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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om inledande avtal inför ett avtal om ekonomiskt 
partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och 
Centralafrika, å andra sidan
(14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (14757/2012),

– med beaktande av det inledande avtalet inför ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan 
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralafrika, å andra 
sidan1,

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artiklarna 207.4 och 209.2 samt artikel 218.6 andra stycket a, i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (C7-0369/2012),

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet 
från utskottet för utveckling (A7-.../2013).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 
republiken Kamerun.

                                               
1 EUT L 57, 28.2.2009, s. 2.
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MOTIVERING

Ett privilegierat tillträde till den europeiska marknaden ledde inte till hållbar tillväxt och 
tillräcklig integration i världsekonomin för länderna i Afrika, Västindien och 
Stillahavsområdet (AVS). Dessutom var de unilaterala handelsförmåner som EU beviljade 
inte förenliga med Världshandelsorganisationens (WTO) princip om icke-diskriminering.

2007 framgick det tydligt att förhandlingarna om nya övergripande avtal om ekonomiskt 
partnerskap, som hade inletts 2002 av AVS- och EU-länderna, knappas skulle slutföras till 
slutet av året, när WTO-undantaget för AVS- EU:s ”Cotonou-handelsordning”, som hade 
förlängts till den 31 december 2007, skulle löpa ut.

En tillfällig lösning hittades i form av ”inledande avtal” och ”ramavtal” om ekonomiskt 
partnerskap. På så sätt garanterades överensstämmelse med WTO-reglerna, med en initial 
tillämpning av ett privilegierat tillträde till EU-marknaden samtidigt som förhandlingarna om 
övergripande ”fullständiga” avtal om ekonomiskt partnerskap fortsatte.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Kamerun

Eftersom de andra sju länderna i den centralafrikanska regionen1 inte var beredda att slutföra 
ett avtal om ekonomiskt partnerskap med Europeiska unionen före utgången av 2007, 
förhandlade Kamerun och EU fram ett inledande avtal om ekonomiskt partnerskap. Kamerun 
fördes därför upp på förteckningen över länder som omfattas av tull- och kvotfritt tillträde till 
EU, och som upprättades genom rådets förordning (EG) nr 1528/2007 (”förordningen om 
marknadstillträde”).

Därmed kunde Kamerun undvika störningar i handeln och på förhand utnyttja 
handelsordningen enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet efter det att WTO-undantaget 
löpt ut. Genom det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap fick den ledande ekonomin i 
Centralafrikanska ekonomiska och monetära gemenskapen (Cemac)2 fritt tillträde till EU-
marknaden. Förutsättningen var dock att det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap 
eller det fullständiga regionala avtalet ratificerades.

Kamerun har hittills inte tagit de nödvändiga stegen mot en ratificering. Föredraganden 
beklagar att man hittills varken har genomfört det avtal som ingicks 2007 eller ingått ett 
övergripande regionalt avtal om ekonomiskt partnerskap. Föredraganden betonar behovet av 
att parlamentet deltar i processen med avtalet om ekonomiskt partnerskap, och uppmanar 
Kameruns nationella församling att fatta ett beslut om ratificering vid lämplig tidpunkt. 

Föredraganden betonar dessutom behovet av att anpassa processen med interinstitutionellt 
beslutsfattande om handelsavtal inom EU. I detta fall överlämnade rådet avtalet, som 

                                               
1Länderna i denna region omfattar Kamerun, Centralafrikanska republiken, Tchad, Kongo, Demokratiska 
republiken Kongo, Ekvatorialguinea, Gabon samt São Tomé och Príncipe. Alla dessa länder utom Demokratiska 
republiken Kongo och São Tomé och Príncipe är medlemmar av Centralafrikanska ekonomiska och monetära 
gemenskapen (Cemac).
2 Cemac är en monetär union med en överstatlig centralbank och en gemensam valuta (CFA-franc, som är 
knuten till euron).
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paraferades den 17 december 2007 och undertecknades den 15-22 januari 2009, till 
Europaparlamentet först den 6 november 2012. Föredraganden noterar att översättningen till 
alla officiella EU-språk av bilagan om marknadstillträde, som innehåller Kameruns åtaganden 
avseende produkter och tullavgifter, var tidskrävande, men anser ändå att ett sådan försening 
är oacceptabel. Europaparlamentet antog sin ståndpunkt1 om det inledande avtalet om 
ekonomiskt partnerskap redan den 25 mars 2009.

Avtalets underliggande mål omfattar främjande av regional integration, ekonomiskt 
partnerskap och goda styresformer i den centralafrikanska regionen, som gradvis ska 
integreras i världsekonomin, med hjälp av kompletterande åtgärder för utvecklingssamarbete. 

