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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes Lēmumam, ar ko noslēdz pagaidu nolīgumu, pirms noslēdz 
Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no 
vienas puses, un Centrālāfrikas Līgumslēdzēju pusi, no otras puses
(14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (14757/2012),

– ņemot vērā pagaidu nolīgumu, pirms noslēdz Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp 
Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālāfrikas Līgumslēdzēju 
pusi, no otras puses1,

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punktu, 209. panta 2. punktu un 218. panta 
6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C7-0369/2012),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu un Attīstības komitejas 
atzinumu (A7-0000/2013),

1. sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Kamerūnas Republikas valdībai un parlamentam.

                                               
1 OV L 57, 28.2.2009., 2. lpp.
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PASKAIDROJUMS

Preferenciālā piekļuve ES tirgum nenodrošināja Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā 
okeāna (ĀKK) valstu grupas ilgtspējīgu izaugsmi un pietiekamu integrāciju pasaules 
ekonomikā. Turklāt ES piešķirtais vienpusējais tirdzniecības preferenču režīms neatbilda 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) nediskriminēšanas principam.

2007. gadā kļuva skaidrs, ka sarunas par jauniem visaptverošiem ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumiem (EPN), ko 2002. gadā uzsāka ĀKK un ES valstis, visticamāk, netiks pabeigtas 
līdz gada beigām, kad beidzas termiņš PTO atbrīvojumam, kuru piemēro ĀKK un ES 
„Kotonū tirdzniecības režīmam”, kas bija pagarināts līdz 2007. gada 31. decembrim.

Tika noteikts pagaidu risinājums „pagaidu”, „pamata” un „atspēriena punkta” EPN veidā. Tas 
nodrošināja atbilstību PTO noteikumiem, sākotnēji piemērojot preferenciālo piekļuvi ES 
tirgum, kamēr sarunas par visaptverošiem „pilnīgiem EPN” turpinājās.

ES un Kamerūnas EPN

Tā kā septiņas pārējās Centrālāfrikas reģiona valstis1 nebija gatavas noslēgt ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumus (EPN) ar Eiropas Savienību līdz 2007. gada beigām, Kamerūna un 
ES apsprieda pagaidu EPN. Pēc tām Kamerūna tika pievienota to valstu sarakstam, kurām ir 
beznodokļu un bezkvotu piekļuve ES, kā noteikts Padomes Regulā (EK) Nr. 1528/2007 
(„Tirgus piekļuves regula”).

Tas ļāva Kamerūnai izvairīties no tirdzniecības pārtraukšanas un izmantot ātrāku EPN 
tirdzniecības režīma piemērošanu pēc tam, kad beidzās PTO atbrīvojuma termiņš. Pagaidu 
EPN nodrošināja Centrālāfrikas Ekonomikas un monetārās kopienas (CEMAC)2 galvenajai 
ekonomikai brīvu piekļuvi ES tirgum. Tomēr tā bija atkarīga no pagaidu EPN vai pilnīga 
reģionālā nolīguma ratifikācijas.

Līdz šim Kamerūna nav veikusi ratifikācijai nepieciešamos pasākumus. Referents pauž 
nožēlu, ka līdz šim nav īstenots ne 2007. gadā panāktais nolīgums, ne noslēgts visaptverošs 
reģionālais EPN. Referents uzsver parlamenta līdzdalības EPN procesā nozīmīgumu un aicina 
Kamerūnas Nacionālo asambleju noteiktajā laikā pieņemt lēmumu par ratifikāciju.

Turklāt referents uzsver, ka ES nepieciešams pilnveidot pieņemšanas procesu starpiestāžu 
lēmumiem, kas saistīti ar tirdzniecības nolīgumiem. Šajā gadījumā nolīgumu, kas tika uzsākts 
2007. gada 17. decembrī un parakstīts 2009. gada 15.–22. janvārī, Padome nodeva Eiropas 
Parlamentam (EP) tikai 2012. gada 6. novembrī. Referents atzīmē, ka Tirgus piekļuves 
regulas pielikuma, kas ietver Kamerūnas saistības attiecībā uz produktiem un tarifiem, 
tulkošana visās oficiālajās ES valodās aizņēma daudz laika, bet uzskata šādu kavēšanos par 

                                               
1Šā reģiona valstis ir Kamerūna, Centrālāfrikas Republika, Čada, Kongo, Kongo Demokrātiskā Republika, 
Ekvatoriālā Gvineja, Gabona, Santome un Prinsipi. Visas šīs valstis, izņemot Kongo Demokrātisko Republiku un 
Santome un Prinsipi, ir Centrālāfrikas Ekonomikas un monetārās kopienas (CEMAC) dalībnieces.
2 CEMAC ir monetārā savienība ar pārvalstisku centrālo banku un kopēju valūtu (CFA franks, kas ir piesaistīts 
eiro).



PR\928483LV.doc 7/8 PE506.131v01-00

LV

nepieņemamu. EP nostāju1 par pagaidu EPN ir pieņēmis jau 2009. gada 25. martā.

Nolīguma galvenie mērķi ietver reģionālās integrācijas, ekonomiskās sadarbības un labas 
pārvaldības veicināšanu Centrālāfrikas reģionā, pakāpeniski integrējot to pasaules ekonomikā 
un atbalstot ar papildu pasākumiem sadarbībai attīstības jomā.

