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Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve ES - stredná Afrika 

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. marca 2009 o uzavretí dočasnej dohody 

o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na 

jednej strane a strednou Afrikou na druhej strane 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na svoje uznesenia z 25. septembra 2003 o piatej ministerskej konferencii 

Svetovej hospodárskej organizácie (WTO) v Kankúne1, z 12. mája 2005 o hodnotení 

rokovaní z Dauhy v nadväznosti na rozhodnutie Generálnej rady WTO z 1. augusta 

20042, z 1. decembra 2005 o prípravách na šiestu ministerskú konferenciu Svetovej 

obchodnej organizácie v Hongkongu3, z 23. marca 2006 o vplyve dohôd o hospodárskom 

partnerstve na rozvoj4, zo 4. apríla 2006 o hodnotení rokovaní z Dauhy po ministerskej 

konferencii Svetovej obchodnej organizácie v Hongkongu5, z 1. júna 2006 o obchode a 

chudobe: navrhovanie obchodných politík pre čo najväčší prínos obchodu v boji proti 

chudobe6, zo 7. septembra 2006 o prerušení rokovaní o rozvojovej agende z Dauhy7, 

z 23. mája 2007 o dohodách o hospodárskom partnerstve8, z 12. decembra 2007 o 

dohodách o hospodárskom partnerstve9 a svoju pozíciu z 5. júna 2008 o návrhu 

nariadenia Rady, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie 

od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) 

č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 964/2007 a (ES) 

č. 1100/200610, 

– so zreteľom na uzavretí dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym 

spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a strednou Afrikou na druhej 

strane, 

– so zreteľom na Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi skupinou afrických, 

karibských a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom 

a jeho členskými štátmi na strane druhej podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (dohoda 

z Cotonou), 

– so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy 

z apríla 2006, októbra 2006, mája 2007, októbra 2007, novembra 2007 a mája 2008, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. októbra 2007 o dohodách o hospodárskom 

partnerstve (KOM(2007)0635), 
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– so zreteľom na Všeobecnú dohodu o clách a obchode (GATT), najmä na jej článok 

XXIV, 

– so zreteľom na ministerské vyhlásenie prijaté počas 4. schôdze ministrov WTO 14. 

novembra 2001 v Dauhe a počas 6. schôdze ministrov WTO 18. decembra 2005 

v Hongkongu, 

– so zreteľom na spoločnú stratégiu pomoci obchodu, ktorú Rada Európskej únie prijala 15. 

októbra 2007, 

– so zreteľom na správu a odporúčania osobitnej skupiny pre pomoc obchodu, ktoré boli 

prijaté Generálnou radou WTO 10. októbra 2006, 

– so zreteľom na Miléniovú deklaráciu OSN z 8. septembra 2000, v ktorej sa uvádzajú 

rozvojové ciele milénia (RCM) ako kritériá, ktoré spoločne stanovilo medzinárodné 

spoločenstvo na účely odstránenia chudoby, 

– so zreteľom na záväzky Spoločenstva v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci prijaté v 

konsenze z Monterrey, ktoré OSN prijala 22. marca 2002 na medzinárodnej konferencii o 

financovaní rozvoja, záväzky uverejnené v komuniké z Gleneagles, ktoré bolo prijaté 8. 

júla 2005 skupinou G8, v záveroch Rady a zástupcov vlád členských štátov v rámci Rady 

o DHP prijatých 27. mája 2008 v Addis Abebe a vo vyhlásení z Dauhy o financovaní 

rozvoja, prijatom OSN 2. decembra 2008 na nadväzujúcej medzinárodnej konferencii o 

financovaní rozvoja na účely revízie vykonávania konsenzu z Monterrey, 

– so zreteľom na akčný program z Accry, ktoré prijali členské štáty zúčastnené na 3. fóre na 

vysokej úrovni o účinnosti rozvojovej pomoci 4. septembra 2008, 

– so zreteľom na článok 108 ods. 5 v spojení s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku, 

