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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Preliminari lejn 
Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, 
minn naħa waħda, u l-Parti Afrika Ċentrali, min-naħa l-oħra
(14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill (14757/2012),

– wara li kkunsidra l-Ftehim Preliminari lejn Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn il-
Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Parti Afrika Ċentrali, 
min-naħa l-oħra1,

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni mressqa mill-Kunsill skont l-Artikolu 207(4), 
l-Artikolu 209(2) u l-Artikolu 218(6)(2)(a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (C7-0369/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A7-0000/2013).

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Ftehim;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u 
tar-Repubblika tal-Kamerun.

NOTA SPJEGATTIVA

L-aċċess preferenzjali għas-suq Ewropew ma wassalx għal tkabbir sostenibbli u integrazzjoni 
suffiċjenti tal-grupp ta’ pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) fl-ekonomija 
dinjija. Barra minn hekk, il-preferenzi kummerċjali unilaterali mogħtija mill-UE kienu 
inkompatibbli mal-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Kummerċ (WTO).

Fl-2007 sar evidenti li n-negozjati dwar Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomiċi (EPAs) ġodda u 
komprensivi li nbdew fl-2002 mill-pajjiżi AKP u tal-UE x’aktarx ma kinux se jitlestew sal-
aħħar tas-sena, meta l-estensjoni tad-WTO għar-"reġim kummerċjali ta’ Cotonou", li kienet 
ġiet estiża sal-31 ta’ Diċembru 2007, kienet se tiskadi.

Instabet soluzzjoni temporanja fl-għamla ta’ EPAs "preliminari", "ta’ qafas" u "interim".  Dan 
                                               
1 ĠU L 57, 28.2.2009, p. 2.
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żgura konformità mar-regoli tad-WTO, b’applikazzjoni bil-quddiem tal-aċċess preferenzjali 
għas-suq tal-UE filwaqt li n-negozjati dwar "EPAs sħaħ" u komprensivi komplew għaddejjin.

EPA bejn l-UE u l-Kamerun

Peress li s-seba’ pajjiżi l-oħra tar-reġjun tal-Afrika Ċentrali1 ma kinux preparati biex 
jikkonkludu l-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (EPA) mal-Unjoni Ewropea sal-aħħar tal-2007, 
il-Kamerun u l-UE nnegozjaw EPA preliminari. Konsegwentement, il-Kamerun żdied mal-
lista ta’ pajjiżi li jibbenefikaw minn aċċess għall-UE mingħajr dazji u kwoti, stabbilit mir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 ("Ir-Regolament għall-Aċċess għas-Suq").

Dan ippermetta lill-Kamerun jevita t-tfixkil fil-kummerċ u jgawdi minn applikazzjoni bil-
quddiem tar-reġim kummerċjali tal-EPA malli skadiet l-estensjoni tad-WTO. L-EPA 
preliminari ppermetta l-aqwa ekonomija fil-Komunità Ekonomika u Monetarja tal-Afrika 
Ċentrali (CEMAC)2 tgawdi minn aċċess ħieles għas-suq tal-UE. Madankollu, dan kien soġġett 
għar-ratifika tal-EPA preliminari jew tal-ftehim reġjonali sħiħ.

S’issa l-Kamerun ma ħax il-passi meħtieġa għar-ratifika. Ir-rapporteur jiddispjaċih li s’issa la 
ġie implimentat il-Ftehim li ntlaħaq fl-2007, u lanqas ma ġie konkluż EPA reġjonali 
komprensiv. Ir-rapporteur jisħaq fuq l-importanza tal-involviment parlamentari fil-proċess tal-
FSE, u jitlob lill-Assemblea Nazzjonali tal-Kamerun tieħu deċiżjoni dwar ir-ratifika f’ħin 
xieraq.

