, αφετέρου
(14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14757/2012),

– έχοντας υπόψη την ενδιάμεση συμφωνία ενόψει της Συμφωνίας οικονομικής εταιρικής 
σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της 
Κεντρικής Αφρικής, αφετέρου1,

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
207 παράγραφος 4, το άρθρο 209 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο 
εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-
0369/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
της Δημοκρατίας του Καμερούν.

                                               
1 ΕΕ L 57 της 28.2.2009, σ. 2.
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AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προνομιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά δεν οδήγησε σε βιώσιμη ανάπτυξη των 
κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) αλλά ούτε και στην επαρκή 
ένταξή τους στην παγκόσμια οικονομία. Επιπλέον, οι μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις που 
χορήγησε η ΕΕ δεν ήταν σύμφωνες με την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Το 2007, κατέστη σαφές ότι κατά πάσα πιθανότητα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών 
ΑΚΕ και της ΕΕ που ξεκίνησαν το 2002 με αντικείμενο νέες ολοκληρωμένες συμφωνίες 
οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) δεν θα ολοκληρώνονταν έως το τέλος του τέλους, 
όταν επρόκειτο να λήξει η απαλλαγή του ΠΟΕ για το εμπορικό καθεστώς του Κοτονού ΑΚΕ-
ΕΕ, που είχε παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Τότε λοιπόν υιοθετήθηκε ως προσωρινή λύση για τις ΣΟΕΣ η μορφή «προσωρινών 
συμφωνιών», «συμφωνιών πλαισίων» και «ενδιάμεσων συμφωνιών». Τούτο διασφάλιζε τη 
συμμόρφωση προς τους κανόνες του ΠΟΕ και επέτρεπε την εκ των προτέρων εφαρμογή της 
προτιμησιακής πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ ενώ συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις για 
ολοκληρωμένες «πλήρεις ΣΟΕΣ».

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καμερούν

Δεδομένου ότι τα υπόλοιπα επτά κράτη της περιοχής της Κεντρικής Αφρικής1 δεν ήταν 
έτοιμα να συνάψουν συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση έως 
το τέλος του 2007, το Καμερούν και η ΕΕ προέβησαν σε διαπραγματεύσεις για μια ενδιάμεση 
ΣΟΕΣ. Κατά συνέπεια, το Καμερούν προστέθηκε στον κατάλογο των χωρών που 
απολαμβάνουν αδασμολόγητη και άνευ ποσοστώσεων πρόσβαση στην ΕΕ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου («κανονισμός για την πρόσβαση στην 
αγορά»).

Το γεγονός αυτό επέτρεψε στο Καμερούν να αποφύγει διαταραχές στις εμπορικές 
συναλλαγές και να επωφεληθεί από μια εκ των προτέρων εφαρμογή του εμπορικού 
καθεστώτος ΣΟΕΣ μετά τη λήξη της απαλλαγής του ΠΟΕ. Η ενδιάμεση ΣΟΕΣ επέτρεψε στην 
ισχυρότερη οικονομία της Οικονομικής και Νομισματικής Κοινότητα των Κρατών της 
Κεντρικής Αφρικής (CEMAC)2 να έχει ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ. Ωστόσο, 
προϋπόθεση γι’ αυτό ήταν η επικύρωση της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ ή της πλήρους περιφερειακής 
συμφωνίας.

Έως σήμερα, το Καμερούν δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επικύρωση της 
συμφωνίας. Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του διότι μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί η 
συμφωνία που επετεύχθη το 2007 ούτε έχει συναφθεί ολοκληρωμένη περιφερειακή ΣΟΕΣ. Ο 

                                               
1Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες χώρες: Καμερούν, Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής, Τσαντ, 
Κονγκό, Δημοκρατία του Κονγκό, Ισημερινή Γουινέα, Γκαμπόν, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Όλες αυτές οι χώρες 
εκτός της Δημοκρατίας του Κονγκό και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε είναι μέλη της Οικονομικής και 
Νομισματικής Κοινότητας των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής (CEMAC).
2 Η CEMAC είναι μια νομισματική ένωση με υπερεθνική κεντρική τράπεζα και κοινό νόμισμα (φράγκο 
Κεντρικής Αφρικής (CFA) προσδεδεμένο στο ευρώ).
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εισηγητής τονίζει τη σημασία της συμμετοχής του κοινοβουλίου στη διαδικασία σύναψης 
ΣΟΕΣ και καλεί την Εθνοσυνέλευση του Καμερούν να λάβει απόφαση σχετικά με την 
επικύρωση εν ευθέτω χρόνω.

