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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-
Afrikka-osapuolen ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä
(14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (14757/2012),

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Afrikka-osapuolen 
välisen ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen1,

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 
4 kohdan ja 209 artiklan 2 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a 
alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0369/2012),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Kamerunin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

                                               
1 EUVL L 57, 28.2.2009, s. 2.
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PERUSTELUT

Etuoikeutettu pääsy Euroopan markkinoille ei johtanut kestävään kasvuun eikä Afrikan, 
Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-maat) riittävään yhdentymiseen 
maailmantalouteen. EU:n tarjoamat yksipuoliset tullietuuskohtelujärjestelmät eivät myöskään 
olleet sopusoinnussa Maailman kauppajärjestön (WTO) syrjintäkiellon periaatteen kanssa.

Vuonna 2007 kävi ilmeiseksi, että AKT-maiden ja EU:n jäsenvaltioiden vuonna 2002 
aloittamia neuvotteluja uusista, kattavista talouskumppanuussopimuksista ei todennäköisesti 
saataisi päätökseen vuoden loppuun mennessä, jolloin AKT-maiden ja EU:n välistä Cotonoun 
kauppajärjestelyä varten myönnetyn, 31. joulukuuta 2007 asti jatketun WTO:n poikkeusluvan 
voimassaolon oli määrä päättyä.

Ongelma ratkaistiin tilapäisesti väliaikaisella talouskumppanuussopimuksella, 
talouskumppanuutta koskevalla puitesopimuksella ja ensivaiheen 
talouskumppanuussopimuksella. Näin varmistettiin, että WTO:n sääntöjä noudatettiin, ja 
taattiin etukäteen etuoikeutettu pääsy Euroopan markkinoille, sillä aikaa kun neuvottelut 
kattavista, "täysistä" talouskumppanuussopimuksista jatkuivat.

EU:n ja Kamerunin välinen talouskumppanuussopimus

Kun seitsemän muuta Keski-Afrikan alueen valtiota1 eivät olleet valmiita solmimaan 
talouskumppanuussopimusta Euroopan unionin kanssa vuoden 2007 loppuun mennessä, 
Kamerun ja EU neuvottelivat väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen. Tämän vuoksi 
Kamerun lisättiin niiden valtioiden joukkoon, joilla on tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n 
markkinoille neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 (”markkinoillepääsyasetus”) 
mukaisesti.

Näin Kamerun vältti kaupan keskeytymisen ja pystyi soveltamaan 
talouskumppanuussopimuksen kauppajärjestelmää etukäteen WTO:n poikkeusluvan 
päätyttyä. Väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen ansiosta Keski-Afrikan talous- ja 
rahayhteisön (CEMAC)2 johtavalla talousalueella oli vapaa pääsy EU:n markkinoille. 
Markkinoille pääsyn ehtona oli kuitenkin väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen tai koko 
aluetta koskevan sopimuksen ratifiointi.

Tähän mennessä Kamerun ei ole toteuttanut ratifiointia varten tarvittavia toimia. Esittelijä 
pahoittelee, että tähän mennessä vuonna 2007 tehtyä sopimusta ei ole pantu täytäntöön eikä 
kattavaan alueelliseen talouskumppanuussopimukseen ole päästy. Esittelijä korostaa 
parlamentaarisen osallistumisen tärkeyttä talouskumppanuussopimuksen solmimisessa ja 
pyytää Kamerunin kansalliskokousta tekemään hyvissä ajoin ratifiointipäätöksen.

Esittelijä painottaa lisäksi, että kauppasopimuksia koskevaa toimielinten välistä 
                                               
1Alueen maat ovat Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Tšad, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, 
Päiväntasaajan Guinea, Gabon sekä São Tomé ja Príncipe. Kaikki nämä maat Kongon demokraattista tasavaltaa 
sekä São Tomé ja Príncipeä lukuun ottamatta ovat Keski-Afrikan talous- ja rahayhteisön (CEMAC) jäseniä.
2 CEMAC on rahaliitto, jolla on ylikansallinen keskuspankki ja yhteinen valuutta (CFA-frangi, joka on sidottu 
euroon).
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päätöksentekoprosessia on tarpeen tehostaa EU:n sisällä. Tässä tapauksessa sopimus, joka 
parafoitiin 17. joulukuuta 2007 ja allekirjoitettiin 15.–22. tammikuuta 2009, lähetettiin 
neuvostolta Euroopan parlamentin käsiteltäväksi vasta 6. marraskuuta 2012. Esittelijä ottaa 
huomioon, että markkinoille pääsyä koskevan liitteen, jossa luetellaan Kamerunin tuotteisiin 
ja tariffeihin liittyvät sitoumukset, kääntäminen kaikille EU:n virallisille kielille vei aikaa, 
mutta pitää tällaista viivettä silti kohtuuttomana. Euroopan parlamentti antoi väliaikaista 
talouskumppanuussopimusta koskevan lausuntonsa1 jo 25. maaliskuuta 2009.

Sopimuksen pohjana olevia tavoitteita ovat muun muassa alueellisen yhdentymisen, 
taloudellisen yhteistyön ja hyvän hallintotavan edistäminen Keski-Afrikan alueella sekä 
kyseisen alueen asteittainen integroituminen maailmantalouteen kehitysyhteistyön 
liitännäistoimenpiteiden tuella.