Barra minn hekk, ir-rapporteur jenfasizza l-ħtieġa li jiġi simplifikat il-proċess tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet interistituzzjonali dwar il-ftehimiet kummerċjali fl-UE. F’dan il-każ il-Ftehim li 
ġie inizjalat/inizjat? fis-17 ta' Diċembru 2007 u ffirmat fil-15-22 ta' Jannar 2009 dam sas-
6 ta' Novembru 2012 biex tressaq quddiem il-Parlament Ewropew (PE) mill-Kunsill. Ir-
rapporteur innota li t-traduzzjoni fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE tal-Anness dwar l-Aċċess 
għas-Suq, li jinkludi l-impenji tal-Kamerun b’rabta mal-prodotti u t-tariffi, ħadet iż-żmien, 
iżda xorta jqis dan id-dewmien bħala inaċċettabbli. Il-PE ilu li adotta l-pożizzjoni tiegħu3

dwar l-EPA interim mill-25 ta’ Marzu 2009.

L-objettivi li jsostnu l-Ftehim jinkludu l-promozzjoni tal-integrazzjoni reġjonali, il-
kooperazzjoni ekonomika u l-governanza tajba fir-reġjun tal-Afrika Ċentrali, bl-integrazzjoni 
gradwali tiegħu fl-ekonomija globali, appoġġati minn miżuri ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp 
li jakkumpanjawhom. 

Il-pedament tal-Ftehim huwa l-liberalizzazzjoni tariffarja asimettrika u gradwali, li tipprovdi 
għal salvagwardji bilaterali, inkluż fil-qasam tas-sigurtà tal-ikel Peress li ilu jgawdi minn 
aċċess mingħajr dazju u kwoti4 għas-suq tal-UE mill-2008, il-Kamerun impenja ruħu biex 

                                               
1Il-pajjiżi tar-reġjun jinkludu l-Kamerun, ir-Repubblika tal-Afrika Ċentrali, iċ-Ċad, il-Kongo, ir-Repubblika 
Demokratika tal-Kongo (RDK), il-Ginea Ekwatorjali, il-Gabon, u São Tomé u Principe. Dawn il-pajjiżi kollha 
minbarra r-RDK u São Tomé u Príncipe huma membri tal-Komunità Ekonomika u Monetarja tal-Afrika Ċentrali 
(CEMAC).
2 Is-CEMAC hija unjoni monetarja b’bank ċentrali supranazzjonali u munita komuni (il-frank CFA, li huwa 
marbut mal-euro).
3 Testi adottati, P6_TA(2009)0182.
4 Minbarra fil-perjodu ta’ tranżizzjoni għaz-zokkor sal-2015.
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jilliberalizza 80 % tal-importazzjonijiet tiegħu sal-2023, bl-esklużjoni ta’ ċerti prodotti 
sensittivi. Materjali orħos, l-aktar fl-għamla ta’ importazzjonijiet ta’ makkinarju Ewropew, 
jistgħu jgħinu lill-produtturi lokali javvanzaw fil-katina tal-valur u m’għandhomx jostakolaw 
prospetti futuri għall-produzzjoni lokali.

Ir-rapporteur jenfasizza l-importanza tal-bini tal-kapaċità u l-miżuri ta' faċilitazzjoni tal-
kummerċ, u l-aktar il-ħtieġa li l-esportaturi tal-Kamerun jiġu mgħejuna jissodisfaw l-
istandards tal-UE u jiddiversifikaw l-esportazzjonijiet tagħhom. Il-Ftehim jinkludi kapitoli 
dwar il-faċilitazzjoni tal-kummerċ, l-OTK, il-miżuri SPS u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp. 
Jistabbilixxi wkoll Kumitat konġunt tal-EPA li jippermetti lill-partijiet jiddiskutu u jirrevedu 
l-kwistjonijiet fil-qafas tas-Sħubija kif ukoll fond reġjonali tal-EPA sabiex jiffinanzja l-
modernizzazzjoni u l-miżuri ta’ aġġustament fiskali. Ir-rapporteur jisħaq ukoll fuq l-obbligu 
tal-Partijiet li jkomplu jtejbu u jissimplifikaw ir-regoli għad-determinazzjoni tal-oriġini.

