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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl tarpinio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir 
Centrinės Afrikos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto
(14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (14757/2012),

– atsižvelgdamas į Tarpinį susitarimą dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir 
Centrinės Afrikos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo1,

– atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalį, 209 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies 
antros pastraipos a punktą (C7-0369/2012),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją ir Vystymosi komiteto 
nuomonę (A7-0000/2013),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių ir 
Kamerūno Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

Lengvatine galimybe patekti į Europos rinką nepaskatintas tvarus augimas ir pakankama 
Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) grupės valstybių integracija į pasaulio 
ekonomiką. Be to, ES suteiktos vienašalės prekybos lengvatos buvo nesuderinamos su 
Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) nustatytu nediskriminavimo principu.

2007 m. paaiškėjo, kad 2002 m. AKR ir ES šalių pradėtos derybos dėl naujų išsamių 
ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) tikriausiai nebus baigtos iki metų pabaigos, kai 
turėjo nustoti galioti AKR ir ES Kotonu prekybos režimui taikytas atleidimas nuo 
įsipareigojimų PPO, kurio galiojimas buvo pratęstas iki 2007 m. gruodžio 31 d.

Laikinas sprendimas rastas sudarant laikinuosius, preliminariuosius ir tarpinius EPS. Juo 
užtikrinta atitiktis PPO taisyklėms ir, tęsiant derybas dėl išsamių galutinių EPS, iš anksto 
pradėta taikyti lengvatinė galimybė patekti į ES rinką.

                                               
1 OL L 57, 2009 2 28, p. 2.
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ES ir Kamerūno EPS

Kadangi kitos septynios Centrinės Afrikos regiono šalys1 buvo nepasirengusios sudaryti 
ekonominės partnerystės susitarimą (EPS) su Europos Sąjunga iki 2007 m. pabaigos, 
Kamerūnas ir ES sudarė laikinąjį EPS. Todėl Kamerūnas įtrauktas į Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1528/2007 (Patekimo į rinką reglamentas) pateiktą šalių, kurioms suteikiama bemuitė ir 
bekvotė prieiga prie ES, sąrašą.

Dėl to, nustojus galioti atleidimui nuo įsipareigojimų PPO, Kamerūnas galėjo išvengti 
prekybos trikdžių ir naudotis iš anksto taikomu EPS prekybos režimu. Laikinuoju EPS 
Centrinės Afrikos ekonominės ir pinigų bendrijos (CAEPB)2 pirmaujančios ekonomikos šaliai 
suteikta galimybė laisvai patekti į ES rinką. Vis dėlto ši galimybė numatyta su sąlyga, kad bus 
ratifikuotas laikinasis EPS arba galutinis regioninis susitarimas.

Kol kas Kamerūnas nesiėmė reikiamų susitarimo ratifikavimo priemonių. Pranešėjas 
apgailestauja, kad iki šiol nei įgyvendintas 2007 m. pasiektas susitarimas, nei sudarytas 
išsamus regioninis EPS. Pranešėjas pabrėžia parlamento dalyvavimo EPS procese svarbą ir 
ragina Kamerūno Nacionalinę Asamblėją laiku priimti sprendimą dėl ratifikavimo.

Be to, pranešėjas atkreipia dėmesį į tai, kad reikia paprastinti tarpinstitucinį sprendimų dėl 
prekybos susitarimų priėmimo Europos Sąjungoje procesą. Šiuo atveju 2007 m. gruodžio 
17 d. parafuotą ir 2009 m. sausio 15–22 d. pasirašytą sprendimą Taryba Europos 
Parlamentui (EP) pateikė tik 2012 m. lapkričio 6 d. Pranešėjas pažymi, kad Patekimo į rinką 
priedui, kuriame nustatyti su produktais ir tarifais susiję Kamerūno įsipareigojimai, į visas 
oficialiąsias ES valstybių narių kalbas išversti prireikė daug laiko, bet mano, kad toks 
vėlavimas yra nepriimtinas. Poziciją3 dėl laikinojo EPS Europos Parlamentas priėmė dar 
2009 m. kovo 25 d.

Svarbiausius susitarimo tikslus sudaro regionų integracijos skatinimas, ekonominis 
bendradarbiavimas ir geras valdymas Centrinės Afrikos regione, taip pat lydomosiomis 
vystomojo bendradarbiavimo priemonėmis remiamas laipsniškas jo integravimas į pasaulio 
ekonomiką.

Kertinis susitarimo akmuo – asimetrinis ir laipsniškas tarifų liberalizavimas, kuriuo 
suteikiamos abišalės apsaugos priemonės, taip pat apsirūpinimo maistu saugumo srityje. Nuo 
2008 m. naudodamasis laisva bemuite ir bekvote prieiga4 prie ES rinkos, Kamerūnas 
įsipareigojo iki 2023 m. liberalizuoti 80 proc. importo, išskyrus tam tikras jautrias importui 
prekes. Mažesnėmis sąnaudomis, pirmiausia iš Europos importuojant mašinas, vietos 
gamintojams galima padėti kilti vertės grandinėje ir neturi būti neigiamai veikiamos ateities 
perspektyvos.