Επιπλέον, ο εισηγητής υπογραμμίζει την ανάγκη εξορθολογισμού της διοργανικής 
διαδικασίας λήψεως αποφάσεων όσον αφορά εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, η συμφωνία που είχε μονογραφηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2007 και 
είχε υπογραφεί στις 15-22 Ιανουαρίου 2009 διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από 
το Συμβούλιο μόλις στις 6 Νοεμβρίου 2012. Ο εισηγητής λαμβάνει υπό σημείωση ότι η 
μετάφραση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ του Παραρτήματος για την Πρόσβαση στην 
αγορά, το οποίο περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις του Καμερούν σε σχέση με προϊόντα και 
δασμούς, ήταν χρονοβόρα, παρ’ όλα αυτά θεωρεί την καθυστέρηση απαράδεκτη. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του1 σχετικά με την ενδιάμεση ΣΟΕΣ ήδη στις 25 
Μαρτίου 2009.

Στους βασικούς στόχους της Συμφωνίας περιλαμβάνονται η προώθηση της περιφερειακής 
ολοκλήρωσης, η οικονομική συνεργασία και η χρηστή διακυβέρνηση στην περιοχή της 
Κεντρικής Αφρικής, καθώς και η βαθμιαία ένταξή της στην παγκόσμια οικονομία, με τη 
στήριξη συνοδευτικών μέτρων αναπτυξιακής συνεργασίας. 

Ακρογωνιαίος λίθος της Συμφωνίας είναι η ασύμμετρη και βαθμιαία απελευθέρωση των 
δασμών, με τη θέσπιση διμερών διασφαλίσεων, και στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας. 
Το Καμερούν, το οποίο απολαμβάνει αδασμολόγητη και άνευ ποσοστώσεων πρόσβαση2 στην 
αγορά της ΕΕ από το 2008, δεσμεύτηκε να απελευθερώσει το 80% των εισαγωγών της έως το 
2023, εξαιρουμένων ορισμένων ευαίσθητων προϊόντων. Φθηνότερες πρώτες ύλες, κυρίως 
υπό τη μορφή εισαγωγών ευρωπαϊκών μηχανημάτων, μπορούν να βοηθήσουν τους τοπικούς 
παραγωγούς να αναβαθμίσουν την αλυσίδα αξιών και δεν πρέπει να εμποδίζουν τις 
μελλοντικές προοπτικές της τοπικής παραγωγής.

Ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για τη δημιουργία 
ικανοτήτων και τη διευκόλυνση του εμπορίου, και κυρίως ότι είναι ανάγκη να βοηθηθούν 
εισαγωγείς από το Καμερούν να τηρήσουν τα πρότυπα της ΕΕ και να διαφοροποιήσουν τις 
εξαγωγές τους. Η Συμφωνία περιλαμβάνει κεφάλαια σχετικά με τη διευκόλυνση του 
εμπορίου, τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής 
προστασίας και την αναπτυξιακή συνεργασία. Καθιερώνει επίσης μια κοινή επιτροπή ΣΟΕΣ 
που επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη να συζητούν και να επανεξετάζουν τα ζητήματα που 
καλύπτονται από την εταιρική σχέση, καθώς και ένα περιφερειακό ταμείο ΣΟΕΣ για τη 
χρηματοδότηση μέτρων εκσυγχρονισμού και δημοσιονομικής προσαρμογής. Ο εισηγητής 
τονίζει επίσης την υποχρέωση των συμβαλλομένων μερών να βελτιώσουν και να 
απλοποιήσουν περαιτέρω τους κανόνες για τον προσδιορισμό της καταγωγής.