Ir-rapporteur jenfasizza l-klawżola ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni fl-Artikolu 106(2) tal-Ftehim, li 
tippermetti lill-Partijiet jieħdu miżuri xierqa f’każ ta’ falliment biex jiġu ssodisfati l-obbligi li 
jirriżultaw mir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt, li jinsabu 
mħaddna fil-Ftehim ta’ Cotonou.

L-UE hija l-akbar sieħba kummerċjali tal-Kamerun, u kienet tirrappreżenta 44 % tal-flussi 
kummerċjali tiegħu fl-2011, filwaqt li l-Kamerun huwa s-sieħeb kummerċjali ewlieni tal-UE 
fl-Afrika Ċentrali. Huwa fost il-pajjiżi li jiddependu l-inqas mill-għajnuna fl-Afrika Sub-
Saħarjana. Minkejja li huwa ekonomija relattivament diversifikata b’settur tas-servizzi li qed 
jikber, il-pajjiż jibqa’ esportatur tal-komoditajiet/oġġetti bażiċi. It-titjib tal-infrastruttura u tal-
ambjent tan-negozju huwa essenzjali biex jiġġenera tkabbir ekonomiku sostenibbli.

Lejn ftehim reġjonali komprensiv

L-EPA preliminari huwa pass intermedju lejn aktar integrazzjoni reġjonali permezz tal-
konklużjoni ta' ftehim reġjonali komprensiv li jkun ikopri r-reġjun tal-Afrika Ċentrali kollu. 
L-Aftika Ċentrali trid turi impenn politiku mġedded biex tikkonkludi negozjati dwar ftehim 
reġjonali li jgawdu minnu l-partijiet kollha, filwaqt li ż-żewġ partijiet għandhom jikkunsidraw 
id-diversità tar-reġjun u d-differenzi fil-livell ta’ żvilupp.

Il-Kamerun huwa fil-pussess tas-soluzzjoni għas-suċċess tal-integrazzjoni ekonomika fil-
qalba tal-Afrika. Ir-rapporteur jilqa’ l-viżjoni biex il-Kamerun isir ekonomija emerġenti sal-
2035 u jħeġġu jassumi r-responsabbiltà biex flimkien mal-Gabon u l-Ginea Ekwatorjali, isir 
mutur għal aktar integrazzjoni fi ħdan is-CEMAC, sabiex din issir unjoni doganali effettiva. 

Minkejja tradizzjonijiet twal ta’ integrazzjoni reġjonali, il-volumi tal-kummerċ transkonfinali 
tal-Afrika Ċentrali għadhom relattivament żgħar, u t-tnaqqis effettiv ta’ diversi ostakoli għall-
kummerċ intrareġjonali u l-bini ta’ netwerks tal-enerġija u tat-trasport jibqa' prijorità urġenti.

Minkejja l-prospett li jingħaqdu 37 miljun persuna tal-pajjiżi tas-CEMAC f’suq uniku, huwa 
ovvju li l-isforzi attwali lejn l-integrazzjoni mhumiex biżżejjed, u li n-nuqqas ta’ 
reġjonalizzazzjoni jibqa’ ostakolu ewlieni għall-iżvilupp immexxi mill-kummerċ. Aktar 
integrazzjoni fi ħdan il-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-Afrika Ċentrali (ECCAS/CCEAC) 
b’għaxar membri, ma’ ’l fuq minn 120 miljun konsumatur, tgħin biex jinħolqu aktar 
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opportunitajiet li għadhom ma ttieħdux.

Konklużjoni

Ir-rapporteur jirrakkomanda li jingħata kunsens għall-Ftehim preliminari, peress li dan jagħti 
sinjal importanti dwar l-importanza tar-relazzjoni kummerċjali mar-reġjun tal-Afrika Ċentrali 
kollu kemm hu. L-EPA preliminari għandu jsir katalizzatur b’saħħtu għal aktar integrazzjoni 
mal-Afrika Ċentrali, li jġib miegħu benefiċċji fit-tul.  Il-viżjoni ta’ Żona Kontinentali ta' 
Kummerċ Ħieles tista' tagħti riżultati pożittivi biss jekk il-gruppi reġjonali fl-Afrika 
jipproċedu b'aktar integrazzjoni.


