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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Vmesnega sporazuma, ki vodi k sporazumu o 
gospodarskem partnerstvu, med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na 
eni strani in pogodbenico Srednjo Afriko na drugi strani
(14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (14757/2012),

– ob upoštevanju Vmesnega sporazuma, ki vodi k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu 
med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in pogodbenico 
Srednjo Afriko na drugi strani1,

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členoma 207(4) in 
209(2) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (C7-0369/2012),

– ob upoštevanju člena 81 in člena 90(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za razvoj 
(A7-0000/2013),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Republiki Kamerun.

                                               
1 UL L 57, 28.2.2009, str. 2.
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OBRAZLOŽITEV

Prednostni dostop do evropskega trga ni prinesel trajnostne rasti in zadostne vključitve 
skupine afriških, karibskih in pacifiških (AKP) držav v svetovno gospodarstvo. Še več, 
enostranski trgovinski preferenciali, ki jih je odobrila EU, niso bili združljivi z načelom 
nediskriminacije, ki ga je postavila Svetovna trgovinska organizacija (STO).

Leta 2007 se je izkazalo, da pogajanja o sklenitvi novih celovitih sporazumov o 
gospodarskem partnerstvu, ki so jih leta 2002 začele države AKP in EU, najverjetneje ne 
bodo končana do konca leta, ko bo poteklo odstopanje, ki ga je STO odobrila državam AKP 
in EU za trgovinski režim iz Cotonouja, ki je bil podaljšan do 31. decembra 2007.

Sprejeta je bila začasna rešitev v obliki „začasnih“, „okvirnih“ in „vmesnih“ sporazumov o 
gospodarskem partnerstvu. Tako je bila zagotovljena skladnost s pravili STO s predhodno 
prijavo prednostnega dostopa do trga EU, pogajanja o celovitih, neokrnjenih sporazumih o 
gospodarskem partnerstvu pa so se nadaljevala.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu EU-Kamerun

Ker drugih sedem držav iz srednjeafriške regije1 do konca leta 2007 ni bilo pripravljenih 
skleniti sporazuma o gospodarskem partnerstvu z Evropsko unijo, sta Kamerun in EU 
izpogajala vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu. Kamerun je bil posledično dodan 
na seznam držav, ki lahko izkoriščajo prednosti brezcarinskega dostopa brez kvot do EU, 
vzpostavljenega z Uredbo Sveta (ES) št. 1528/2007 („uredba o dostopu do trga“).

S tem je Kamerun preprečil prekinitev trgovine in si zagotovil vnaprejšnjo uporabo 
trgovinskega režima SGP po poteku odstopanja STO. Vmesni SGP je vodilnemu 
gospodarstvu v Ekonomski in monetarni skupnosti Centralne Afrike2 omogočil prost dostop 
do trga EU. Kljub temu je bil ta dostop pogojen z ratifikacijo vmesnega SGP ali celotnega 
regionalnega sporazuma.

Kamerun doslej ni sprejel potrebnih ukrepov za ratifikacijo. Poročevalec obžaluje, da 
Kamerun doslej ni začel izvajati sporazuma, sklenjenega v letu 2007, niti ni sklenil celovitega 
regionalnega SGP. Poročevalec prav tako poudarja, kako pomembno je parlamentarno 
sodelovanje v procesu SGP, in poziva nacionalno skupščino Kameruna, naj pravočasno 
sprejme odločitev o ratifikaciji.

Poročevalec poudarja tudi, da je treba poenostaviti postopek medinstitucionalnega 
sprejemanja odločitev o trgovinskih sporazumih znotraj EU. V tem primeru je Svet sporazum, 
ki je bil parafiran 17. decembra 2007 in podpisan 15.–22. januarja 2009, Evropskemu 
parlamentu predal šele 6. novembra 2012.  Poročevalec se zaveda, da je prevod priloge uredbe 
o dostopu do trga, ki vsebuje obveznosti Kameruna v zvezi s proizvodi in tarifami, v vse 
                                               
1Države, ki jih zajema ta regija, so Kamerun, Srednjeafriška republika, Čad, Kongo, Demokratična republika 
Kongo, Ekvatorialna Gvineja, Gabon ter Sao Tome in Principe. Vse navedene države razen Demokratične 
republike Kongo ter Sao Tome in Principe so članice Ekonomske in monetarne skupnosti Centralne Afrike.
2 Ekonomska in monetarna skupnost Centralne Afrike je monetarna unija z nadnacionalno centralno banko in 
skupno valuto (CFA frank, vezan na euro).
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uradne jezike EU vzel veliko časa, a vseeno meni, da je takšna zamuda nesprejemljiva. EP je 
namreč sprejel stališče1 o vmesnem SGP že 25. marca 2009.

Cilji sporazuma zajemajo spodbujanje regionalnega povezovanja, gospodarskega sodelovanja 
in dobrega upravljanja v srednjeafriški regiji ter postopno vključevanje te regije v svetovno 
gospodarstvo, ki bi bilo podprto z ukrepi na področju razvojnega sodelovanja.  

