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PR_NLE-AP_art90

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dočasnej Dohody o hospodárskom partnerstve 
medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a zmluvnou 
stranou Stredná Afrika na druhej strane
(14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14757/2012),

– so zreteľom na návrh dočasnej Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym 
spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a zmluvnou stranou Stredná 
Afrika na druhej strane (13485/2011),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 
ods. 211 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (C7-0369/2012),

– so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre 
rozvoj (A7-0190/2013),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov a Kamerunskej republiky.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Preferenčný prístup na európsky trh neviedol k trvalo udržateľnému rastu ani k dostatočnej 
integrácii afrických, karibských a tichomorských štátov (štáty AKT) do svetového 
hospodárstva. Navyše jednostranné obchodné preferencie poskytované Európskou úniou 
neboli zlučiteľné so zásadou nediskriminácie Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

V roku 2007 bolo zrejmé, že rokovania o nových rozsiahlych dohodách o hospodárskom 
partnerstve (DHP), ktoré v roku 2002 iniciovali štáty AKT a EÚ, sa pravdepodobne neuzavrú 
do konca roka, keď mala uplynúť platnosť výnimky WTO pre režim podľa Dohody 
z Cotonou AKT – EÚ, ktorá bola predĺžená do 31. decembra 2007.

Bolo prijaté prechodné riešenie v podobe „dočasných“, „rámcových“ a „predčasných“ DHP. 
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Zabezpečil sa tým súlad s pravidlami WTO, pričom preferenčný prístup na trh EÚ sa 
uplatňoval už vopred, zatiaľ čo rokovania o rozsiahlych „úplných DHP“ pokračovali ďalej.

DHP EÚ – Kamerun

Keďže ďalších sedem krajín regiónu strednej Afriky1 nebolo pripravených na uzatvorenie 
dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) s Európskou úniou do konca roku 2007, Kamerun 
a EÚ rokovali o dočasnej DHP. Následne bol Kamerun doplnený do zoznamu krajín, ktoré na 
základe nariadenia Rady (ES) č. 1528/2007 („nariadenie o prístupe na trh“) využívajú 
bezcolný, bezkvótový prístup do EÚ.

Kamerun sa tak mohol vyhnúť narušeniu obchodu a využívať predbežné uplatňovanie 
obchodného režimu DHP po uplynutí platnosti výnimky WTO. Dočasná DHP umožnila 
vedúcej ekonomike v Hospodárskom a menovom spoločenstve strednej Afriky (CEMAC)2 
využívať voľný prístup na trh EÚ. Bolo to však podmienené ratifikáciou dočasnej DHP alebo 
úplnej regionálnej dohody.

Kamerun doposiaľ neprijal kroky potrebné k ratifikácii. Spravodajca vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že doteraz sa nevykonala dohoda dosiahnutá v roku 2007 ani sa neuzavrela rozsiahla 
regionálna DHP. Zdôrazňuje dôležitosť zapojenia Parlamentu do procesu týkajúceho sa DHP 
a vyzýva Národné zhromaždenie Kamerunu, aby v primeranom čase prijalo rozhodnutie 
o ratifikácii. 

Okrem toho spravodajca podčiarkuje potrebu zefektívnenia procesu medziinštitucionálneho 
rozhodovania o obchodných dohodách v rámci EÚ. V tomto prípade bola dohoda, ktorá bola 
parafovaná 17. decembra 2007 a podpísaná v dňoch 15. – 22. januára 2009, postúpená Radou 
Európskemu parlamentu (EP) až 6. novembra 2012. Spravodajca poznamenáva, že preklad 
prílohy o prístupe na trh, ktorá obsahuje záväzky Kamerunu týkajúce sa produktov a ciel, do 
všetkých úradných jazykov EÚ, bol časovo náročný, ale naďalej považuje takéto oneskorenie 
za neprijateľné. EP prijal pozíciu3 k dočasnej DHP už 25. marca 2009.

Základné ciele dohody zahŕňajú podporu regionálnej integrácie, hospodársku spoluprácu 
a dobrú správu vecí verejných v regióne strednej Afriky, s postupnou integráciou do 
globálneho hospodárstva a za podpory sprievodných opatrení v oblasti rozvojovej spolupráce. 