A. keďže sa do konca roka 2007 nepodarilo dosiahnuť regionálnu dohodu so všetkými štátmi 

strednej Afriky, Európske spoločenstvo a Kamerun parafovali 17. decembra 2007 

dočasnú dohodu o hospodárskom partnerstve; keďže táto dohoda bola podpísaná 15. 

januára 2009 v Yaoundé, 

B. keďže hlavným cieľom tejto dohody, tak ako všetkých dohôd o hospodárskej pomoci 

(DHP) musí byť trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj a odstránenie chudoby, 

ako aj podpora regionálnej integrácie a lepšie začlenenie hospodárstiev krajín AKT do 

svetového hospodárstva, 

C. keďže Komisia zároveň pokračuje v rokovaniach so všetkými štátmi strednej Afriky, 

D. keďže treba prihliadnuť na rôznorodosť hospodárskych a sociálnych profilov ôsmich 

štátov strednej Afriky, z ktorých je šesť vnútrozemských a päť je súčasťou skupiny 

najmenej rozvinutých krajín s voľným prístupom na európsky trh v rámci iniciatívy 

„všetko okrem zbraní“, 

E. keďže je potrebné, aby európsky vývoz do týchto krajín bol sprevádzaný rozvojovou 

pomocou a výraznou technickou podporou, 

F. keďže Komisia a členské štáty Európskej únie sa v októbri 2007 zaviazali poskytnúť 

dodatočnú 1 miliardu EUR ročne v rámci pomoci obchodu s cieľom pomôcť rozvojovým 



krajinám zlepšiť ich obchodnú kapacitu bez ohľadu na to, či podpísali DHP alebo nie 

a keďže región strednej Afriky by tak mal dostať primeranú a spravodlivú časť tejto 

sumy, 

G. keďže medzi krajinami EÚ a hospodárstvom Kamerunu je zatiaľ obmedzená hospodárska 

súťaž, pretože väčšina vývozu EÚ pozostáva z tovaru, ktorý Kamerun nevyrába, ale 

potrebuje buď na priamu spotrebu alebo ako vstupy pre domáci priemysel; keďže to 

neplatí v prípade obchodu s poľnohospodárskym tovarom, v ktorom vývozné dotácie EÚ 

predstavujú vážnu prekážku pre výrobcov z krajín AKT v odvetví poľnohospodárstva, 

chovu dobytka a mliekarenstva, ktorá vážne narúša a často ničí miestne i regionálne trhy, 

a EÚ by preto mala bezodkladne začať s postupným rušením všetkých druhov vývozných 

dotácií; keďže prípadné zvýšenie vývozu EÚ do Kamerunu po uzavretí dočasnej DHP by 

nemalo obmedzovať miestnu výrobu a novovzniknuté priemyselné odvetvia, pretože 

DHP by mali prispievať k diverzifikácii hospodárstiev krajín AKT, 

1. zdôrazňuje, že tieto dohody nemožno považovať za uspokojujúce, pokiaľ sa nimi 

nedosiahnu tieto ciele: ponúknuť podporu krajinám AKT v oblasti trvalo udržateľného 

rozvoja, presadzovať ich účasť na svetovom obchode, posilňovať proces regionalizácie; 

revitalizovať obchod medzi Európskou úniou a krajinami AKT a podporovať 

hospodársku diverzifikáciu krajín AKT; 

2. zdôrazňuje najmä pôvodný zámer týchto dohôd, ktorým je rozvoj, znižovanie chudoby a 

prínos k uskutočňovaniu RCM; 

3. domnieva sa, že na splnenie týchto cieľov treba cielene chrániť krajiny AKT proti 

prípadným negatívnym dôsledkom vykonávania DHP prostredníctvom podpory, ktorá im 

umožní získať skutočné výhody z obchodných preferencií, a podpory ich hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli zvýšenú a primeranú 

pomoc na uľahčenie hospodárskej transformácie po parafovaní dočasnej DHP; 

