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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy zmieniającej po raz drugi 
Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z 
jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, 
podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w 
Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.
(16894/2011 – C7-0469/2011 – 2011/0207(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (16894/2011),

– uwzględniając Umowę zmieniającą po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami 
grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., 
zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (09565/2010)1,

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217 
oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-
0469/2011),

– uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Rozwoju oraz opinię Komisji Handlu 
Międzynarodowego (A7-0110/2013),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. wyraża stanowcze zastrzeżenia do części umowy, które nie odzwierciedlają stanowiska 
Parlamentu Europejskiego ani wartości Unii;

3. wzywa wszystkie strony do dokonania odpowiedniego przeglądu niesatysfakcjonujących 
klauzul w ramach trzeciego przeglądu umowy, w tym wyraźnego wprowadzenia w art. 8 
ust. 4 zasady niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz członków grupy 
państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

1 Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3.
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UZASADNIENIE

Kontekst

Stosunki między państwami AKP a UE zostały nawiązane w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku, po odzyskaniu niepodległości przez większość państw AKP. Pierwsza 
konwencja z Lomé podpisana w 1975 r. ustanowiła jedyny w swoim rodzaju model 
współpracy na rzecz rozwoju pomiędzy państwami UE i AKP. Oryginalność konwencji 
z Lomé wynikała z jej wielowymiarowego charakteru łączącego kwestie pomocy i handlu, 
z tego, że jako umowa obejmowała pięć lat, z przyznania jednostronnych preferencji 
większości eksportu z państw AKP do państw UE oraz z zagwarantowania funduszy dla 
krajów AKP. 

Podpisana w dniu 23 czerwca 2000 r. w Kotonu w Beninie umowa o partnerstwie AKP–WE 
(znana jako umowa z Kotonu) zastąpiła ramy współpracy na rzecz rozwoju wyznaczone 
konwencją z Lomé. Umowę z Kotonu zawarto na okres dwudziestu lat, począwszy od dnia 
1 marca 2000 r. do 28 lutego 2020 r. Przy zachowaniu dorobku prawnego konwencji z Lomé 
umowa z Kotonu wprowadziła pewne radykalne zmiany we współpracy między państwami 
AKP i UE.

Artykuł 95 umowy z Kotonu przewiduje możliwość dokonywania przeglądu umowy co pięć 
lat.

Pierwszego przeglądu tej umowy dokonano między majem 2004 r. a lutym 2005 r. W 
następstwie przeglądu i dalszych negocjacji dnia 25 czerwca 2005 r. strony podpisały umowę 
zmieniającą pierwotną umowę. Przegląd dokonany w 2005 r. skupiał się głównie na 
wprowadzeniu zmian w rozdziale dotyczącym kwestii politycznych.

W dniach 28–29 maja 2009 r. Rada Ministrów AKP–WE oficjalnie zainicjowała drugi 
przegląd umowy z Kotonu. Negocjacje miały się zakończyć w lutym 2010 r., ale trwały do 
dnia 11 marca 2010 r. Drugiego przeglądu umowy z Kotonu dokonano głównie w celu:

– utrzymania znaczenia i wyjątkowego charakteru partnerstwa między państwami AKP i 
UE;

– dostosowania umowy do ostatnich istotnych zmian w sferze stosunków 
międzynarodowych i stosunków AKP–WE;

– prowadzenia dalszych dyskusji dotyczących takich tematów o dużym znaczeniu dla obu 
stron jak: wymiar polityczny/instytucjonalny, współpraca gospodarcza/ integracja 
regionalna/ handel, finansowanie współpracy na rzecz rozwoju/ programowanie 
pomocy i zarządzanie nią.

Ze strony UE negocjacje prowadziła Komisja Europejska na podstawie mandatu 
udzielonego przez Radę. Dnia 20 stycznia 2010 r. Parlament Europejski przygotował 
sprawozdanie z zaleceniami.

Rady UE i AKP podpisały tekst będący wynikiem przeglądu. Państwa członkowskie UE 
i AKP muszą ratyfikować umowę i w związku z tym do Parlamentu Europejskiego 
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zwrócono się o wyrażenie zgody na tę ratyfikację.