Hörnstenen i avtalet är en asymmetrisk och gradvis tulliberaliseringen, som garanterar 
bilaterala skyddsåtgärder, inbegripet inom livsmedelssäkerhet. Kamerun har haft kvotfritt och 
tullfritt tillträde2 till EU-marknaden sedan 2008 och landet har åtagit sig att liberalisera 
80 procent av sin import senast 2023, med undantag för vissa känsliga varor. Billigare 
insatser, särskilt i form av import av europeiska maskiner, kan hjälpa lokala producenter att 
flytta upp i värdekedjan och får inte skada framtidsutsikterna för lokal produktion.

Föredraganden betonar vikten av åtgärder för kapacitetsuppbyggnad och handelslättnader, och 
framför allt behovet av att hjälpa kamerunska exportörer att uppfylla EU-standarderna och 
diversifiera sin export. Avtalet omfattar kapitel om handelslättnader, tekniska handelshinder, 
sanitära och fytosanitära åtgärder samt utvecklingssamarbete. I avtalet inrättas också en 
gemensam kommitté för avtalet om ekonomiskt partnerskap, i vilken parterna kan diskutera 
och se över frågorna inom ramen för partnerskapet, och en regional fond för avtalen om 
ekonomiskt partnerskap för att finansiera modernisering och finanspolitiska 
anpassningsåtgärder. Föredraganden betonar också parternas skyldighet att ytterligare 
förbättra och förenkla ursprungsreglerna.

Föredraganden betonar klausulen om icke-genomförande i artikel 106.2 i avtalet, som gör det 
möjligt för parterna att vidta lämpliga åtgärder i fall av icke uppfyllda skyldigheter avseende 
respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten, enligt Cotonouavtalet.

EU är Kameruns största handelspartner, dvs. 44 procent av landets handelsflöden under 2011, 
medan Kamerun är EU:s huvudsakliga handelspartner i Centralafrika. Kamerun är ett av de 
minst stödberoende länderna i Afrika söder om Sahara. Trots att landet har en relativt 
diversifierad ekonomi med en växande tjänstesektor, är landet fortfarande en råvaruexportör. 
Man måste förbättra infrastrukturen och företagsmiljön för att generera hållbar ekonomisk 
tillväxt.

Mot ett övergripande regionalt avtal

Det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap är ett steg på vägen mot djupare regional 
integration via slutförandet av ett fullständigt regionalt avtal som täcker hela den 
centralafrikanska regionen. Centralafrika måste göra ett förnyat politiskt åtagande att slutföra 
förhandlingarna om en regional överenskommelse till ömsesidig nytta, samtidigt som båda 

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2009)0182.
2 Utöver en övergångsperiod för socker till 2015.
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parterna måste beakta regionens mångfald och skillnader i utvecklingsnivån.

Kamerun har nyckeln till framgång vad gäller ekonomisk integration i Afrikas hjärta. 
Föredraganden välkomnar visionen att Kamerun ska bli en tillväxtekonomi senast 2035 och 
uppmanar landet att ta ansvar för att, tillsammans med Gabon och Ekvatorialguinea, bli en 
motor för ytterligare integration inom Cemac, så att gemenskapen blir en effektiv tullunion. 

Trots en lång tradition av regional integration är de centralafrikanska gränsöverskridande 
handelsvolymerna fortfarande relativt små, och ett effektivt undanröjande av olika hinder för 
mellanregional handel och uppbyggnad av energi- och transportlänkar utgör fortfarande en 
brådskande prioritering.

Trots utsikten att 37 miljoner människor i Cemac-länderna skulle kunna sammanföras i en 
gemensam marknad är det uppenbart att de pågående insatserna för integration inte räcker till, 
och att bristen på regionalisering förblir ett betydande hinder för en handelsrelaterad 
utveckling. Ytterligare integration inom Centralafrikanska staternas ekonomiska gemenskap 
(Eccas), som är större med 10 medlemmar och över 120 miljoner konsumenter, skulle 
tillhandahålla ytterligare outnyttjade möjligheter.

Slutsats

Föredraganden rekommenderar att man ger sitt samtycke till det inledande avtalet, eftersom 
detta skulle sända en viktig signal om handelsförbindelsernas betydelse till hela den 
centralafrikanska regionen. Det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap bör bli en 
kraftfull katalysator för att fördjupa integrationen i Centralafrika, och ge långsiktiga fördelar. 
Visionen av det kontinentala frihandelsområdet kan endast ge resultat om de regionala 
grupperingarna i Afrika fortsätter med ytterligare integration.