Sopimuksen kulmakivi on yksipuolinen ja asteittainen tullien vapauttaminen, joka tarjoaa 
kahdenvälisiä suojatoimenpiteitä myös elintarviketurvan alalla. Kamerunilla on ollut tulliton 
ja kiintiötön pääsy2 Euroopan unionin markkinoille vuodesta 2008 lähtien, ja se on sitoutunut 
vapauttamaan 80 prosenttia tuonnistaan vuoteen 2023 mennessä, lukuun ottamatta joitakin 
arkaluonteisia tavaroita. Edullisemmat tuotantopanokset, ennen kaikkea eurooppalaisten 
koneiden tuonnin muodossa, voivat auttaa paikallisia tuottajia nousemaan arvoketjussa, 
eivätkä ne saa hankaloittaa paikallisen tuotannon tulevaisuudennäkymiä.

Esittelijä korostaa valmiuksien kehittämisen ja kauppaa helpottavien toimenpiteiden tärkeyttä 
sekä ennen kaikkea tarvetta avustaa kamerunilaisia viejiä täyttämään EU:n vaatimukset ja 
monipuolistamaan vientiään. Sopimus sisältää kaupan helpottamista, kaupan teknisiä esteitä, 
terveys- ja kasvinsuojelutoimia sekä kehitysyhteistyötä koskevat luvut. Siinä perustetaan 
myös yhteinen talouskumppanuussopimuskomitea, jossa osapuolet voivat keskustella 
kumppanuuteen liittyvistä asioista ja tarkastella niitä, sekä talouskumppanuussopimukseen 
liittyvä alueellinen rahasto, josta rahoitetaan nykyaikaistamista ja verotuksen mukauttamista 
koskevia toimenpiteitä. Esittelijä korostaa myös osapuolten velvollisuutta parantaa ja 
yksinkertaistaa alkuperän määrittämisen sääntöjä entisestään.

Esittelijä tähdentää sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanematta jättämistä 
koskevaa lauseketta, joka sallii osapuolten toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä, jos Cotonoun 
sopimuksessa määrättyjä ihmisoikeuksiin, demokratiaan tai oikeusvaltioon liittyviä 
velvoitteita on jätetty täyttämättä.

Euroopan unioni on Kamerunin suurin kauppakumppani 44 prosentin osuudellaan maan 
kauppavirroista vuonna 2011, ja Kamerun on EU:n tärkein kauppakumppani Keski-Afrikassa. 
Se on yksi vähiten kehitysavusta riippuvaisimmista maista Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. 
Vaikka Kamerunin talous on suhteellisen monipuolista ja sen palvelusektori kasvaa, maa on 
edelleen perushyödykkeiden viejä. Infrastruktuurin ja liiketoimintaympäristön parantaminen 
on kestävän taloudellisen kasvun kannalta oleellista.

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0182.
2 Lukuun ottamatta vuoteen 2015 asti kestävää sokeria koskevaa siirtymäkautta.
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Kohti kattavaa alueellista sopimusta

Väliaikainen talouskumppanuussopimus on askel kohti syvempää alueellista yhdentymistä, 
joka tapahtuu koko Keski-Afrikan alueen kattavan täysimittaisen alueellisen sopimuksen 
avulla. Keski-Afrikan on osoitettava uudistettua poliittista sitoutumista molemmille 
osapuolille hyödyllistä alueellista sopimusta koskevien neuvottelujen saattamiseksi 
päätökseen, ja molempien osapuolien on otettava huomioon alueen monimuotoisuus ja 
kehitystasoon liittyvät erot.

Kamerun on avainasemassa Afrikan ytimen taloudellisen yhdentymisen onnistumisessa. 
Esittelijä suhtautuu myönteisesti visioon, jossa Kamerun on kehittyvä talous vuoteen 2035 
mennessä, ja kehottaa maata ottamaan vastuu kehittymisestä CEMACin syvemmän 
yhdentymisen moottoriksi yhdessä Gabonin ja Päiväntasaajan Guinean kanssa, jotta talous- ja 
rahayhteisöstä tulee tehokas tulliliitto.

Vaikka alueellisella yhdentymisellä on pitkät perinteet, Keski-Afrikan rajat ylittävä kauppa on 
edelleen suhteellisen vähäistä ja alueen sisäisen kaupan lukuisien esteiden tehokas 
vähentäminen sekä energiaverkkojen ja liikenneyhteyksien rakentaminen ovat edelleen 
ehdottoman tärkeitä tavoitteita.

Vaikka tulevaisuudessa voikin olla mahdollista luoda yhteismarkkinat CEMAC-valtioiden 
37 miljoonalle ihmiselle, on selvää, että nykyiset yhdentymispyrkimykset eivät riitä ja että 
alueellistamisen puute on edelleen suuri este kauppaan perustuvalle kehitykselle. Laajemman 
kymmenjäsenisen Keski-Afrikan talousyhteisön (ECCAS), johon kuuluu yli 120 miljoonaa 
kuluttajaa, syvempi yhdentyminen auttaisi avaamaan uusia mahdollisuuksia.

Lopuksi

Esittelijä suosittelee ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen hyväksymistä, koska näin 
lähetettäisiin tärkeä viesti kauppasuhteiden merkittävyydestä koko Keski-Afrikan alueelle. 
Ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen olisi edistettävä voimakkaasti syvempää 
yhdentymistä Keski-Afrikassa ja tuotava pitkän aikavälin etuja. Visio maanosan laajuisesta 
vapaakauppa-alueesta voi tuottaa tulosta vain, jos Afrikan alueelliset ryhmittymät jatkavat 
yhdentymistä.