Základným kameňom dohody je asymetrická a postupná liberalizácia ciel, pričom sa v nej 
stanovujú dvojstranné záruky, a to aj v oblasti potravinovej bezpečnosti. Kamerun, ktorý od 
roku 2008 využíval bezcolný, bezkvótový prístup4 na trh EÚ, sa zaviazal k liberalizácii 80 % 
svojho dovozu do roku 2023 s výnimkou niektorých citlivých druhov tovaru. Lacnejšie 
vstupy, najmä v podobe európskeho dovozu strojových zariadení, môžu pomôcť miestnym 

1Krajinami tohto regiónu sú Čad, Gabon, Kamerun, Konžská demokratická republika, Konžská republika, 
Stredoafrická republika, Rovníková Guinea a Svätý Tomáš a Princov ostrov. Všetky tieto krajiny okrem 
Konžskej demokratickej republiky a Svätého Tomáša a Princovho ostrova sú členmi Hospodárskeho a menového 
spoločenstva strednej Afriky (CEMAC).
2 CEMAC je menová únia s nadnárodnou centrálnou bankou a spoločnou menou (stredoafrický frank, ktorý je 
viazaný na euro).
3 Prijaté texty, P6_TA(2009)0182.
4 Okrem dočasného obdobia pre cukor do roku 2015.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0182+0+DOC+XML+V0//EN
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výrobcom postúpiť vyššie v hodnotovom reťazci a nesmú brániť budúcim vyhliadkam pre 
miestnu výrobu.

Spravodajca zdôrazňuje dôležitosť opatrení v oblasti budovania kapacít a uľahčenia obchodu 
a najmä potrebu pomôcť kamerunským vývozcom pri plnení noriem EÚ a diverzifikácii ich 
vývozu. Dohoda zahŕňa kapitoly o uľahčení obchodu, technických prekážkach obchodu, 
režime jednotnej platby a rozvojovej spolupráci. Takisto sa ňou ustanovuje spoločný výbor 
pre DHP, ktorý stranám umožňuje prediskutovať a preskúmať otázky v rámci partnerstva, ako 
aj regionálny fond týkajúci sa DHP na financovanie opatrení v oblasti modernizácie a 
fiškálnej úpravy. Spravodajca takisto zdôrazňuje povinnosť strán ďalej zlepšovať 
a zjednodušovať pravidlá na určenie pôvodu.

Spravodajca vyzdvihuje doložku o nevykonaní v článku 106 ods. 2 dohody, ktorá stranám 
umožňuje prijať primerané opatrenia v prípade neplnenia povinností súvisiacich s 
dodržiavaním ľudských práv, demokraciou a zásadou právneho štátu, ktoré sú zakotvené 
v Dohode z Cotonou.

EÚ je najväčším obchodným partnerom Kamerunu, pričom v roku 2011 tvorila 44 % jeho 
obchodných tokov, zatiaľ čo Kamerun je hlavným obchodným partnerom EÚ v oblasti 
strednej Afriky. Patrí medzi krajiny subsaharskej Afriky s najnižšou mierou závislosti od 
pomoci. Napriek tomu, že krajina má relatívne diverzifikované hospodárstvo s rastúcim 
odvetvím služieb, naďalej je vývozcom komodít. Zlepšenie infraštruktúry a podnikateľského 
prostredia je nevyhnutné pre rozvoj trvalo udržateľného rastu.

Smerom k rozsiahlej regionálnej dohode

Dočasná DHP je prechodným krokom smerom k hlbšej regionálnej integrácii prostredníctvom 
uzatvorenia plnohodnotnej regionálnej dohody, ktorá by sa týkala celého regiónu strednej 
Afriky. Stredná Afrika musí preukázať obnovené politické odhodlanie pre uzatvorenie 
rokovaní o vzájomne výhodnom regionálnom obchode, zatiaľ čo obidve strany musia 
zohľadniť rozmanitosť regiónu a rozdiely na úrovni rozvoja.

Kamerun má kľúč k úspechu v oblasti hospodárskej integrácie priamo v srdci Afriky. 
Spravodajca víta víziu, na základe ktorej sa Kamerun do roku 2035 stane rozvíjajúcou sa 
ekonomikou, a naliehavo vyzýva, aby prevzal zodpovednosť a spoločne s Gabonom 
a Rovníkovou Guineou sa stal motorom ďalšej integrácie v rámci spoločenstva CEMAC, 
ktoré by sa stalo účinne fungujúcou colnou úniou. 

Napriek dlhej tradícii regionálnej integrácie je objem stredoafrického cezhraničného obchodu 
naďalej relatívne malý a účinná eliminácia rôznych prekážok vnútroregionálneho obchodu a 
vytváranie energetických a dopravných prepojení zostáva naliehavou prioritou.

