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Przylądka
- Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych 

w Radzie 

Na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2007 r. Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych oraz 

przedstawiciele rządów państw członkowskich zebrani w Radzie przyjęli konkluzje zamieszczone 

w załączniku do niniejszej noty.

______________
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ZAŁĄCZNIK

KONKLUZJE RADY I PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

ZEBRANYCH W RADZIE

w sprawie

przyszłości stosunków między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

1. Rada z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie przyszłości stosunków 

między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka, który w kontekście umowy 

z Kotonu wyznacza ramy wzmocnienia i pogłębienia stosunków Unii z Republiką Zielonego 

Przylądka. Komunikat uznaje szczególne i silne związki historyczne, które istnieją między 

dwiema stronami, oparte na ścisłych powiązaniach ludzkich i kulturalnych oraz wspólnych 

wartościach społeczno-politycznych. Celem „szczególnego partnerstwa”, o którym mowa 

w komunikacie Komisji, jest wzmocnienie dialogu i zbliżenie polityki obu stron poprzez 

wzbogacenie tradycyjnych stosunków opartych na zasadzie ofiarodawca – beneficjent 

o wymiar wspólnych interesów.

2. Rada z zadowoleniem przyjmuje pogłębienie stosunków między Unią Europejską

a Republiką Zielonego Przylądka w kontekście umowy z Kotonu, które to pogłębienie 

dokonuje się przez realizację planu działania na rzecz rozwoju „szczególnego partnerstwa” 

między dwiema stronami. Priorytetami tego planu będą współpraca polityczna, współpraca 

w dziedzinie dobrych rządów, bezpieczeństwa i stabilności, w tym współpraca w walce 

z przemytem osób i narkotyków, współpraca na rzecz trwałego rozwoju oraz walka 

z ubóstwem; liberalizacja handlu i integracja regionalna; współpraca w dziedzinie edukacji, 

informacji, badań, nauki i kultury, co przyczyni się do propagowania społeczeństwa 

opartego na wiedzy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom środowiskowym;

w ramach istniejących struktur promowana będzie współpraca w tym sektorze z UE, 

zwłaszcza jej regionami najbardziej oddalonymi.
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3. Rada podkreśla, że plan działania będzie otwarty na aktywny udział podmiotów 

pozarządowych Republiki Zielonego Przylądka i wszystkich państw członkowskich UE, 

ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę, jaką społeczeństwo obywatelskie i sektor 

prywatny oraz diaspora Zielonego Przylądka mogą odegrać we wzmacnianiu „szczególnego 

partnerstwa” oraz w łagodzeniu ubóstwa i w rozwoju. Unia rozważy współpracę przy 

wspieraniu planu działania w ramach szeregu instrumentów zgodnie z ich uzgodnionymi 

ramami prawnymi i procesami rozdziału środków. Współpraca z regionami najbardziej 

oddalonymi Unii Europejskiej znajdującymi się na Północnym Atlantyku będzie tematem 

przewodnim wszystkich składników planu działania.

4. Rada przypomina wspólne wartości i zasady dotyczące demokracji, dobrych rządów, 

poszanowania praw człowieka oraz państwa prawa, które stanowią podstawy dalszego 

rozwoju stosunków między Unią Europejską i Republiką Zielonego Przylądka.

5. Rada z zadowoleniem przyjmuje gotowość rządu Republiki Zielonego Przylądka do 

promowania zbiorowego bezpieczeństwa przez ścisłą współpracę z Unią Europejską

w takich sektorach, jak kontrola nielegalnego przepływu (narkotyków, imigrantów, broni, 

itp.), walka z terroryzmem, itp.; dziedziny te mają ogromne znaczenie zarówno dla 

Republiki Zielonego Przylądka, jak i Unii Europejskiej.

6. Rada uznaje aspiracje rządu i narodu Republiki Zielonego Przylądka do promowania –

zgodnie z przepisami o rynku wewnętrznym – ściślejszych związków z Unią Europejską

i jej państwami członkowskimi, w szczególności z regionami najbardziej oddalonymi Unii 

Europejskiej znajdującymi się na Północnym Atlantyku, takimi jak Wyspy Kanaryjskie, 

Azory i Madera, z którymi Republikę Zielonego Przylądka łączy wielowiekowa wspólna 

historia oraz wieloletnie związki kulturalne, językowe i gospodarcze, będące do dziś cechą 

charakterystyczną ich stosunków i współpracy.
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7. Rada podkreśla zobowiązanie rządu Republiki Zielonego Przylądka, podzielane i wspierane 

przez Unię Europejską, do przeprowadzenia reform, które mają na celu dalszą poprawę 

standardów sprawowania rządów w tym kraju, jak również kontynuację bieżących 

programów ograniczenia ubóstwa.

8. Rada gratuluje Republice Zielonego Przylądka wyjścia z grupy krajów najsłabiej 

rozwiniętych, które stanie się skuteczne w dniu 1 stycznia 2008 r. i uznaje, że aby 

kontynuować swój trwały wzrost gospodarczy kraj ten musi sprostać wielu wyzwaniom.

9. Rada podkreśla znaczenie, jakie ma promowanie dalszej integracji politycznej, gospodarczej 

i handlowej Republiki Zielonego Przylądka z pozostałymi częściami regionu Afryki 

Zachodniej, która to integracja w żaden sposób nie może ucierpieć lub zostać opóźniona 

przez postępy w tworzeniu „szczególnego partnerstwa” i wzywa Republikę Zielonego 

Przylądka do odegrania – w oparciu o własne doświadczenia jako przykład pokojowego 

rozwoju – konstruktywnej roli w ramach Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki 

Zachodniej.

10. Rada uznaje zobowiązanie rządu Republiki Zielonego Przylądka do promowania stopniowej 

zgodności z normami i standardami Unii Europejskiej, jako środka, który ułatwi stopniowe 

zacieśnianie związków z Unią Europejską.

11. Rada podkreśla znaczenie, jakie ma odpowiednie śledzenie procesu obejmującego rozwój 

szczególnego partnerstwa między Unią Europejską a Republiką Zielonego przylądka 

i z zadowoleniem przyjmuje wniosek, aby takie monitorowanie było dokonywane okresowo 

przez trojkę Unii Europejskiej na szczeblu politycznym i technicznym.

_______________