                                               
1Šio regiono šalys – Kamerūnas, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Kongas, Kongo Demokratinė 
Respublika (KDR), Pusiaujo Gvinėja, Gabonas, San Tomė ir Prinsipė. Visos ö ios ö alys, išskyrus KDR bei San 
Tomė ir Prinsipę, yra Centrinės Afrikos ekonominės ir pinigų bendrijos (CAEPB) narės.
2 CAEPB yra pinigų sąjunga, turinti viršvalstybinį centrinį banką ir bendrą valiutą (su euru susietą CFA franką).
3 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0182.
4 Išskyrus cukrų, kuriam taikomas pereinamasis laikotarpis iki 2015 m.
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Pranešėjas pabrėžia pajėgumų stiprinimo ir prekybos lengvinimo priemonių svarbą, 
pirmiausia būtinybę padėti Kamerūno eksportuotojams laikytis ES standartų ir įvairinti 
eksportą. Į susitarimą įtraukti prekybos lengvinimo, techninių prekybos kliūčių, sanitarijos bei 
fitosanitarijos priemonių ir vystomojo bendradarbiavimo skyriai. Juo taip pat įsteigtas 
jungtinis EPS komitetas, kuriame šalys gali aptarti ir persvarstyti partnerystės klausimus, ir 
EPS regioninis fondas, kurio lėšomis finansuojamos modernizavimo ir fiskalinio koregavimo 
priemonės. Pranešėjas taip pat atkreipia dėmesį į susitarimo šalių įsipareigojimą toliau 
tobulinti ir paprastinti kilmės nustatymo taisykles.

Pranešėjas atkreipia dėmesį į susitarimo 106 straipsnio 2 dalyje pateiktą nevykdymo nuostatą, 
kuria remdamosi šalys gali imtis atitinkamų veiksmų, jei nesilaikoma Kotonu susitarime 
įtvirtintų pagarbos žmogaus teisėms, demokratijos ir teisinės valstybės įsipareigojimų.

ES yra svarbiausia Kamerūno prekybos partnerė – jos prekybos srautai 2011 m. sudarė 
44 proc., – o Kamerūnas yra svarbiausias ES prekybos partneris Centrinėje Afrikoje. Jis yra 
viena iš mažiausiai nuo pagalbos priklausomų Užsachario Afrikos šalių. Nepaisant palyginti 
įvairios ekonomikos ir didėjančio paslaugų sektoriaus, ši šalis tebėra pagrindinių prekių 
eksportuotoja. Siekiant tvaraus ekonomikos augimo, labai svarbu gerinti infrastruktūrą ir 
verslo aplinką.

Rengimasis išsamiam regioniniam susitarimui

Laikinasis EPS yra tarpinis žingsnis glaudesnės regioninės integracijos link sudarant 
visapusišką regioninį susitarimą, apimantį visą Centrinės Afrikos regioną. Centrinė Afrika turi 
atnaujinti savo politinį įsipareigojimą baigti derybas dėl abiem šalims naudingo regioninio 
susitarimo ir abi šalys turi atsižvelgti į regiono įvairovę bei išsivystymo skirtumus.

Kamerūnas turi raktą į ekonominės integracijos Afrikos širdyje sėkmę. Pranešėjas palankiai 
vertina viziją iki 2035 m. paversti Kamerūną besiformuojančios rinkos ekonomikos šalimi ir 
ragina jį prisiimti atsakomybę kartu su Gabonu ir Pusiaujo Gvinėja skatinti tolesnę integraciją 
Centrinės Afrikos ekonominėje ir pinigų bendrijoje, kad ji taptų veiksminga muitų sąjunga.

Nors regioninės integracijos tradicija ilga, Centrinės Afrikos tarpvalstybinės prekybos apimtis 
tebėra palyginti maža, o veiksmingas įvairių regiono vidaus prekybos kliūčių mažinimas ir 
energijos bei transporto sąsajų kūrimas tebėra skubiai įgyvendintini prioritetai.

Nepaisant to, kad į vieną rinką numatoma sujungti 37 mln. CAEPB šalių gyventojų, 
akivaizdu, kad dabartinių pastangų, kuriomis siekiama integracijos, nepakanka, o 
regionalizacijos stoka tebėra pagrindinė prekyba paremto vystymosi kliūtis. Tolesne 
integracija didesnėje dešimties narių Centrinės Afrikos valstybių ekonominėje 
bendrijoje (CAEPB), apimančioje daugiau nei 120 mln. vartotojų, būtų lengviau atverti kitas 
neišnaudotas galimybes.

Išvada

Pranešėjas rekomenduoja pritarti laikinajam susitarimui, nes jis būtų svarbus prekybos ryšių 
su visu Centrinės Afrikos regionu reikšmės rodiklis. Laikinasis EPS turėtų tapti galingu 
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ilgalaikės naudos teikiančiu glaudesnės integracijos Centrinėje Afrikoje katalizatoriumi. 
Žemyninės laisvosios prekybos zonos vizija gali būti įgyvendinta tik jei Afrikos regioninės 
grupės tęs integraciją.


