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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за сключване на Временното споразумение 
за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от 
Тихоокеанския басейн, от друга страна
(05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (05078/2010),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 207, параграф 4, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от 
Договора за функционирането на ЕС (C7-0036/2010),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и 
становищата на комисията по развитие  и на комисията по рибно стопанство 
(A7-0000/2010),

1. дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-
членки и държавите от Тихоокеанския басейн.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Споразумения за икономическо партньорство (СИП)

През 2000 г. страните от АКТБ и ЕС се споразумяха да сключат споразумение за нов 
търговски режим, съвместим с правилата на Световната търговска организация (СТО), 
който да замени преобладаващия по това време едностранен режим на търговски 
преференции, предоставяни от ЕС при внос от страните от АКТБ. 

През 2002 г. започнаха преговори за нови споразумения за икономическо партньорство 
(СИП), с цел те да бъдат сключени до 31 декември 2007 г., като бе известно, че на 1 
януари 2008 г. ще да изтече валидността на дерогацията на СТО, обхващаща 
действащите търговски споразумения между АКТБ и ЕС. Тъй като СИП имат за цел 
доизграждането и укрепването на процесите на регионална интеграция в АКТБ, 
преговорите бяха водени на регионално ниво с шест самоопределили се регионални 
групи по СИП.

Преговорният процес относно СИП включваше всички държави от АКТБ, с цел да се 
определят широки теми от общ интерес, а конкретните въпроси, представляващи 
интерес при преговорите, се определяха и продължават да се определят на национално 
и регионално равнище.

Оттогава КАРИФОРУМ е единствената регионална група, която подписа всестранно 
СИП.

Предвид вероятността другите преговори да не доведат до сключване на всестранни 
СИП за всички партньори/региони от АКТБ, беше взето решение да се сключат 
временни СИП, които да бъдат насочени към търговията със стоки и съвместимостта с 
правилата на СТО до края на 2007 г., с намерението за договаряне на всестранни СИП 
през 2008 г.  

В Тихоокеанския регион единствено Република Фиджи и Папуа-Нова Гвинея, най-
големите икономики в региона, са сключили временно споразумение.

Споразумения за икономическо партньорство (СИП)

„Временните“ споразумения за икономическо партньорство са споразумения за 
търговия със стоки, чиято цел е да се предотврати прекъсване на търговията между 
държавите от АКТБ и Европа. Въпреки че временните споразумения могат да се считат 
за първа стъпка в този процес, от правна гледна точка те са напълно независими 
международни споразумения, които не водят задължително до пълно СИП. 

Следва също да се отбележи, че евентуалното одобрение от Парламента на временно 
СИП не накърнява позицията на Парламента относно одобрението на всестранно СИП, 
тъй като процедурата по сключване се отнася до две различни международни 
споразумения.
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Фиджи

Фиджи е островна държава с население от 854 000 жители, 87% от които живеят на 
двата най-големи от общо 322-та острова. Страната е преминала през политически 
трудности в миналото, включително военни преврати и напрежение между местните 
фиджийци и индийците, заселили се тук през 19-ти век.

Други проблеми, пред които страната е била изправена, са проблемите в захарната и 
текстилната промишленост, загубата на квалифицирана работна ръка поради 
емиграцията, довела до изтичането на мозъци, както и природните бедствия, в това 
число и циклони. 

В миналото отношенията между ЕС и Фиджи са били насочени към отпускането на 
помощи за развитие на селските райони и към образованието. Фиджи се ползва с 
изгоден достъп до пазара на захар (подкрепа чрез съпътстващите мерки към реформата 
в сектора на захарта). Фиджи пое ангажименти към Европейския съюз по основни 
въпроси, свързани с правата на човека, демократичните принципи и върховенството на 
закона. Съветът взе решение за разширяване на политическия диалог между двете 
групи и създаде рамка за бъдещо сътрудничество.

Папуа-Нова Гвинея 

Папуа-Нова Гвинея е най-голямата от островните държави, като обхваща 70% от 
населението на региона и обема на търговия с ЕС. Тя е етнически разнородна държава 
и се състои от 344 острова, с около 800 говорими  езика. Населението е представено 
основно от общности с традиционно препитание. Територията на страната е претърпяла 
екологични щети, причинени от експлоатацията на природните ресурси. 
Сътрудничеството за развитие се засили чрез по-тясно сътрудничество между 
правителството на Папуа-Нова Гвинея и най-големия донор на страната - Австралия. 
Сътрудничеството за развитие между ЕС и Папуа-Нова Гвинея е насочено основно към 
развитието на селските райони и други, свързани с това въпроси. Развитието на 
човешките ресурси, управлението на природните ресурси и развитието на 
образованието се изтъкват като ползотворни дейности за предоставяне на по-добри 
услуги и генериране на доходи.

Временно споразумение за партньорство между Европейската общност и 
държавите от Тихоокеанския басейн

Временното споразумение между Папуа-Нова Гвинея, Фиджи и Европейската общност 
беше парафирано на 14 декември 2007 г. Тези две държави са единствените членове от 
Тихоокеанския регион, които подписаха това споразумение, а останалите членове на 
Тихоокеанската регионална група решиха да не го подписват заради ниските си нива на 
търговия на стоки с ЕС. 