4. povzbudzuje rokujúce strany k tomu, aby rokovania ukončili podľa plánu v roku 2009; 

vyzýva strany dohody, aby prijali všetky dostupné kroky potrebné na to, aby mohli 

uzavrieť komplexnú DHP medzi krajinami AKT a Európskou úniou do konca roku 2009 

podľa plánu; 

5. berie na vedomie, že podľa pravidiel WTO sa uzavretie dohody požadovalo do 31. 

decembra 2007; konštatuje však, že Komisia vyvíjala tlak na uzavretie komplexnej DHP 

pred týmto dátumom, a to obmedzením dohody na tovar, čím by sa umožnil súlad so 

záväzkami Európskeho spoločenstva voči WTO; 

6. domnieva sa, že požadovaná 80-percentná miera liberalizácie obchodu je výkladom 

článku XXIV dohody GATT, ktorý dostatočne nezohľadňuje skutočnosť, že EÚ rokuje s 

niektorými najchudobnejšími krajinami sveta, ktoré sa líšia z hľadiska úrovne rozvoja 

a citlivých sektorov; 

7. uznáva výhody, ktoré podpísanie dočasnej DHP prinieslo vývozcom, pretože rozšírila 

možnosti vývozu do Európskej únie po uplynutí platnosti režimu colných preferencií na 

základe Dohody z Cotonou 31. decembra 2007 a zabránila škodám, ktoré mohli vzniknúť 

vývozcom z krajín AKT, keby museli vykonávať svoju činnosť v rámci menej výhodného 

obchodného systému; 



8. víta skutočnosť, že Európska únia ponúka krajinám AKT plne bezcolný a bezkvótový 

prístup na trh Európskej únie pre väčšinu výrobkov s cieľom podporiť liberalizáciu 

obchodu medzi krajinami AKT a Európskej únie; 

9. zdôrazňuje, že ak by sa dohoda podpísala, vyžiadala by si výraznú úsilie a značnú pomoc 

a technickú podporu kamerunského hospodárstva zo strany EÚ zameranú na jeho 

pozdvihnutie na normálnu úroveň; 

10. domnieva sa, že napriek privilegovanému prístupu kamerunských poľnohospodárskych 

výrobkov na európsky trh, DHP nemôže podporiť rozvoj kamerunskej poľnohospodárskej 

výroby, ak sa výrobné kapacity nezvýšia a nezmodernizujú prostredníctvom technických 

a finančných investícií; 

11. konštatuje, že veľký rozdiel medzi úrovňami verejných výdavkov na poľnohospodárske 

dotácie medzi EÚ a krajinami AKT znevýhodňuje poľnohospodárov v krajinách AKT 

tým, že znižuje ich domácu i medzinárodnú konkurencieschopnosť v dôsledku vyšších 

reálnych nákladov na ich výrobky; 

12. podporuje preto dohodnuté vylúčenia tarifných položiek zamerané na poľnohospodárske 

produkty a niektoré spracované poľnohospodárske výrobky vzhľadom na to, že 

vychádzajú najmä z potreby chrániť novovzniknuté odvetvia alebo citlivé produkty 

v týchto krajinách; 

13. domnieva sa, že na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti Kamerunu a regiónu je 

potrebné vytvoriť politiku dlhodobej podpory miestneho poľnohospodárstva vrátane 

nástrojov obchodnej politiky, ktoré umožňujú reguláciu trhu a ochranu udržateľného 

rodinného poľnohospodárstva; nazdáva sa, že prípadný štátny zásah v tejto oblasti by sa 

nemal obmedzovať; zdôrazňuje, že tieto témy musia byť stredobodom  rokovaní, aby sa 

tak zaručila súdržnosť obchodnej politiky a všetkých politík EÚ so zreteľom na 

potravinovú sebestačnosť a právo na potraviny; 

14. nalieha na rokujúce strany akejkoľvek komplexnej DHP, aby vzali plne do úvahy 

transparentné riadenie prírodných zdrojov a načrtli najlepšie postupy potrebné na 

docielenie toho, aby príslušné krajiny mohli dosahovať maximálny zisk z týchto zdrojov; 

