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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Közép-Afrika fél között 
egy gazdasági partnerségi megállapodásra tekintettel történő átmeneti megállapodás 
megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
(14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (14757/2012),

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Közép-Afrika 
fél között egy gazdasági partnerségi megállapodásra tekintettel történő átmeneti  
megállapodásra1,

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) 
bekezdése és 209. cikke (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második 
albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre 
(C7-0369/2012),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  ajánlására és a Fejlesztési Bizottság 
véleményére (A7-0000/2013),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok és a Kameruni Köztársaság kormányának és parlamentjének.

                                               
1 HL L 57., 2009.2.28., 2. o.
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INDOKOLÁS

Az európai piacokhoz való kedvezményes hozzáférés nem járt fenntartható növekedéssel és a 
világgazdaságba való megfelelő integrációval az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS-) 
országok csoportja számára. Továbbá az EU által nyújtott egyoldalú kereskedelmi 
kedvezmények nem voltak összeférhetők a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 
megkülönböztetésmentességet előíró alapelvével.

2007-ben nyilvánvalóvá vált, hogy a 2002-ben az AKCS-országok és az EU tagállamai között 
az új átfogó gazdasági partnerségi megállapodásokról (GPM) megkezdett tárgyalások 
valószínűleg nem fejeződnek be az év végére, amikor a WTO által az AKCS–EU közötti 
„cotonoui kereskedelmi rendszerre” adott, 2007. december 31-ig meghosszabbított mentesség 
lejárt.

Ideiglenes megoldást sikerült találni „átmeneti”, „keret” és „ideiglenes” (ún. „stepping stone”) 
gazdasági partnerségi megállapodások formájában. Ez biztosította a WTO szabályainak való 
megfelelést, miközben előzetesen az uniós piacokhoz való kedvezményes hozzáférést 
garantált, amíg az átfogó „teljes körű gazdasági partnerségi megállapodásokról” zajló 
tárgyalások folytatódtak.

Az EU és Kamerun közötti gazdasági partnerségi megállapodás

Mivel a közép-afrikai térség többi hét országa1 2007 végére nem állt készen arra, hogy 
gazdasági partnerségi megállapodást (GPM) kössön az Európai Unióval, Kamerun és az EU 
tárgyalásokat kezdett egy átmeneti gazdasági partnerségi megállapodásról. Kamerun felkerült 
az 1528/2007/EK tanácsi rendeletben meghatározott, az EU piacaihoz való vám- és 
kvótamentes hozzáférés kedvezményeiben részesülő országokat tartalmazó listára.

Ez lehetővé tette, hogy Kamerun elkerülje a kereskedelmi zavarokat, és a WTO által 
biztosított mentesség lejártakor a gazdasági partnerségi megállapodás kereskedelmi 
rendszerének előzetes alkalmazásával járó előnyöket élvezze. Az átmeneti gazdasági 
partnerségi megállapodás lehetővé tette a Közép-afrikai Gazdasági és Pénzügyi Közösség 
(CEMAC)2 vezető gazdasága számára az uniós piachoz való szabad hozzáférést. Ez azonban 
az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás vagy a teljes körű regionális megállapodás 
megerősítésétől függött.

Mindezidáig Kamerun nem tette meg a megerősítéshez szükséges lépéseket. Az előadó 
sajnálja, hogy mostanáig sem a 2007-ben elért megállapodás nem került alkalmazásra, sem az 
átfogó regionális gazdasági partnerségi megállapodás nem került megkötésre. Az előadó 
hangsúlyozza, hogy be kell vonni a parlamenti dimenziót a gazdasági partnerségi 
megállapodás folyamatába, és felhívja a kameruni országgyűlést, hogy hozzon döntést a 

                                               
1A térség országai magukban foglalják Kamerunt, a Közép-afrikai Köztársaságot, Csádot, a Kongói 
Demokratikus Köztársaságot (KDK), Kongót, Egyenlítői-Guineát, Gabont, valamint São Tomé és Príncipét. A 
KDK-tól és São Tomé és Príncipétől eltekintve ezen országok mindegyike tagja a Közép-afrikai Gazdasági és 
Pénzügyi Közösségnek (CEMAC).
2 A CEMAC nemzetek fölötti központi bankkal és közös valutával (CFA-frank, amely az euróhoz van rögzítve) 
rendelkező pénzügyi unió.
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megerősítésről a megfelelő időpontban.

Az előadó továbbá hangsúlyozza, hogy az EU-n belül egyszerűsíteni kell a kereskedelmi 
megállapodásokkal kapcsolatos intézményközi döntéshozatalt. Jelen esetben a 2007. 
december 17-én kezdeményezett és 2009. január 22-én aláírt megállapodást a Tanács csak 
2012. november 6-án utalta az Európai Parlamenthez (EP). Az előadó tudomásul veszi, hogy 
a Kamerun által a termékekkel és tarifákkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeket tartalmazó, 
piaci hozzáférésről szóló mellékletnek az EU valamennyi hivatalos nyelvére való lefordítása 
időigényes volt, de ezt a késedelmet mégis elfogadhatatlannak tartja. Az EP az átmeneti 
gazdasági partnerségi megállapodásról szóló álláspontját1 már 2009. március 25-én elfogadta.

A megállapodás alapjául szolgáló célok magukban foglalják a regionális integráció, a 
gazdasági együttműködés és a jó kormányzás ösztönzését a közép-afrikai térségben, a térség 
fokozatos bekapcsolásával a világgazdaságba, amit fejlesztési együttműködési intézkedések 
egészítenek ki. 

