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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului interimar 
în vederea semnării unui Acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană 
și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și țările din Africa Centrală, pe de altă 
parte
(14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14757/2012),

– având în vedere acordul interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic 
între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și partea „Africa 
Centrală”, pe de altă parte1,

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
207 alineatul (4), articolul 209 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf 
litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0369/2012),

– având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei 
pentru dezvoltare (A7-0000/2013),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii 
Camerun.

EXPUNERE DE MOTIVE

Accesul preferențial la piața europeană nu a avut drept consecință o creștere durabilă și o 
integrare suficientă în economia mondială a grupului de țări din Africa, zona Caraibilor și 
Pacific (ACP). În plus, preferințele comerciale unilaterale acordate de UE au fost 
incompatibile cu principiul nediscriminării al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

                                               
1 JO L 57, 28.2.2009, p. 2.
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În 2007 a devenit clar că era puțin probabil ca negocierile cu privire la noi acorduri 
cuprinzătoare de parteneriat economic (APE) inițiate în 2002 de către ACP și țările din UE să 
fie încheiate înainte de sfârșitul anului, când urma să expire derogarea OMC pentru regimul 
comercial al Acordului de la Cotonou dintre UE și ACP, prelungită până la 31 decembrie 
2007.

O soluție temporară a fost găsită sub forma APE „interimare”, „cadru” și „preliminare”. 
Aceasta a garantat respectarea normelor OMC și o perioadă inițială de aplicare a accesului 
preferențial la piața UE, în vreme ce negocierile cu privire la APE complete au continuat.

APE UE-Camerun

Deoarece celelalte șapte țări din Africa Centrală1 nu au fost pregătite să încheie un APE cu 
Uniunea Europeană până la sfârșitul lui 2007, Camerunul și UE au negociat un APE 
interimar. Ca urmare a acestui fapt, Camerunul a fost adăugat pe lista țărilor care beneficiază 
de un acces fără taxe sau contingente la piața UE, prevăzut în Regulamentul Consiliului nr. 
1528/2007 („Regulamentul privind accesul la piețe”).

Acest lucru a permis Camerunului să evite perturbări comerciale și să beneficieze de o 
aplicare anticipată a regimului comercial al APE la expirarea derogării OMC. APE interimar a 
permis liderului economic al Comunității economice și monetare a Africii Centrale 
(CEMAC)2 să beneficieze de un acces liber la piața UE. Acest acces a fost însă condiționat de 
ratificarea APE interimar sau a acordului regional complet.

Până în prezent, Camerunul nu a luat măsurile necesare în vederea ratificării. Raportorul 
regretă faptul că, până în prezent, nici nu a fost pus în aplicare acordul convenit în 2007, nici 
nu a fost încheiat un APE regional complet. Raportorul subliniază importanța unei implicări 
parlamentare în procesul APE și invită Adunarea Națională a Camerunului să ia în timp util o 
decizie cu privire la ratificare.

În plus, raportorul subliniază necesitatea raționalizării în cadrul UE a procesului de luare de 
decizii la nivel interinstituțional cu privire la acordurile comerciale. În cazul de față, acordul 
care a fost inițiat la 17 decembrie 2007 și a fost semnat în perioada 15-22 ianuarie 2009 a fost 
transmis Parlamentului European (PE) de către Consiliu doar la 6 noiembrie 2012. Raportorul 
ia act de faptul că traducerea în toate limbile oficiale ale UE a anexei la Regulamentul privind 
accesul la piețe, care conține angajamentele Camerunului în ceea ce privește produsele și 
tarifele, a necesitat mult timp, dar consideră, totuși, că o întârziere atât de mare este 
inacceptabilă. PE a adoptat poziția3 sa privind APE interimar încă din 25 martie 2009.

Obiectivele subiacente ale acordului includ promovarea integrării regionale, a cooperării 
economice și a bunei guvernanțe în Africa Centrală, precum și integrarea treptată a acesteia în 
economia mondială, cu ajutorul unor măsuri de sprijin al cooperării pentru dezvoltare. 
                                               
1Țările din această regiune sunt Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Congo, Republica Democrată Congo 
(RDC), Republica Guineea Ecuatorială, Gabon, São Tomé și Principe. Toate aceste țări, cu excepția RDC și São 
Tomé și Principe, sunt membre ale Comunității economice și monetare a Africii Centrale (CEMAC).
2 CEMAC este o uniune monetară ce dispune de o bancă centrală supranațională și de o monedă comună (francul 
CFA, care este legat de euro).
3 Texte adoptate, P6_TA(2009)0182.
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Acordul se bazează pe liberalizarea asimetrică și progresivă a tarifelor, oferind garanții 
bilaterale, inclusiv în domeniul securității alimentare. Camerunul, care a beneficiază din 2008 
de un acces fără taxe sau contingente1 la piața UE, s-a angajat să liberalizeze 80% din 
importurile sale până în 2023, cu excepția importurilor anumitor bunuri sensibile. Existența 
unor factori de producție mai ieftini, sub forma unor importuri de instrumente de lucru 
europene, poate permite producătorilor locali să adauge valoare producției lor și nu trebuie să 
pericliteze perspectivele producției locale.