15. vyzýva Komisiu, aby objasnila skutočné rozdeľovanie finančných prostriedkov v celom 

regióne AKT, ktoré pochádzajú z prisľúbeného prioritného čerpania v rámci zvýšeného 

rozpočtu iniciatívy Pomoc pre obchod; 

16. vyzýva na včasné stanovenie a vyčlenenie podielu zdrojov Pomoci pre obchod; 

zdôrazňuje, že tieto prostriedky by mali predstavovať dodatočné zdroje, a nielen 

pretransferovanie zdrojov ERF, a že by mali byť v súlade s prioritami regiónu strednej 

Afriky a ich úhrada by sa mala uskutočniť včas, mala by byť predvídateľná a v súlade s 

realizačnými programami vnútroštátnych a regionálnych strategických rozvojových 

plánov; je proti každému druhu podmienenosti v súvislosti s podpísaním DHP v otázkach 

poskytovania európskej pomoci a vyzýva Komisiu, aby zaručila, že prístup 

k prostriedkom 10. ERF nebude súvisieť s výsledkami a tempom rokovaní; 

17. zastáva názor, že by sa mal rešpektovať harmonogram viazania a vyplácania finančných 

prostriedkov EÚ tak, ako bol schválený v regionálnych a národných indikatívnych 

plánoch, pretože takéto prostriedky sú kľúčové vzhľadom na pomoc krajinám AKT 



v procese liberalizácie; 

18. pripomína, že Európsky parlament opakovane žiadal zaradiť ERF do rozpočtu Únie; 

kritizuje využívanie ERF ako primárneho zdroja financovania Regionálneho fondu DHP, 

keďže sa očakávalo doplnkové financovanie; zdôrazňuje, že sumy pridelené v rámci 

Národného orientačného programu pre Kamerun a v rámci Regionálneho orientačného 

programu nepostačujú na rozvoj kamerunského hospodárstva, ktorý by malo priniesť 

podpísanie DHP; 

19. zdôrazňuje, že financovanie z EÚ musí napomáhať rozvoju hospodárstiev AKT a zároveň 

kompenzovať straty príjmov z ciel; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr zverejnila svoje 

metódy výpočtu čistého daňového vplyvu DHP; 

20. trvá na tom, že v súlade s zásadami ustanovenými parížskym vyhlásením pre účinnosť 

pomoci sa každá pomoc musí okrem iného riadiť dopytom, a preto vyzýva krajiny AKT, 

aby špecifikovali aké dodatočné prostriedky týkajúce sa DHP sú potrebné, a to najmä so 

zreteľom na regulačné rámce, bezpečnostné opatrenia, zjednodušenie obchodu, podporu 

pri dodržiavaní medzinárodných sanitárnych a fytosanitárnych noriem a noriem na 

ochranu duševného vlastníctva a na usporiadanie monitorovacieho mechanizmu DHP; 

21. nalieha na príslušné krajiny, aby poskytli jasné a transparentné informácie o ekonomickej 

a politickej situácii a rozvoji v týchto krajinách s cieľom zlepšiť spoluprácu s Komisiou; 

22. zdôrazňuje význam medziregionálneho obchodu a potrebu intenzívnejších regionálnych 

obchodných vzťahov v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného rastu v regióne; 

podčiarkuje význam spolupráce a zhody medzi rôznymi regionálnymi subjektmi; 

23. podporuje ďalšie znižovanie colných taríf medzi rozvojovými krajinami a regionálnymi 

zoskupeniami, ktoré dnes predstavujú 15 až 25 % hodnoty obchodu, aby sa ďalej 

podporoval obchod v smere juh – juh, hospodársky rast a regionálna integrácia; 

24. trvá na tom, že budúca DHP so strednou Afrikou nesmie v žiadnom prípade ohroziť 

kohéziu alebo oslabiť regionálnu integráciu týchto krajín; 