Nolīguma pamatā ir asimetriska un pakāpeniska tarifu liberalizācija, kas nodrošina divpusēju 
aizsardzību, ietverot pārtikas nodrošinājuma jomu. Kopš 2008. gada izmantojot no nodokļiem 
un kvotām brīvu piekļuvi2 ES tirgum, Kamerūna ir apņēmusies līdz 2023. gadam liberalizēt 
80 % no importa, izņemot paaugstināta riska preces. Lētāki ieguldījumi, galvenokārt Eiropas 
mašīnu tehnikas importa veidā, var palīdzēt vietējiem ražotājiem virzīties uz augšu vērtību 
ķēdē un nedrīkst traucēt vietējās produkcijas nākotnes perspektīvām.

Referents uzsver spēju veidošanas un tirdzniecības veicināšanas pasākumu nozīmīgumu un 
galvenokārt nepieciešamību palīdzēt Kamerūnas eksportētājiem panākt atbilstību ES 
standartiem un dažādot to eksportu. Nolīgums ietver nodaļas par tirdzniecības veicināšanu, 
tirdzniecības tehniskajiem šķēršļiem (TBT), sanitārajiem un fitosanitārajiem 
pasākumiem (SPS) un sadarbību attīstības jomā. Ar nolīgumu izveido arī apvienoto EPN 
komiteju, lai puses varētu apspriest un pārskatīt partnerattiecību jautājumus, kā arī EPN 
reģionālo fondu, lai finansētu modernizācijas un fiskālo pielāgojumu pasākumus. Referents 
arī uzsver pušu pienākumu turpināt uzlabot un vienkāršot noteikumus par izcelsmes vietas 
noteikšanu.

Referents norāda uz neizpildes klauzulu nolīguma 106. panta 2. punktā, kurā noteikts, ka 
puses var veikt atbilstošus pasākumus, ja netiek pildītas saistības, kas izriet no Kotonū 
nolīgumā noteikto cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu ievērošanas.

ES ir Kamerūnas lielākā tirdzniecības partnere, 2011. gadā veidojot 44 % no tās tirdzniecības 
plūsmas, bet Kamerūna ir ES galvenā tirdzniecības partnere Centrālāfrikā. Tā ir viena no 
Subsahāras Āfrikas valstīm, kas vismazāk atkarīga no atbalsta. Lai gan valstij ir relatīvi 
daudzveidīga ekonomika ar augošu pakalpojumu nozari, tā joprojām ir preču eksportētāja. Lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, ir svarīgi uzlabot infrastruktūru un 
uzņēmējdarbības vidi.

Visaptveroša reģionālā nolīguma noslēgšana

Pagaidu EPN ir starpposma pasākums, lai sasniegtu labāku reģionālo integrāciju, noslēdzot 
pilntiesīgu reģionālo nolīgumu, kas aptver visu Centrālāfrikas reģionu. Centrālāfrikai 
jāapliecina atjaunotas politiskās saistības sarunu noslēgšanai ar savstarpēji izdevīgu reģionālo 
darījumu, abām pusēm ņemot vērā reģiona daudzveidību un attīstības līmeņa atšķirības.

Kamerūnai ir galvenā loma veiksmīgā ekonomikas integrācijā Āfrikas centrā. Referents 
atzinīgi vērtē redzējumu, kurā noteikts izveidot Kamerūnu par jaunu tirgus ekonomikas valsti 
līdz 2035. gadam, un mudina to uzņemties atbildību, lai kopā ar Gabonu un Ekvatoriālo 
Gvineju kļūtu par dzinējspēku turpmākai integrācijai CEMAC, veidojot to par efektīvu muitas 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0182.
2 Izņemot pārejas periodu cukuram līdz 2015. gadam.
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savienību.

Neskatoties uz senām reģionālās integrācijas tradīcijām, Centrālāfrikas pārrobežu 
tirdzniecības apjomi joprojām ir relatīvi nelieli, un par steidzamu prioritāti paliek dažādu 
šķēršļu efektīva novēršana starpreģionu tirdzniecībā un enerģētikas un transporta saikņu 
veidošana.

Neskatoties uz izredzēm apvienoties CEMAC valstu 37 miljoniem cilvēku vienotā tirgū, ir 
skaidrs, ka pašreizējie integrācijas centieni nav pietiekami un ka reģionalizācijas trūkums ir 
galvenais šķērslis tirdzniecības radītai attīstībai. Turpmāka integrācija plašākā desmit 
dalībvalstu Centrālās Āfrikas valstu ekonomikas kopienā (ECCAS/CEEAC) ar vairāk nekā 
120 miljoniem patērētāju varētu palīdzēt atklāt turpmākas neizmantotās iespējas.

Secinājums

Referents iesaka piekrist pagaidu nolīgumam, jo tas būtu svarīgs vēstījums par to, cik 
nozīmīgas ir tirdzniecības attiecības ar Centrālāfrikas reģionu kopumā. Pagaidu EPN kļūtu par 
spēcīgu katalizatoru dziļākai integrācijai Centrālāfrikā, sniedzot ilgtermiņa ieguvumus. 
Redzējums par kontinentālu brīvās tirdzniecības zonu var vainagoties panākumiem tikai tad, 
ja Āfrikas reģionālās grupas turpinās uzlabot integrāciju.


