
15114/07 hs/HS/zs 1
DG E II HU

AZ EURÓPAI UNIÓ 
TANÁCSA

Brüsszel, 2007. november 20.
(OR. en)

15114/07

ACP 238
COAFR 344
RELEX 859
DEVGEN 251
MIGR 120

FELJEGYZÉS
Küldi: a Főtitkárság
Dátum: 2007. november 19.
Előző dok. sz.: 15113/07
Tárgy: Az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti kapcsolatok jövője

– A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői 
által elfogadott következtetések  

Az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében 

ülésező képviselői 2007. november 19-i ülésükön elfogadták az e feljegyzés mellékletében foglalt 

következtetéseket.
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MELLÉKLET

A TANÁCS ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN 

ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI ÁLTAL ELFOGADOTT KÖVETKEZTETÉSEK

Az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti kapcsolatok jövőjéről

1. A Tanács üdvözli a Bizottságnak az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti 

kapcsolatok jövőjéről szóló közleményét, amely megállapítja az Unió Zöld-foki 

Köztársasággal fenntartott kapcsolatainak a Cotonoui Megállapodás összefüggésrendszerén 

belüli kereteit. A közlemény elismeri a két fél között fennálló különleges, hosszú múltra 

visszatekintő kapcsolatokat, amelyek szoros emberi és kulturális kapcsolatokon, valamint 

közös társadalmi-politikai értékeken alapulnak. A közleményben említett „különleges 

partnerség” célja, hogy fokozza a két fél közötti párbeszédet és a szakpolitikák közelítését, 

ami lehetővé teszi, hogy a hagyományos támogató–kedvezményezett viszonyhoz képest 

továbblépve megjelenhessen egy közös érdekeken alapuló keretrendszer is.

2. A Tanács üdvözli az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti kapcsolatoknak a 

Cotonoui megállapodás keretében, a két fél közötti „különleges partnerség” kialakítását 

célzó cselekvési terv végrehajtása révén történő elmélyítését. E terv prioritásai a következők 

lesznek: politikai együttműködés, a jó kormányzás terén való együttműködés, a biztonság és 

a stabilitás – az illegális ember- és kábítószer-kereskedelem terén való együttműködést is 

ideértve –, a fenntartható fejlődésre irányuló együttműködés és a szegénység elleni 

küzdelem; a kereskedelem liberalizációja és a regionális integráció; az oktatás, a 

tájékoztatás, a kutatás, a tudomány és a kultúra terén való együttműködés, és mindezek

révén a tudásalapú társadalom előmozdítása. Különös figyelmet kívánnak fordítani a 

környezetvédelmi szempontokra, valamint a meglévő keretek között elő kívánják mozdítani 

az EU-val és különösen a legkülső régiókkal e területen folytatott együttműködést.
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3. A Tanács hangsúlyozza, hogy a cselekvési terv nyitott lesz a Zöld-foki Köztársaság és 

valamennyi EU-tagállam nem állami résztvevőinek részvétele előtt, különös figyelmet 

fordítva arra a szerepre, amelyet a civil társadalom, a magánszektor, valamint a zöld-foki 

diaszpóra játszhat a „különleges partnerség” megerősítésében, a szegénység enyhítésében és 

a fejlesztésben. Az Unió – az elfogadott jogalkotási keretekkel és forráselosztási 

folyamatokkal összhangban – meg fogja vizsgálni a cselekvési terv különböző eszközökkel 

való támogatása terén való együttműködés lehetőségét. A cselekvési terv minden 

alkotóelemében állandó jelleggel jelen lesz az Európai Unió legkülső, észak-atlanti régióival 

való együttműködés témája.

4. A Tanács emlékeztet azokra a demokráciával, a jó kormányzással, az emberi jogok 

tiszteletben tartásával és a jogállamisággal kapcsolatos közös értékekre és elvekre, amelyek 

az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti kapcsolatok továbbfejlesztésének alapját 

képezik.

5. A Tanács üdvözli, hogy a zöld-foki kormány hajlandó a kollektív biztonságot az Európai 

Unióval olyan területeken folytatott szoros együttműködés révén elősegíteni, mint például 

az illegális kereskedelem (kábítószerek, illegális bevándorlás, fegyverek, stb.) 

visszaszorítása, a terrorizmus elleni küzdelem, stb.; ezek a területek mind a Zöld-foki 

Köztársaság, mind az Európai Unió számára kiemelkedő jelentőségűek.

6. A Tanács elismeri a zöld-foki kormány és a zöld-foki nép törekvését arra, hogy a belső piaci 

rendelkezésekkel összhangban szorosabbra fűzze kapcsolatait az Európai Unióval és annak 

tagállamaival, különösen pedig annak legkülső, észak-atlanti régióival, vagyis a Kanári-

szigetekkel, az Azori-szigetekkel és Madeirával, amely területekkel a Zöld-foki 

Köztársaságot olyan hosszú múltra visszatekintő történelmi, kulturális, nyelvi és gazdasági 

kötelékek fűzik össze, amelyek a mai napig jellemzik kapcsolataikat és együttműködésüket.
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7. A Tanács hangsúlyozza a Zöld-foki Köztársaság kormányának az Európai Unió által osztott 

és támogatott elkötelezettségét az ország kormányzási normái és teljesítménye további 

javítására irányuló reformok követése, valamint a szegénység csökkentését célzó 

folyamatban lévő programok folytatása iránt.

8. A Tanács elismerését fejezi ki a Zöld-foki Köztársaságnak a legkevésbé fejlett országok 

csoportjából való előbbre lépése kapcsán, amely 2008. január 1-jén lép érvénybe, és elismeri 

mindazokat a kihívásokat, amelyekkel az országnak fenntartható gazdasági növekedésének 

további biztosítása érdekében kell szembenéznie.

9. A Tanács hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy folytatódjon a Zöld-foki Köztársaságnak a 

nyugat-afrikai régió többi részével való politikai, gazdasági és kereskedelmi integrációja, 

amelyet semmiképpen nem érinthet hátrányosan és nem késleltethet a „különleges 

partnerség” létrehozása irányában való előrehaladás, és felkéri a Zöld-foki Köztársaságot, 

hogy saját tapasztalatait a békés fejlődés példájaként felmutatva vállaljon konstruktív 

szerepet az ECOWAS keretében.

10. A Tanács elismeri a zöld-foki kormány elkötelezettségét az Európai Unió normáihoz és 

előírásaihoz való fokozatos igazodás előmozdítása iránt, amely eszközül szolgál az Európai 

Unióval fenntartott kapcsolatok fokozatos szorosabbra fűzéséhez.

11. A Tanács hangsúlyozza az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti különleges 

partnerség kialakítását magában foglaló folyamat megfelelő nyomon követésének 

fontosságát, és üdvözli az Európai Unió trojkája által politikai és technikai szinten 

rendszeresen végrehajtandó ellenőrzésre vonatkozó javaslatot.

_______________