25. vyzýva Komisiu, aby urobila všetko pre opätovné začatie rokovaní o rozvojovej agende 

z Dauhy a zabezpečila, aby dohody o liberalizácii obchodu aj naďalej podporovali rozvoj 

v chudobných krajinách; 

26. je presvedčený, že komplexné DHP by mali byť doplnkom dohody o rozvojovej agende 

z Dauhy, a nie jej alternatívou; 

27. domnieva sa, že neistota, pokiaľ ide o výsledky kola rokovaní z Dauhy a vyriešenie sporu 

o banánoch v rámci WTO, si vyžaduje osobitnú pozornosť a prioritnú akciu Európskej 

únie na zabezpečenie budúcnosti banánového odvetvia v Kamerune a v regióne strednej 

Afriky; 

28. víta ochranné opatrenia stanovené v dohode, ale zdôrazňuje, že mechanizmy na ich 

prijatie sú zložité a mohli by obmedziť možnosti uplatnenia opatrení; vyzýva obe strany, 

aby sa vyhli zbytočnému zneužívaniu týchto záruk; vyzýva Komisiu, aby v rámci 

pokračujúcich rokovaní o uzavretí komplexnej DHP akceptovala revíziu záruk, ktoré sú 

súčasťou dočasnej DHP, aby sa tak zaručilo jej primerané, transparentné a rýchle 



využívanie za podmienky, že budú splnené kritériá na jej uplatňovanie; 

29. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby po uzavretí DHP národné parlamenty, Európsky 

parlament a občianska spoločnosť vyhodnotili jej vplyv; požaduje, aby bolo v prípade 

potreby možné upraviť harmonogram liberalizácie; 

30. požaduje, aby sa podporila výroba a vývoz spracovaných výrobkov, ktoré majú väčšiu 

pridanú hodnotu, najmä zjednodušením pôvodných pravidiel a zvýšením ich flexibility 

a pritom sa zohľadnili rozdiely v rozvoji medzi priemyslom v EÚ a v krajinách AKT 

a rozdiely medzi týmito krajinami; 

31. oceňuje vytvorenie prechodných období v rámci dočasnej DHP pre malé a stredné 

podniky (MSP), aby sa mohli prispôsobiť zmenám zavedeným dohodou, a nalieha na 

orgány príslušných štátov, aby naďalej podporovali záujmy MSP v ich rokovaniach 

smerujúcich ku komplexnej DHP; 

32. vyzýva Európsku úniu, aby poskytla zvýšenú a primeranú pomoc orgánom krajín AKT, 

ako aj súkromnému sektoru, s cieľom uľahčiť hospodársku transformáciu po podpise 

dočasnej DHP; 

33. zdôrazňuje, že regionálna DHP nemôže byť jednoduchou transpozíciou dočasnej DHP 

s Kamerunom; pripomína, že Kamerun nie je reprezentačnou vzorkou rôznorodosti 

ôsmich krajín regiónu, ktoré nemajú rovnaké priority a potreby, pokiaľ ide 

o harmonogram liberalizácie, prechodné obdobie a zoznam citlivých výrobkov; žiada, aby 

v záujme zohľadnenia týchto osobitostí bola regionálna DHP dostatočne flexibilná; 

34. domnieva sa, že súčasný návrh regiónu strednej Afriky na liberalizáciu 71 % obchodu 

za obdobie 20 rokov s prípravným obdobím v dĺžke päť rokov nie je v súlade s 

požiadavkami WTO, na základe ktorých sa predpokladá liberalizácia na úrovni 80% 

počas obdobia 15 rokov; 

35. odporúča uplatňovať flexibilný, asymetrický a pragmatický prístup pri prebiehajúcich 

rokovaniach o úplnej DHP; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti náležite zohľadnila 

požiadavku regiónu strednej Afriky týkajúcu sa rozvojových aspektov zmluvy; víta v tejto 

súvislosti závery Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy z mája 2008; 