Република Фиджи и Папуа-Нова Гвинея сключиха споразумението главно с надеждата 
да защитят своята захарна промишленост и производство на риба тон, които щяха 
силно да пострадат от Общата система за преференции.
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Временното споразумение обхваща правилата за произход и въпросите за пазарния 
достъп. По отношение на правилата за произход споразумението включва правилата за 
произход във връзка с риболова, текстилната промишленост и селското стопанство, 
които водят до инвестиции и възможности за заетост. Що се отнася до пазарния достъп, 
ще се гарантира освободен от мита и квоти достъп до пазарите, който ще осигури 
инвестиции и възможности за заетост. Въпросите за търговията и развитието трябва да 
се разглеждат в контекста на по-широката регионална рамка. Временното споразумение 
също изисква правителствата да отстъпят политическо пространство под формата на 
регулаторни правомощия.

Критики

Преговорите относно временното споразумение бяха обект на сериозна критика от 
страна на членове на гражданското общество и политици от Тихоокеанския регион. 
Преговорната стратегия на ЕС беше критикувана по-конкретно заради оказания натиск 
над Република Фиджи и Папуа-Нова Гвинея да подпишат временното споразумение 
под заплаха да изгубят преференциален достъп до европейските пазари. Групи на 
гражданското общество критикуваха тези действия, като привеждаха аргумента, че с 
тях се намалява равнището на солидарност между тихоокеанските държави. Критиките 
твърдяха, че мотивацията на ЕС за СИП е само да си осигури достъп до суровини и да 
гарантира, че съперниците, като например Китай, няма да се сдобият с достъп до тях, 
или още че тези суровини не са обработени чрез процеси с добавена стойност в своята 
страна на произход.

Регионално въздействие и последици за отношенията с трети страни

Регионалната солидарност е намаляла значително, според критиците на временното 
споразумение. СИП се създаваха паралелно с разпадането на всяка регионална група 
(освен КАРИФОРУМ) под натиска и ограничените срокове за парафиране на 
временните споразумения. Тихоокеанската регионална група от държави от АКТБ се 
състои от 14 островни държави с общо население от 7 милиона души. Повече от всеки 
друг регион, тихоокеанските държави се различават в голяма степен по размер и 
характеристики. Временните СИП не бива да уронват както политическите интереси, 
така и обществените настроения за икономическа интеграция в Тихоокеанския басейн. 

Споразумението може да има последици и за отношенията между Тихоокеанския 
регион и неговите най-близки и най-големи търговски партньори: Австралия и Нова 
Зеландия. Разпоредбите на сегашното споразумение относно търговията със стоки 
могат да се окажат пречка за бъдещи търговски споразумения с тези страни. Например 
всички бъдещи търговски концесии, договорени между Тихоокеанския басейн и 
Австралия (неговият най-голям търговски партньор), трябва да бъдат предоставени и на 
ЕС. Поради това СИП има последици за бъдещите търговски преговори между 
държавите от Тихоокеанския регион и Австралия и Нова Зеландия. Тихоокеанското 
споразумение за по-тесни икономически връзки изисква всяко споразумение, в което 
встъпват държавите от АКТБ с друга развита страна, да бъде съгласувано с Австралия и 
Нова Зеландия, които едва ли биха приели да бъдат дискриминирани.

Специфични разпоредби относно правилата за произход
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Целта на специфичните разпоредби относно правилата за произход за продукти на 
рибното стопанство е развитието на местен капацитет за преработка на риба в 
тихоокеанските държави от АКТБ, за да се създаде местна заетост и приходи. 
Рибарската промишленост е основен източник на заетост, особено за жените. Според 
Комисията е налице малък риск от дестабилизиране на пазарите на ЕС с оглед 
ограничения риболовен капацитет на риболовния флот на тихоокеанските държави, 
ограничените доставки на изцяло получена на място риба и ограничения местен 
капацитет за преработка. При все това източници сочат, че в Папуа-Нова Гвинея се 
разработват някои нови местни предприятия за преработка на риба тон, както и 
помощни предприятия и инфраструктура, в допълнение към трите действащи 
предприятия. Затова е важно да се следи отблизо положението и докладчикът приканва 
Комисията да представи на Парламента доклад за тези специфични аспекти на сектора 
на рибарството на тихоокеанските държави, както и за управлението на рибните запаси 
в Тихоокеанския басейн, включително практиките за устойчиво развитие. 

Преговори за сключване на всеобхватно СИП

Европейската комисия се надява да сключи всеобхватно споразумение за икономическо 
партньорство с Тихоокеанската регионална група и преговорите продължават с 
всичките 14 страни от региона.

Докладчикът, след като се консултира с многобройни представители от Папуа-Нова 
Гвинея и Република Фиджи, счита, че Европейският парламент следва да даде своето 
одобрение за сключването на Временното споразумение за партньорство между 
Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга 
страна, ако получи твърди ангажименти от Комисията и Съвета, които да гарантират, 
че: 

- е налице ранно определяне и предоставяне на дела от ресурсите за помощ за 
търговията. Тези финансови средства следва да бъдат допълнителни средства, а не 
единствено преобразуване на финансирането по Европейския фонд за развитие. Те 
следва да са съобразени с приоритетите на Папуа-Нова Гвинея и Република Фиджи. 
Тяхното отпускане следва да бъде навременно, предсказуемо и в съответствие с 
графиците за изпълнение на националните и регионални стратегически планове за 
развитие;

- във всеобхватното СИП е учреден парламентарен комитет, който да наблюдава 
изпълнението на споразумението, като съставът от страна на ЕП следва да отговаря 
на този на Съвместния парламентарен комитет Карифорум-ЕС; 

- всеобхватното СИП включва клауза за преразглеждане и оценка на цялостното 
въздействие, която да се извърши от три до пет години след неговото подписване, с 
цел определяне на социално-икономическото въздействие на споразумението, 
включително на разходите и последиците от неговото прилагане;

- Парламентът получава доклад относно специфичните аспекти на риболовния 
сектор на тихоокеанските държави така, както са изложени по-горе.
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