Raportorul subliniază importanța măsurilor de construire a capacităților și de facilitare a 
comerțului și, mai ales, necesitatea sprijinirii exportatorilor camerunezi pentru a îndeplini 
standardele UE și a-și diversifica exporturile. Acordul include capitole privind facilitarea 
schimburilor comerciale, barierele tehnice în calea comerțului, măsurile sanitare și fitosanitare 
și cooperarea pentru dezvoltare. Acesta instituie de asemenea un comitet APE mixt, care 
permite părților să discute cu privire la aspectele care fac obiectul parteneriatului și să le 
modifice, precum și un fond regional APE. menit să finanțeze măsurile de modernizare și de 
adaptare fiscală. Raportorul subliniază, de asemenea, obligația părților de a continua să 
îmbunătățească și să simplifice normele privind stabilirea originii.

Raportorul atrage atenția asupra clauzei neexecutorii de la articolul 106 alineatul (2) din 
acord, care permite părților să ia măsuri corespunzătoare în cazul neîndeplinirii obligațiilor 
privind respectarea drepturilor omului, democrația și statul de drept, consacrate în Acordul de 
la Cotonou.

UE este cel mai mare partener comercial al Camerunului, reprezentând  44% din fluxurile 
comerciale ale acestuia în 2011, în vreme ce Camerunul este principalul partener comercial al 
UE în Africa Centrală. Acesta se află printre țările cele mai puțin dependente de ajutor din 
Africa subsahariană. Deși este o țară cu o economie relativ diversificată și cu un sector al 
serviciilor în creștere, Camerunul continuă să fie un exportator de materii prime. 
Îmbunătățirea infrastructurii și a mediului de afaceri este esențială pentru crearea unei creșteri 
economice durabile.

Spre un acord regional complet

APE interimar reprezintă un pas intermediar spre o mai mare integrare regională prin 
intermediul încheierii unui acord regional complet, la care să participe întreaga regiune a 
Africii Centrale. Aceasta trebuie să dea dovadă de un angajament politic reînnoit pentru 
încheierea negocierilor privind un acord regional benefic tuturor, în vreme ce ambele părți 
trebuie să țină seama de diversitatea acestei regiuni și de diferențele existente la nivelul 
dezvoltării.

Camerunul deține cheia succesului integrării economice în inima Africii. Raportorul salută 
perspectiva transformării Camerunului într-o economie emergentă până în 2035 și îl îndeamnă 
să își asume responsabilitatea de a deveni, împreună cu Gabonul și Guineea Ecuatorială, 
motorul unei mai mari integrări în cadrul CEMAC, transformând-o într-o adevărată uniune 
vamală. 

                                               
1 Cu excepția unei perioade de tranziție pentru zahăr până în 2015.
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În pofida unei lungi tradiții de integrare regională, volumul comerțului transfrontalier este în 
continuare relativ redus, iar reducerea eficientă a diverselor bariere din calea comerțului intra-
regional și crearea de rețele energetice și de transport rămân priorități absolute.

Fără a prejudicia perspectiva reunirii a 37 de milioane de oameni din țările CEMAC într-o 
piață unică, este evident faptul că eforturile actuale de integrare nu sunt suficiente, iar absența 
regionalizării rămâne un obstacol major în calea dezvoltării prin comerț. O mai mare integrare 
a celor zece membri majori ai Comunității economice a statelor din Africa Centrală 
(CEEAC), care numără peste 120 de milioane de consumatori, ar putea deschide unor noi 
oportunități, încă neexploatate.

Concluzie

Raportorul recomandă aprobarea acordului interimar deoarece acest lucru va reprezenta un 
semnal important cu privire la importanța relațiilor comerciale cu Africa Centrală în 
ansamblul său. APE interimar ar trebui să devină un catalizator puternic al unei mai mari 
integrări la nivelul Africii Centrale, creând astfel beneficii pe termen lung. Perspectiva unui 
spațiu continental de liber-schimb poate deveni realitate doar dacă grupările regionale din 
Africa avansează pe calea unei mai mari integrări.