A megállapodás sarokköve a kereskedelem aszimmetrikus és a vámtarifák fokozatos 
leépítésével járó akadálymentesítése kétoldalú biztosítékok nyújtása mellett, többek között az 
élelmiszer-biztonság területén. Miután 2008 óta az EU piacaihoz való vám- és kvótamentes 
hozzáférést2 élvez, Kamerun kötelezettséget vállalt arra, hogy 2023-ig behozatala 80%-át 
liberalizálja, bizonyos érzékeny áruk kivételével. A leginkább európai gépek behozatala révén 
elért alacsonyabb bemeneti költségek elősegíthetik a helyi termelők értéklánc mentén való 
előrelépését, és nem szabad zavarniuk a helyi termelés előtt álló jövőbeli kilátásokat.

Az előadó hangsúlyozza a kapacitásbővítésre és a kereskedelem megkönnyítésére irányuló 
intézkedések fontosságát, és mindenekelőtt azt, hogy segíteni kell a kameruni exportőröknek 
az uniós szabványok betartásában és kivitelük diverzifikálásában. A megállapodás fejezeteket 
tartalmaz a kereskedelem könnyítéséről, a kereskedelem technikai akadályairól, az 
egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekről és a fejlesztési együttműködésről. 
Felállítja a gazdasági partnerségi együttműködés vegyes bizottságát is, amely lehetővé teszi, 
hogy a felek megvitassák és felülvizsgálják a partnerséggel kapcsolatos kérdéseket, valamint 
a gazdasági partnerségi megállapodással kapcsolatban létrehoz egy regionális alapot a 
korszerűsítésre és költségvetési kiigazításra irányuló intézkedések finanszírozására. Az előadó 
azt is hangsúlyozza, hogy a felek kötelezettséget vállaltak a származási szabályok további 
javítására és egyszerűsítésére.

Az előadó kiemeli a megállapodás 106. cikkének (2) bekezdésében foglalt nemteljesítési 
záradékot, amely lehetővé teszi, hogy a felek megfelelő intézkedéseket hozzanak az emberi 
jogok, a demokrácia és a jogállamiság tiszteletben tartásából eredő, a Cotonoui 
Megállapodásban foglalt kötelezettségek be nem tartása esetén.

Az EU Kamerun legnagyobb kereskedelmi partnere, amellyel 2011. évi kereskedelmének 
44%-át bonyolította le, míg Kamerun az EU fő kereskedelmi partnere Közép-Afrikában. A 
szubszaharai Afrika segélyektől legkevésbé függő országai közé tartozik. Annak ellenére, 
hogy viszonylag diverzifikált gazdaság növekvő szolgáltatási szektorral, az ország továbbra is 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0182.
2 A cukorra vonatkozó, 2015-ig tartó átmeneti időszaktól eltekintve.
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áruexportőr. Az infrastruktúra és az üzleti környezet javítása lényeges a fenntartható 
gazdasági növekedés megteremtéséhez.

Az átfogó regionális megállapodás felé

Az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás köztes lépés az egész közép-afrikai régiót 
lefedő teljes körű regionális megállapodás megkötése révén elérhető mélyebb regionális 
integráció felé. Közép-Afrikának megújult politikai elkötelezettséget kell tanúsítania a 
tárgyalások kölcsönösen előnyös regionális üzleti alapon való lezárása iránt, miközben 
mindkét félnek figyelembe kell venni a régió sokszínűségét és a fejlettség szintjén 
tapasztalható különbségeket.

Kamerun kezében van az Afrika szívén belüli gazdasági integráció sikerének kulcsa. Az 
előadó üdvözli azt az elképzelést, amely Kamerunt 2035-re feltörekvő gazdasággá kívánja 
tenni, és sürgeti az országot arra, hogy vállalja a felelősséget azért, hogy Gabonnal és 
Egyenlítői-Guineával együtt a CEMAC-on belüli további integráció motorja legyen, hatékony 
vámunióvá változtatva e közösséget. 

A regionális integráció hosszú hagyományai ellenére a közép-afrikai, határokon átnyúló 
kereskedelem volumene viszonylag alacsony, és továbbra is sürgős elsődleges cél a régión 
belüli kereskedelem útjában álló különböző akadályok hatékony csökkentése, illetve az 
energiaügyi és közlekedési kapcsolatok kiépítése.

A CEMAC-országokban élő 37 millió ember egységes piacban való lehetséges egyesítése 
ellenére nyilvánvaló, hogy az integráció érdekében tett jelenlegi erőfeszítések nem 
elegendőek, és hogy a regionalizálás hiánya továbbra is a kereskedelem által vezérelt 
fejlesztés jelentős akadálya. A szélesebb körű, tíztagú, több mint 120 millió fogyasztót 
magában foglaló Közép-afrikai Államok Gazdasági Közösségén (ECCAS/CEEAC) belüli 
további integráció hozzájárulna további kiaknázatlan lehetőségek megnyitásához.

Összegzés

Az előadó javasolja az egyetértés megadását az átmeneti megállapodáshoz, hiszen ez fontos 
jelzést adna a közép-afrikai régió egészével ápolt kereskedelmi kapcsolatok jelentőségéről. Az 
átmeneti gazdasági partnerségi megállapodásnak a Közép-Afrikán belüli, hosszú távú 
előnyökkel járó mélyebb integráció erőteljes elősegítőjévé kell válnia. A kontinentális szabad 
kereskedelmi övezet terve csak akkor lehet sikeres, ha az afrikai regionális csoportosulások 
előrehaladnak a további integráció útján.