Analiza umowy

W wyniku przeglądu potwierdzono, że obie strony nadają łączącemu je partnerstwu 
strategiczne znaczenie w perspektywie długoterminowej.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje, że w tekście:

– jako główne cele partnerstwa wskazano potrzebę osiągnięcia milenijnych celów 
rozwoju (MCR), skuteczności pomocy i przeciwdziałanie zmianie klimatu;

– promuje się stosowanie wspólnego podejścia opartego na współpracy przy 
przezwyciężaniu znacznych wyzwań utrudniających osiąganie milenijnych celów 
rozwoju – bezpieczeństwo żywnościowe, HIV/AIDS i zrównoważony rozwój 
rybołówstwa – oraz podkreśla się jego znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, 
wzrostu i ograniczania ubóstwa;

– uznaje się kontynentalny wymiar Afryki i traktuje się Unię Afrykańską jak partnera w 
stosunkach UE–AKP;

– podkreśla się potrzebę zwiększenia zdolności państw AKP do opierania się wstrząsom 
zewnętrznym i konieczność wspierania tych państw z wykorzystaniem wszelkich 
środków, w tym doraźnego mechanizmu FLEX stosowanego w przypadku podatności 
na zagrożenia;

– lepiej odzwierciedlono tendencje zakładające wzmożoną regionalizację i rozwój 
panafrykański. Działania Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej muszą 
promować integrację regionalną i do niej zachęcać;

– przewiduje się wzmocnienie roli władz lokalnych, podmiotów niepublicznych i 
krajowych parlamentów AKP w zwiększaniu demokratyzacji procesów przewidzianych 
w umowie z Kotonu, zwiększeniu zdolności tych podmiotów do aktywnego 
uczestniczenia w dialogu, programowaniu, wprowadzaniu w życie, monitorowaniu, 
dokonywaniu przeglądów i kontrolowaniu umowy;

– podkreślono potrzebę wzajemnej odpowiedzialności i zachęcano partnerów 
rozwojowych z UE do koordynowania i dostosowania ich programów do strategii 
krajów rozwijających się;

– poświęcono więcej uwagi kwestii rybołówstwa i akwakultury ze względu na ich 
społeczno-ekonomiczne znaczenie dla stron;

– wyrażono poparcie dla spójności polityki na rzecz rozwoju jako kluczowego elementu 
partnerstwa.

Sprawozdawca wyraża jednak ubolewanie, że w tekście:
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– nie udało się pomyślnie uregulować zagadnienia readmisji nielegalnych imigrantów do 
ich kraju pochodzenia. Artykuł 13 umowy z Kotonu odwołuje się do zasady powrotu 
nielegalnych imigrantów, ale UE uważa, że nie dopuszcza on przyjęcia podejścia 
operacyjnego;

– brakuje zobowiązania stron do nadania większego znaczenia dobremu zarządzaniu 
budżetem i zwalczaniu rajów podatkowych;

– nie zapewniono mechanizmów mających na celu wzmocnienie monitorowania, 
przeglądu i wykonywania umowy z Kotonu;

– nie ujęto wspólnej deklaracji w sprawie przyszłego finansowania współpracy UE–AKP, 
ponieważ UE odmówiła zaakceptowania wzrostu liczby uczestniczących państw 
członkowskich UE oraz ze względu na kwestię dostosowania się do zmiany klimatu i 
kwestię kosztów dostosowawczych związanych z umowami o partnerstwie 
gospodarczym;

– nie ujęto odniesień do handlu oraz finansów i sprawiedliwego handlu; 

– nie zajęto się kwestiami podatkowymi dotyczącymi rozwoju; 

– nie promuje się mikrokredytów mających sprzyjać inwestycjom i rozwojowi.

Sprawozdawca zauważa z głębokim zaniepokojeniem, że:

– negocjacje mające na celu umocnienie przyjmowania klauzul dotyczących 
niezbywalnych praw człowieka i sankcji w przypadku ich naruszania zakończyły się 
porażką pomimo wielokrotnie powtarzanych przez Parlament Europejski wezwań do 
włączenia w tekst umów zawieranych przez UE wiążących klauzul dotyczących 
niezbywalnych praw człowieka;

brzmienie art. 8 ust. 4 (klauzula o niedyskryminacji w dialogu politycznym) nie uległo 
zmianie i nie odzwierciedla wartości UE, a tekst tego artykułu zawiera wyłącznie 
sformułowania z art. 2 Powszechnej deklaracji praw człowieka. Kraje AKP nie zgadzają 
się z interpretacją Komisji i odmawiają uwzględnienia orientacji seksualnej w art. 8 ust. 
4. W dniu 28 września 2010 kraje ty wydały „oświadczenie z 21. posiedzenia 
Zgromadzenia Parlamentarnego AKP w sprawie pokojowego współistnienia wyznań 
oraz znaczenia, jakie w ramach partnerstwa między krajami AKP a UE przypisuje się 
zjawisku homoseksualizmu”, w którym apelują o „należyte poszanowanie różnic 
kulturowych i różnorodności społecznej obydwu stron”;

