
V. MELLÉKLET

Kigali Nyilatkozat

a fejlesztésbarát gazdasági partnerségi megállapodásokról (EPA-k)

Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlése, amely 2007. november 19-e és 22-e között ült össze Kigaliban (Ruanda):

I. Preambulum

A. mivel a Cotonoui Megállapodás rögzíti, hogy a felek megállapodnak abban, hogy a WTO-val összeegyeztethető új
kereskedelmi megállapodásokat kötnek, fokozatosan leépítik a közöttük folyó kereskedelem akadályait, a vívmá-
nyokra építve fokozzák az együttműködést a kereskedelem és a fejlesztés szempontjából lényeges valamennyi terü-
leten és javítják a piacra jutást,

B. mivel a regionális piacok létrehozása az EPA-k sikeres végrehajtásának kulcsfontosságú eszköze, és mivel a regio-
nális integráció az AKCS-államok társadalmi és gazdasági fejlődésének fontos alapját képezi,

C. emlékeztetve arra, hogy az AKCS-EU gazdasági és kereskedelmi együttműködés célkitűzése a fejlődés ösztönzése és
az AKCS-országok fokozatos integrálása a világgazdaságba,

D. emlékeztetve arra, hogy a Fokvárosi Nyilatkozat szerint az EPA-tárgyalások fő célkitűzése az AKCS-államok gazda-
ságainak erősítése,

E. hangsúlyozva, hogy a Fokvárosi Nyilatkozat felhívása szerint a tárgyalásokat nyílt és átlátható módon kell struktu-
rálni, figyelembe véve a tárgyaló felek között a forrásokban és a fejlettségi szintben megmutatkozó különbségeket,

F. elismerve azt a tényt, hogy eddig különböző okokból egyik AKCS tárgyaló csoport sem tudta befejezni az átfogó
EPA-ról folytatott tárgyalásokat,

II. A tárgyalási folyamat

1. tudomásul veszi az AKCS-államok nyilatkozatát, amely szerint az Európai Bizottság nyomást gyakorolt rájuk, hogy
írják alá az egyik EPA-t, és ez ellentétes az AKCS-EU partnerség szellemével;

2. sürgeti az Európai Bizottságot annak elismerésére, hogy az AKCS-államoknak több időre van szükségük ahhoz,
hogy átfogóan értékeljék a javasolt megállapodások következményeit, mivel komoly tárgyalások csak az utóbbi két
évben folytak;

3. aggodalommal jegyzi meg, hogy az Európai Bizottság kijelentette, hogy érvényes megállapodások hiányában 2008.
január 1-jétől vámokat vetnek ki a nem a legkevésbé fejlett országok (LDC) közé tartozó AKCS-államokra, és ez
veszélyeztetné több millió munkavállaló jólétét és megélhetését az AKCS-államokban;

4. tudomásul veszi az Európai Bizottság legutóbbi határozatát, amely szerint kétlépcsős megközelítést alkalmaz
néhány AKCS-állam tekintetében a kereskedelem zavarainak elhárítása céljából, és 2007. december 31. után is foly-
tatja a tárgyalásokat az átfogó, fejlesztésbarát EPA-król;

5. hangsúlyozza a regionális piacok jelentőségét, és kiemeli, hogy el kell kerülni minden olyan „kétlépcsős” megközelí-
tést vagy más kezdeményezést, amely alááshatja az AKCS folyamatban lévő regionális integrációs folyamatait;

6. hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottságnak tartania kell magát a Cotonoui Megállapodásban tett kötelezettségvál-
lalásaihoz, amely szerint biztosítja, hogy azok az AKCS-államok – beleértve a nem az LDC-k körébe tartozó
országokat is –, amelyek nincsenek abban a helyzetben, hogy EPA-t írjanak alá, olyan új kereskedelmi keretrend-
szerben részesüljenek, amely egyenértékű jelenlegi helyzetükkel, és összhangban van a Cotonoui Megállapodás
37. cikkének (6) bekezdésével;

7. felszólítja a feleket, hogy valamennyi EPA-ba építsenek bele időszakos felülvizsgálatról szóló záradékot, hogy érté-
kelhessék azok végrehajtását, és lehetővé tegyék a szükséges kiigazításokat;

III. Elvek

Általános megközelítés

8. úgy véli, hogy minden megkötött megállapodásnak – legyen az ideiglenes megállapodás vagy teljes érvényű EPA –

biztosítania kell, hogy a tárgyalási határidő lejárta után egyetlen ország sem kerül hátrányosabb helyzetbe;

9. felszólít arra, hogy az LDC-k csatlakozásáról szóló ideiglenes megállapodásokban rögzített küszöbértékeket megfe-
lelően csökkentsék, hogy azok igazodjanak fejlettségi szintjükhöz;

10. hangsúlyozza, hogy az EPA-régiók regionális integrációs folyamatának kell képeznie az EPA-k alapvető elvét, és
hogy e megállapodásoknak összhangban kell lenniük az AKCS regionális integrációs kezdeményezései erősítésével,
és hozzá kell járulniuk azokhoz;
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A piacra jutás javítása

11. úgy értékeli, hogy az ideiglenes megállapodásokban nem szerződő fél LDC-k esetében a „Fegyveren kívül bármit”
(EBA) kezdeményezés nem elégséges, és azt jobb és egyszerűsített származási szabályokkal kell összekapcsolni;

12. hangsúlyozza, hogy a származási szabályok egyszerűsítése előfeltétel, és hogy az új megállapodások végrehajtá-
sakor az összes szükséges rugalmasságot be kell vezetni;

13. hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottságnak megfelelő aszimmetriát kell beépíteni a megállapodásokba, különös
tekintettel a „lényegében az egész kereskedelem” fogalom meghatározására, az átmeneti időszakok hosszára és a
liberalizáció ütemére fejlődési viszonyítási pontok alapján, a védintézkedésekre, és a vitarendezésre;

14. megjegyzi, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások új generációjának az Európai Bizottság általi megkötése
ahhoz vezethet, hogy még jobban leépülnek azok a kereskedelmi preferenciák, amelyeket az AKCS-államok
jelenleg élveznek, és az EU-nak ezért ezt figyelembe kell vennie, és megfelelő támogatást kell nyújtania a kiigazí-
tásra, a versenyképesség javítására és a diverzifikációra az AKCS-államokban;

15. megfelelő pénzügyi és technikai segítségnyújtásra szólít fel az AKCS-országok számára, hogy teljesíteni tudják az
EU importszabályozását és -előírásait, és így teljes mértékben részesüljenek a piacra jutás javításának előnyeiből;

Az ellátási oldalon jelentkező korlátok kezelése

16. aggodalmának ad hangot számos olyan rendelkezés miatt, amelyeket az Európai Bizottság terjesztett elő a szolgál-
tatások, a verseny, a szellemi tulajdon és a kormányzati beszerzések terén, mivel néhány AKCS-állam nem kíván
foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, és sürgeti a Bizottságot, hogy legyen rugalmas ezekben az ügyekben;

17. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a felülvizsgált Cotonoui Megállapodás ratifikálásában jelentkező késedelem
akadályozhatja a 10. Európai Fejlesztési Alap (EFA) végrehajtását, ami valószínűleg hiányhoz vezet az AKCS-EU
együttműködésre kiutalt éves támogatásban, ezért ösztönzi valamennyi felet, hogy a lehető leghamarabb fejezzék
be a ratifikálási folyamatot;

18. hangsúlyozza, hogy a „csak árukereskedelmi” megállapodásoknak külön rendelkezéseket kell tartalmazniuk az
EPA-hoz kapcsolódó kereskedelmi támogatásokra (aid-for-trade) vonatkozóan az EFA mellett, hogy kapacitást épít-
senek ki az ellátási oldalon, és kezeljék a kereskedelem liberalizálásának társadalmi hatásait az AKCS-államokban;

19. hangsúlyozza továbbá, hogy az EFA-források rendelkezésre bocsátása nem kapcsolható össze az EPA-k aláírásával,
és az nem lehet feltétele az ilyen támogatásnak;

Kormányzati bevételek diverzifikálása

20. felszólít arra, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani az AKCS-államok előtt a bevételek diverzifikálásával kapcso-
latban felmerülő kihívásokra, mivel lényegében az EU-val folytatott teljes kereskedelemben el fogják törölni az
import vámokat;

21. üdvözli az EPA Regionális Alap létrehozására irányuló javaslatot, amely magában foglalna egy „fiskális kiigazítási
eszközt”, és amely az Európai Bizottság és az EU-tagállamok hozzájárulásaiból jönne létre annak érdekében, hogy
pénzügyi támogatást nyújtsanak a bevételek diverzifikálásával kapcsolatos kezdeményezésekhez az AKCS-álla-
mokban, és támogassák a tisztességes kereskedelemre irányuló kezdeményezéseket;

A közös agrárpolitika reformja külkereskedelmi hatásainak kezelése

22. felszólítja az EU-t annak biztosítására, hogy a közös agrárpolitika (KAP) reformja teljes mértékben összeegyeztet-
hető legyen fejlesztéspolitikai célkitűzéseivel és az AKCS-államokkal folytatott együttműködéssel;

23. úgy véli, hogy a korábbi agrárreformok során szerzett fontos tanulságokat (beleértve a banán- és rumágazat kiiga-
zítását, valamint az EU KAP-reformját) fel kell használni a cukorágazathoz kapcsolódó intézkedések kialakítása és
végrehajtása során;

A nemek dimenziója

24. sajnálja, hogy eddig nem alakítottak ki külön pozitív intézkedéseket a nők és lányok jogainak védelmére és
előmozdítására a Cotonoui Megállapodás 31. cikkével összhangban, és az EPA tárgyalási folyamatban nem érvé-
nyesítették a nemek közötti esélyegyenlőséget; ezért felszólítja az Európai Bizottságot, hogy a tárgyalások alatt és
a megállapodások megkötését követően végezzen módszeres vizsgálatot az EPA-k által a legrászorulóbb csopor-
tokra gyakorolt társadalmi hatásokról;
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Következtetés

25. egyetért azzal, hogy meg kell szervezni a Közös Parlamenti Közgyűlés által ellátott felügyeletet, hogy nyilvánosan
nyomon kövessék és ellenőrizzék az EPA végrehajtásának kereskedelmi és fejlesztési hatását, hogy javítsák a politika
koherenciáját a fejlesztés érdekében, és olyan mechanizmusokat alakítsanak ki, amelyek biztosítják az elszámoltatható-
ságot és a rendszeres jelentéstételt az EPA-k igazságos és fenntartható fejődéshez való hozzájárulását illetően;

26. azt a következtetést vonja le, hogy a Közös Parlamenti Közgyűlés folytatja munkáját annak biztosítása érdekében,
hogy az új kereskedelmi rendszer egyetlen országot sem hoz hátrányosabb helyzetbe, továbbá hogy az új kereske-
delmi megállapodások ösztönözni fogják a fellendülést és a fenntartható fejlődést az összes AKCS-államban.
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