Bez ohľadu na vyhliadku zlúčenia 37 miliónov obyvateľov krajín spoločenstva CEMAC 
do jednotného trhu je zrejmé, že súčasné úsilie zamerané na integráciu nepostačuje a že 
nedostatok regionalizácie je naďalej hlavnou prekážkou rozvoja založeného na obchode. 
Ďalšia integrácia v rámci širšieho desaťčlenného Hospodárskeho spoločenstva 
stredoafrických štátov (ECCAS/CEEAC) s viac než 120 miliónmi spotrebiteľov by pomohla 
viac otvoriť nevyužité príležitosti.
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Záver

Spravodajca odporúča udeliť súhlas s dočasnou dohodou, keďže by sa tým vyslal významný 
signál o dôležitosti obchodného vzťahu s celým regiónom strednej Afriky. Dočasná DHP by 
sa mala stať výrazným urýchľujúcim prvkom hlbšej integrácie v strednej Afrike, čo by 
znamenalo dlhodobé výhody. Vízia vytvorenia kontinentálnej zóny voľného obchodu môže 
priniesť ovocie iba vtedy, ak regionálne zoskupenia v Afrike budú pokračovať v ďalšej 
integrácii.
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STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ

pre Výbor pre medzinárodný obchod

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dočasnej Dohody o hospodárskom partnerstve medzi 
Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a zmluvnou stranou 
Stredná Afrika na druhej strane
(14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Judith Sargentini

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Z regionálneho zoskupenia štátov strednej Afriky1 podpísal dočasnú dohodu o hospodárskom 
partnerstve (ďalej len „dočasná DHP“) s EÚ iba Kamerun, a to 17. decembra 2007. Táto 
dohoda však bude záväzná a nadobudne účinnosť len vtedy, ak ju ratifikuje národné 
zhromaždenie. Zatiaľ sa tak ale nestalo.

Ostatné krajiny tohto zoskupenia, s výnimkou Konžskej republiky a Gabonu, ktoré od 1. 
januára 2008 využívajú výhody vyplývajúce zo všeobecného systému preferencií, patria 
medzi najmenej rozvinuté krajiny, ktoré majú bezcolný a bezkvótový prístup v rámci režimu 
Všetko okrem zbraní.

Podľa dočasnej DHP by mal Kamerun v priebehu 15 rokov liberalizovať 80 % dovozu z EÚ. 
Keďže EÚ je konkurencieschopnejšia, bude to mať negatívny vplyv na vznikajúce miestne 
priemyselné odvetvia. Strata príjmov z ciel je ďalším nepriaznivým vplyvom, ktorý sa 
výrazne dotkne verejných výdavkov.

Skutočnosť, že dočasnú DHP podpísala iba jedna krajina, oslabuje zásadu podpory 
regionálnej integrácie zakotvenú v Dohode o partnerstve z Cotonou. V regióne strednej 
Afriky navyše opakovane dochádza k násilným konfliktom a ich mierové riešenie si vyžaduje 
regionálnu integráciu a hospodársky rozvoj. Preto je potrebné, aby dohody o hospodárskom 
partnerstve (DHP) dopĺňali regionálnu spoluprácu.

1 Kamerun, Stredoafrická republika, Čad, Konžská republika, Konžská demokratická republika, Rovníková 
Guinea, Gabon, Svätý Tomáš a Princov ostrov.
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Výbor pre rozvoj vo svojom stanovisku k dočasnej DHP medzi EÚ a štyrmi štátmi východnej 
a južnej Afriky (Madagaskar, Maurícius, Seychely a Zimbabwe) odmietol udeliť svoj súhlas a 
výslovne varuje pred rizikom oslabenia regionálnej integrácie pri uzatváraní DHP s 
jednotlivými krajinami AKT.

Kamerun a jeho národné zhromaždenie, miestne orgány a občianska spoločnosť potrebujú 
dostatočný čas na rokovania o dočasnej DHP, aby sa neuzatvárali pod tlakom alebo v časovej 
tiesni. 

Vyzývame preto Komisiu, aby predĺžila lehotu uplatňovania preferenčného prístupu na trh 
podľa nariadenia č. 1528/2007 a aby prejavila väčšiu flexibilitu pri prebiehajúcich 
rokovaniach a poskytla tak viac času na dosiahnutie obojstranne prospešnej dohody, čo by 
umožnilo zamerať sa na obavy súvisiace s rozvojom a regionálnou integráciou.

***

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor navrhol, 
aby Európsky parlament udelil súhlas.
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