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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega sõlmitakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja 
selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Aafrika lepinguosalise vahel 
majanduspartnerluslepingu sõlmimiseks vahepealne leping
(14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (14757/2012),

– võttes arvesse vahepealset lepingut majanduspartnerluslepingu sõlmimiseks ühelt poolt 
Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Aafrika lepinguosalise 
vahel1,

– võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 207 lõikele 4, artikli 209 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise 
lõigu punktile a (C7-0369/2012),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust ning arengukomisjoni 
arvamust (A7-0000/2013),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Kameruni valitsusele ja 
parlamendile.

                                               
1 ELT L 57, 28.2.2009, lk 2.
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SELETUSKIRI

Soodustingimustel juurdepääs Euroopa turule ei ole Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 
piirkonna riikidele (AKV) kaasa toonud jätkusuutlikku majanduskasvu ega piisavat 
integreerumist maailmamajandusse. Lisaks sellele on ELi antud ühepoolsed 
kaubandussoodustused vastuolus Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 
mittediskrimineerimise põhimõttega.

2007. aastal selgus, et tõenäoliselt ei lõpetata 2002. aastal algatatud AKV riikide ja ELi 
vahelisi läbirääkimisi uute ulatuslike majanduspartnerluslepingute üle aasta lõpuks, kui pidi 
aeguma AKV ja ELi vahelise Cotonou kaubandusrežiimi suhtes kehtestatud WTO erikord, 
mida oli pikendatud 2007. aasta 31. detsembrini.

Ajutise lahendusena kasutati majanduspartnerluse vahe-, raam- ja üleminekulepinguid. 
Sellega tagati kooskõla WTO nõuetega ja etteulatuvalt soodustingimustel juurdepääs ELi 
turule, samal ajal kui jätkusid läbirääkimised ulatuslike ja täiemahuliste 
majanduspartnerluslepingute üle.

ELi ja Kameruni vaheline majanduspartnerlusleping

Kuna teised seitse Kesk-Aafrika piirkonna riiki1 ei olnud 2007. aasta lõpus ELiga 
majanduspartnerluslepingu sõlmimiseks valmis, sõlmisid EL ja Kamerun 
majanduspartnerluse vahelepingu. Selle tulemusena lisati Kamerun nende riikide nimekirja, 
kellel on õigus tolli- ja kvoodivabalt pääseda ELi turule vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 
1528/2007 (nn turulepääsu määrus).

See võimaldas Kamerunil vältida kaubandushäireid ja kohaldada majanduspartnerluslepingu 
kaubandusrežiimi juba enne WTO erikorra kehtivuse lõppemist. Majanduspartnerluse 
vaheleping andis Kesk-Aafrika Majandus- ja Rahandusühenduse2 juhtivale majandusele 
võimaluse pääseda vabalt ELi turule. Turule pääsemise tingimuseks oli aga 
majanduspartnerluse vahelepingu või täismahulise piirkondliku lepingu ratifitseerimine.

Seni ei ole Kamerun midagi ette võtnud lepingu ratifitseerimiseks. Raportöör avaldab 
kahetsust asjaolu üle, et tänaseks ei ole rakendatud 2007. aastal saavutatud kokkulepet ega 
sõlmitud ulatuslikku piirkondlikku majanduspartnerluslepingut. Raportöör rõhutab 
parlamendi kaasamise olulisust majanduspartnerluslepingu sõlmimise protsessi ning kutsub 
Kameruni rahvusassambleed üles ratifitseerimisotsust õigeaegselt vastu võtma. 

Lisaks sellele rõhutab raportöör, et ELi siseselt tuleb lihtsustada kaubanduslepinguid 
käsitlevaid institutsioonidevahelisi otsustusprotsesse. Kõnealusel juhul saatis nõukogu 
lepingu, mis parafeeriti 17. detsembril 2007. aastal ja kirjutati alla 15.–22. jaanuaril 2009. 
aastal, Euroopa Parlamendile alles 6. novembril 2012. aastal. Raportöör võtab teadmiseks, et 
                                               
1Piirkonna riikide hulka kuuluvad Kamerun, Kesk-Aafrika Vabariik, Tšaad, Kongo Demokraatlik Vabariik, 
Ekvatoriaal-Guinea, Gabon, São Tomé ja Príncipe. Kõik need riigid peale Kongo Demokraatliku Vabariigi ning 
São Tomé ja Príncipe on Kesk-Aafrika Majandus- ja Valuutaühenduse liikmed.
2 Kesk-Aafrika Majandus- ja Rahandusühendus on rahaliit, millel on riikide ülene keskpank ja ühine valuuta 
(CFA frank, mis on euroga seotud).
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Kameruni toodete ja tariifidega seotud kohustusi sisaldav turulepääsu lepingu lisa tõlgiti ELi 
kõikidesse ametlikesse keeltesse ning et see on aeganõudev, kuid peab sellist viivitust siiski 
vastuvõetamatuks. Euroopa Parlament on majanduspartnerluse vahelepingu osas seisukoha1

võtnud juba 25. märtsil 2009. aastal.

Lepingu eesmärgid hõlmavad piirkondliku integreerumise, majanduskoostöö ja heade 
juhtimistavade edendamist Kesk-Aafrikas ning piirkonna järkjärgulist kaasamist 
maailmamajandusse sellega kaasnevate arengukoostöömeetmete toel. 