Sporazum temelji na asimetrični in postopni liberalizaciji tarif ter zagotavlja dvostranske 
zaščitne ukrepe, tudi na področju prehranske varnosti. Kamerun od leta 2008 izkorišča 
prednosti brezcarinskega dostopa brez kvot2 do trga EU in se je zavezal, da bo do leta 2023 
liberaliziral 80 % uvoza z izjemo določenega občutljivega blaga. Cenejši vnosi, predvsem v 
obliki uvoza evropskih strojev, lahko lokalnim proizvajalcev pomagajo splezati po verigi 
vrednot, pri čemer pa ne smejo ovirati obetov za lokalno proizvodnjo.

Poročevalec poudarja, kako pomembni so ukrepi za oblikovanje zmogljivosti in olajševanje 
trgovine, in opozarja, da je treba kamerunskim izvoznikom pomagati izpolniti standarde EU 
in povečati raznolikost njihovega izvoza. Sporazum vključuje poglavja o trgovinskih 
olajšavah, tehničnih ovirah pri trgovanju, sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih ter razvojnem 
sodelovanju. Vzpostavlja tudi skupni odbor SGP, s pomočjo katerega lahko strani razpravljata 
o vprašanjih v okviru partnerstva in jih pregledujeta, pa tudi regionalni sklad SGP, ki 
omogoča financiranje ukrepov za posodabljanje in fiskalne prilagoditve. Poročevalec 
poudarja tudi, da sta strani obvezani dodatno izboljševati in poenostavljati pravila za 
določanje porekla.

Poročevalec opozarja na klavzulo o neizvajanju v členu 106(2) sporazuma, ki podpisnicama 
omogoča, da v primeru neizpolnjevanja obveznosti, izhajajočih iz spoštovanja človekovih 
pravic, demokracije in načel pravne države, kot so zapisane v Sporazumu iz Cotonouja, 
sprejmeta ustrezne ukrepe.

EU je največja trgovinska partnerica Kameruna, saj je bila v letu 2011 udeležena pri 44 % 
trgovinskih tokov, Kamerun pa je največji trgovinski partner EU v Srednji Afriki. Je med 
tistimi državami v podsaharski Afriki, ki so najmanj odvisne od zunanje pomoči. Čeprav gre 
za sorazmerno razvejano gospodarstvo, v katerem je storitveni sektor v porastu, država ostaja 
izvoznica blaga. Izboljševanje infrastrukture in poslovnega okolja je bistvenega pomena za 
ustvarjanje trajnostne gospodarske rasti.

Celovitemu regionalnemu sporazumu naproti

Vmesni SGP je korak na poti do tesnejšega regionalnega povezovanja s sklenitvijo celovitega 
regionalnega sporazuma, ki bi zajemal celotno srednjeafriško regijo. Srednja Afrika mora 
ponovno izkazati politično predanost zaključitvi pogajanj o vzajemno ugodnem regionalnem 
sporazumu, pri čemer pa morata obe strani upoštevati raznolikost regije in razlike v stopnji 
razvoja.

Kamerun ima v rokah ključ do uspeha gospodarskega vključevanja v osrčju Afrike. 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0182.
2 Razen prehodnega obdobja za sladkor do leta 2015.
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Poročevalec pozdravlja predstavo o tem, da bo Kamerun do leta 2035 postal gospodarstvo v 
vzponu, in ga poziva, naj prevzame odgovornost ter skupaj z Gabonom in Ekvatorialno 
Gvinejo postane gonilo tesnejšega povezovanja v sklopu Ekonomske in monetarne skupnosti 
Centralne Afrike ter naj vzpostavi učinkovito carinsko unijo.   

Obseg čezmejne trgovine v Srednji Afriki kljub dolgi tradiciji regionalnega povezovanja 
ostaja sorazmerno majhen, zato ostaja učinkovito zmanjšanje različnih preprek za trgovino 
znotraj regije in vzpostavitev energetskih in prometnih povezav nujna prednostna naloga.

Ne glede na obete za to, da bi 37 milijonov prebivalcev iz držav Ekonomske in monetarne 
skupnosti Centralne Afrike združili pod okriljem enega samega trga, je očitno, da sedanja 
prizadevanja za vključevanje ne zadoščajo in da ostaja pomanjkanje regionalizacije ena večjih 
preprek za razvoj na podlagi trgovine. Dodatno vključevanje v okviru širše Ekonomske 
skupnosti srednjeafriških držav (ECCAS/CEEAC) z več kot 120 milijoni potrošnikov bi 
pomagalo odpreti še neizkoriščene možnosti.

Zaključek

Poročevalec priporoča, da Parlament odobri vmesni sporazum, saj bi s tem srednjeafriški 
regiji kot celoti poslal pomemben signal o pomembnosti trgovinskih odnosov. Vmesni SGP bi 
moral postati močna spodbuda za tesnejše povezovanje v Srednji Afriki ter prinesti 
dolgoročne koristi. Zamisel o celinskem območju proste trgovine lahko uspe le, če se bodo 
regionalne skupine v Afriki še naprej tesno povezovale.