Ο εισηγητής υπογραμμίζει τη ρήτρα μη εκτέλεσης στο άρθρο 106 παράγραφος 2 της 
Συμφωνίας που επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα στην 
περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον σεβασμό των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου που κατοχυρώνονται στη συμφωνία του 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0182.
2 Εκτός από τη μεταβατική περίοδο για τη ζάχαρη έως το 2015.
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Κοτονού.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Καμερούν, καλύπτοντας το 44 % των 
εμπορικών ροών του το 2011, ενώ το Καμερούν είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της ΕΕ 
στην Κεντρική Αφρική. Συγκαταλέγεται στις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής με την 
ελάχιστη εξάρτηση από την αναπτυξιακή βοήθεια. Παρά το γεγονός ότι διαθέτει μια σχετικά 
διαφοροποιημένη οικονομία και έναν αυξανόμενο τομέα υπηρεσιών, η χώρα παραμένει 
εξαγωγέας πρώτων υλών. Η βελτίωση των υποδομών και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
έχει ουσιαστική σημασία για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Προς μία ολοκληρωμένη περιφερειακή συμφωνία

Η ενδιάμεση ΣΟΕΣ αποτελεί ένα ενδιάμεσο βήμα για την επίτευξη μιας βαθύτερης 
περιφερειακής ολοκλήρωσης μέσω της σύναψης πλήρους περιφερειακής συμφωνίας που θα 
καλύπτει ολόκληρη την περιοχή της Κεντρικής Αφρικής. Η Κεντρική Αφρική πρέπει να 
επιδείξει μια ανανεωμένη πολιτική δέσμευση για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων 
σχετικά με μια αμοιβαία επωφελή περιφερειακή συμφωνία, ενώ αμφότερα τα συμβαλλόμενα 
μέρη πρέπει να λάβουν υπόψη την ποικιλομορφία της περιοχής και τις διαφορές στο επίπεδο 
της ανάπτυξης.

Το Καμερούν είναι η χώρα-κλειδί για την επίτευξη της οικονομικής ολοκλήρωσης στην 
καρδιά της Αφρικής. Ο εισηγητής επιδοκιμάζει το όραμα να καταστεί το Καμερούν έως το 
2035 μια αναδυόμενη οικονομία και παροτρύνει το Καμερούν να αναλάβει την ευθύνη να 
εξελιχθεί, μαζί με την Γκαμπόν και την Ισημερινή Γουινέα, σε κινητήρια δύναμη για 
περαιτέρω ολοκλήρωση εντός της CEMAC, μετατρέποντας την τελευταία σε αποτελεσματική 
τελωνειακή ένωση. 

Παρά τη μακρά παράδοση περιφερειακής ολοκλήρωσης, ο όγκος των διασυνοριακών 
εμπορικών συναλλαγών της Κεντρικής Αφρικής παραμένει σχετικά μικρός και η 
αποτελεσματική μείωση των διαφόρων εμποδίων στο διαπεριφερειακό εμπόριο και η 
οικοδόμηση δεσμών στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών παραμένουν ζητήματα 
επείγουσας προτεραιότητας.

Παρά τις προοπτικές για την ένωση 37 εκατομμυρίων ανθρώπων των χωρών της CEMAC σε 
μία ενιαία αγορά, είναι φανερό ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται σήμερα για την 
επίτευξη της ολοκλήρωσης δεν είναι επαρκείς και ότι η έλλειψη περιφερειακού χαρακτήρα 
παραμένει μείζον εμπόδιο σε μια ανάπτυξη που έχει ως κινητήρια δύναμη το εμπόριο. Η 
περαιτέρω ολοκλήρωση στους κόλπους της ευρύτερης Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών 
της Κεντρικής Αφρικής (ECCAS/CEEAC) που αριθμεί 10 χώρες μέλη και πάνω από 120 
εκατομμύρια καταναλωτές θα βοηθούσε στην αξιοποίηση περαιτέρω ευκαιριών που μέχρι 
σήμερα έχουν μείνει αναξιοποίητες.

Συμπέρασμα

Ο εισηγητής συστήνει να δοθεί έγκριση στην ενδιάμεση Συμφωνία, καθώς τούτο θα έδινε ένα 
σημαντικό μήνυμα για τη σημασία των εμπορικών σχέσεων με την περιοχή της Κεντρικής 
Αφρικής στο σύνολό της. Η ενδιάμεση ΣΟΕΣ πρέπει να καταστεί ισχυρός καταλύτης για 
βαθύτερη ολοκλήρωση εντός της Κεντρικής Αφρικής αποφέροντας μακροπρόθεσμα οφέλη. 
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Το όραμα μιας Ηπειρωτικής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών μπορεί να αποδώσει καρπούς 
μόνον εάν οι περιφερειακές ομάδες χωρών στην Αφρική προχωρήσουν σε περαιτέρω 
ολοκλήρωση.