Lepingu nurgakivi on ühepoolne ja järkjärguline tollitariifide liberaliseerimine, mis 
võimaldab kahepoolseid kaitsemeetmeid ka toiduga kindlustatuse valdkonnas. Kamerunil on 
olnud tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääs2 ELi turule alates 2008. aastast ning riik on 
kohustunud aastaks 2023 liberaliseerima 80 % oma impordist, välja arvatud teatavad 
tundlikud kaubad. Väiksemad sisendkulud, mida mõjutavad eelkõige Euroopast imporditud 
masinad, võivad aidata tootjatel lisandväärtusahelas ülespoole liikuda ning ei tohi olla 
takistuseks kohaliku tootmise arenguperspektiividele. 

Raportöör rõhutab, kui oluline on võtta meetmeid suutlikkuse arendamiseks ja kaubavahetuse 
hõlbustamiseks, ning ennekõike vajadust aidata Kameruni eksportijatel kohaneda ELi 
standarditega ja mitmekesistada oma eksporti. Leping sisaldab peatükke, milles käsitletakse 
kaubavahetuse hõlbustamist, tehnilisi kaubandustõkkeid, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmeid 
ning arengukoostööd. Leping näeb ette ka majanduspartnerluslepinguga tegeleva 
ühiskomisjoni moodustamise, võimaldamaks lepinguosalistel arutada ja analüüsida 
partnerlusega seotud küsimusi, ning samuti majanduspartnerluslepingu piirkondliku fondi 
loomise fiskaalvaldkonna moderniseerimis- ja kohandamismeetmete rahastamiseks. 
Raportöör rõhutab ka lepinguosaliste kohustust viimistleda ja lihtsustada päritolu 
kindlakstegemise korda.

Raportöör toonitab täitmatajätmise klauslit lepingu artikli 106 lõikes 2, mis võimaldab 
lepinguosalistel võtta asjakohaseid meetmeid juhul, kui ei täideta Cotonou lepingust 
tulenevaid kohustusi seoses inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete austamisega.

EL on Kameruni suurim kaubanduspartner, kellel arvele langeb 44 % 2011. aasta 
kaubandusvoogudest, ning Kamerun on ELi peamine kaubanduspartner Kesk-Aafrikas. 
Saharast lõunasse jäävas Aafrikas on Kamerun üks kõige vähem abist sõltuvaid riike. 
Vaatamata suhteliselt mitmekesisele majandusele ja kasvavale teenustesektorile on Kamerun 
ikka veel kaupade ja toorme eksportija. Et majanduskasv oleks jätkusuutlik, on kindlasti vaja 
parandada infrastruktuuri ja ärikeskkonda.

Täiemahulise piirkondliku lepingu suunas

Majanduspartnerluse vaheleping on samm suurema piirkondliku integratsiooni suunas, mille 
eelduseks on kogu Kesk-Aafrika piirkonda hõlmava täiemahulise piirkondliku lepingu 
sõlmimine. Läbirääkimiste lõpule viimiseks vastastikku kasuliku piirkondliku leppe üle peab 
Kesk-Aafrika näitama üles rohkem poliitilist tahet, kusjuures mõlemal lepinguosalisel tuleb 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0182.
2 Väljaarvatud 2015. aastani kestev suhkrut käsitlev üleminekuperiood.
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arvestada piirkonna mitmetahulisusega ja erinevustega arengutasemes. 

Kameruni käes on Kesk-Aafrika majandusintegratsiooni edu võti. Raportöör kiidab heaks 
pürgimuse muuta Kamerun aastaks 2035 tärkava turumajandusega riigiks ning nõuab 
tungivalt, et Kamerun asuks koos Gaboni ja Ekvatoriaal-Guineaga vedama edasist Kesk-
Aafrika Majandus- ja Rahandusühenduse sisest integreerumist ning ühenduse kujundamist 
hästitoimivaks tolliliiduks. 

Vaatamata pikka aega väldanud piirkondlikule integratsioonile on Kesk-Aafrika piiriülesed 
kaubandusmahud siiski üsna väikesed, mistõttu piirkonnasisest kaubandust takistavate 
tegurite tulemuslik kõrvaldamise ning energia- ja transpordiühenduste ülesehitamine on 
kiireloomuliste ülesannetena endiselt esiplaanil.

Hoolimata väljavaatest luua Kesk-Aafrika Majandus- ja Rahandusühenduse riikide 37 
miljonit inimest koondav ühine turg on selge, et praegused pingutused integratsiooni suunas ei 
ole piisavad ning et puudulik regionaliseerimine on kaubanduspõhise arengu peamine 
takistus. Edasine integratsioon laiema ehk 10 liikmesriigi ja rohkem kui 120 miljoni tarbijaga 
Kesk-Aafrika Riikide Majandusühenduse sees aitaks leida uusi kasutamata võimalusi.

Kokkuvõte

Raportöör soovitab anda nõusoleku vahelepingu sõlmimiseks, sest niiviisi edastataks oluline 
sõnum kaubandussuhete tähtsuse kohta kogu Kesk-Aafrika piirkonnaga. Majanduspartnerluse 
vahelepingust peaks saama katalüsaator Kesk-Aafrika tugevamale integreerumisele, millest 
tulenev kasu oleks pikaajaline. Nägemus kogu maailmajagu hõlmavast 
vabakaubanduspiirkonnast võib teostuda üksnes juhul kui Aafrika piirkondlikud rühmitused 
jätkavad ühinemist.