w 38 państwach AKP homoseksualizm jest wciąż uznawany za przestępstwo, zagrożone 
w pięciu z nich karą śmierci. Sprawozdawca uważa, że UE nie może zgodzić się na 
kompromis w tej kwestii. Milczenie oznaczałoby zaakceptowanie takiego 
prawodawstwa. Sprawozdawca uważa, że niemożliwe będzie prowadzenie w 
przyszłości dialogu politycznego na ten temat, jeśli nie poruszy się go wyraźnie w 
umowie z Kotonu stanowiącej ramy wielu innych umów, w tym umów o partnerstwie 
gospodarczym. Sprawozdawca krytykuje Komisję za to, że podczas negocjacji nie 
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wywierała skuteczniej nacisku zgodnie z art. 21 traktatu UE, który mówi, że „działania 
Unii na arenie międzynarodowej oparte są na zasadach, które leżą u podstaw jej 
utworzenia, rozwoju i rozszerzenia oraz które zamierza wspierać na świecie”;

– dlatego też dialog polityczny prowadzony na podstawie art. 8 i 9 oraz odpowiedź na 
niego określona w art. 96 i 97 tracą swoją użyteczność jako narzędzie dyplomacji 
promujące dobre rządy, demokrację, przejrzystość i prawa człowieka.

Sprawozdawca zauważa, że ten przegląd nie ma wpływu na budżet.

Wnioski

Sprawozdawca wyraża stanowcze zastrzeżenia do części umowy, które nie odzwierciedlają 
stanowiska Parlamentu Europejskiego ani wartości Unii Europejskiej. Uważa jednak, że 
należy wyrazić zgodę na zawarcie tej umowy, aby zapewnić Komisji i Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych możliwość skutecznego wywierania nacisku w ciągu dwóch lat 
poprzedzających dokonanie trzeciego przeglądu. Sprawozdawca nalega, aby dokonać 
odpowiedniego przeglądu niesatysfakcjonujących klauzul, w tym art. 8 ust. 4, w ramach 
trzeciego przeglądu umowy dostosowującego ją do traktatów i wartości UE.

Podczas przyszłych negocjacji międzynarodowych UE musi przyjąć podejście bardziej 
sprzyjające rozwojowi i oparte na prawach człowieka oraz uwzględniające rozwój społeczny 
obywateli innych państw. Zdaniem sprawozdawcy takie podejście będzie korzystne dla obu 
stron.
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26.1.2012

OPINIA KOMISJI HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO

dla Komisji Rozwoju

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy zmieniającej po raz drugi 
Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej 
strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w 
Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 
2005 r.
(16894/2011 – C7-0469/2011 – 2011/0207(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Daniel Caspary

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umowa z Kotonu została podpisana w 2000 r. na okres 20 lat. Uzgodniono, że co pięć lat 
będzie można dokonać przeglądu umowy. Pierwszy przegląd miał niewielki wpływ na 
rozdział gospodarczy i handlowy. W dniu 23 lutego 2009 r. Rada zezwoliła na rozpoczęcie 
negocjacji nad drugim przeglądem. Umowa została podpisana w dniu 22 czerwca 2010 r. 
Wymagana jest zgoda Parlamentu. 

W dniu 20 stycznia 2010 r. PE przyjął rezolucję w sprawie drugiego przeglądu Umowy z 
Kotonu, w której apelował między innymi o:

 rozważenie problemów AKP związanych z kryzysem finansowym, ograniczaniem 
preferencji, wzrostem cen żywności, zmianą klimatu itp.;

 włączenie polityki spójności do umowy;

 aktualizację rozdziału gospodarczego i handlowego, uwzględniając umowy 
o partnerstwie gospodarczym i zniesienie w 2007 r. preferencji handlowych 
nieopartych na zasadzie wzajemności;

 zwrócenie większej uwagi na strategie dostosowania handlu oraz środki wsparcia na 
rzecz handlu dostosowane do indywidualnych potrzeb;

 wsparcie wniosków AKP w dziedzinie handlu i rozwoju, handlu i finansów, 
sprawiedliwego handlu oraz handlu bronią;
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 zniesienie szczególnej procedury przeglądu współpracy gospodarczo-handlowej, o 
której mowa w art. 95 ust. 3 Umowy z Kotonu;

 zajęcie się podatkowymi aspektami rozwoju;

 wspieranie mikrokredytów, aby ułatwić inwestycje i rozwój MŚP.

Wynik negocjacji objął większość z wyżej wymienionych punktów. Parlament zwrócił się do 
Rady o uwzględnienie w przyszłych negocjacjach między innymi:

 wsparcia dla wniosków AKP w dziedzinie handlu, finansów i sprawiedliwego handlu;

 zajęcie się podatkowymi aspektami rozwoju;

 wspieranie mikrokredytów, aby ułatwić inwestycje i rozwój MŚP.

******

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rozwoju, właściwej dla tej 
sprawy, o zalecenie Parlamentowi, aby udzielił zgody.
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