36. vyzýva Komisiu, aby bezpodmienečne a pružne reagovala na požiadavky krajín AKT na 

prehodnotenie sporných otázok v dočasných DHP vrátane definície „takmer celého 

obchodu“, doložky najvyšších výhod, povinností súvisiacich s odstránením vývozných 

daní, doložky o odkladnej lehote a dvojstranných a osobitných záruk; 

37. vyzýva Komisiu, aby v prípade štátov strednej Afriky, ktoré nepatria medzi najmenej 

rozvinuté krajiny a nemajú v pláne podpísať DHP, preskúmala alternatívne možnosti 

poskytnutia nového obchodného rámca pre tieto štáty, ktorý by bol v súlade s pravidlami 

WTO; 

38. pripomína, že DHP by mali byť zlučiteľné s pravidlami WTO, ktoré nevyžadujú ani 

nezakazujú liberalizačné záväzky v oblasti služieb ani tzv. singapurské otázky; 

39. vyzýva Komisiu, aby do DHP nezačleňovala ustanovenia týkajúce sa duševného 

vlastníctva, ktoré by znamenali prekážku pre prístup k základným liekom; vyzýva 



Európsku úniu, aby v rámci DHP pomohla krajinám AKT zaviesť flexibilitu stanovenú vo 

vyhlásení z Dauhy o Dohode o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva 

(TRIPS) a o verejnom zdraví; 

40. trvá na tom, aby DHP obsahovali rozšírené kapitoly o rozvoji na dosiahnutie RCM 

a na propagáciu a posilnenie základných sociálnych a ľudských práv; 

41. zdôrazňuje, že akákoľvek komplexná DHP musí zahŕňať aj ustanovenia týkajúce sa 

dobrej správy a riadenia, transparentnosti v politických funkciách a ľudských práv; 

42. trvá na tom, aby bol Európsky parlament pravidelne informovaný a zapojený do procesu 

rokovaní o DHP; pripomína v tejto súvislosti úlohu Európskeho parlamentu sledovať a 

vystríhať, ako aj snahu poslancov napomôcť hlbšiemu dialógu medzi európskymi 

inštitúciami, so zástupcami krajín AKT a s občianskou spoločnosťou; 

43. odporúča, aby sa v harmonograme Európskeho parlamentu pri zachovaní určitého stupňa 

flexibilnosti zohľadnili stanoviská parlamentov krajín AKT o výsledkoch rokovaní o 

DHP predtým, než Európsky parlament vysloví súhlas; 

44. požaduje vhodné a transparentné monitorovacie mechanizmy s jasnou úlohou a vplyvom 

na sledovanie dosahu DHP so zvýšeným podielom zodpovednosti zo strany AKT 

a rozsiahlymi konzultáciami so zainteresovanými stranami; 

45. zdôrazňuje najmä kľúčovú úlohu parlamentov AKT a neštátnych subjektov pri 

monitorovaní a riadení DHP a žiada Komisiu, aby zaručila ich zapojenie do 

prebiehajúcich rokovacích postupov; nazdáva sa, že si to vyžaduje, aby bol medzi 

krajinami AKT a Európskou úniou dohodnutý jasný program budúcich rokovaní, ktorý 

bude založený na participatívnom prístupe; 

46. považuje za dôležité, aby sa v rámci vykonávania DHP vytvoril vhodný monitorovací 

systém koordinovaný príslušným parlamentným výborom a zapájajúci poslancov Výboru 

pre medzinárodný obchod a Výboru pre rozvoj, ktorým sa zabezpečí primeraná 

rovnováha medzi zachovávaním vedúcej úlohy Výboru pre medzinárodný obchod 

a celkovou súdržnosťou obchodnej a rozvojovej politiky; zastáva názor, že tento 

parlamentný výbor by mal fungovať flexibilne a mal by aktívne koordinovať svoju prácu 

so Spoločným parlamentným zhromaždením AKT-EÚ; nazdáva sa, že toto monitorovanie 

by sa malo začať po prijatí každej dočasnej DHP; 

47. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam 

a parlamentom členských štátov a krajín AKT, Rade ministrov AKT – EÚ a Spoločnému 

parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ. 


