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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským 
společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé
(05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05078/2010),

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 a čl. 218 
odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie 
(C7-0036/2010),

– s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod a stanoviska Výboru pro rozvoj
a Výboru pro rybolov (A7-0000/2010),

1. uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám
a parlamentům členských států a států Tichomoří.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dohody o hospodářském partnerství (EPA)

V roce 2000 se státy AKT a EU dohodly, že uzavřou nové obchodní dohody slučitelné
s pravidly WTO, které nahradí jednostranný režim zaručující obchodní preference ze strany 
EU na dovoz ze zemí AKT, jenž v té době převládal. 

Vyjednávání o nových dohodách o hospodářském partnerství (EPA) bylo zahájeno roku 2002
a mělo být uzavřeno do 31. prosince 2007 s vědomím toho, že dne 1. ledna 2008 skončí 
výjimky poskytnuté WTO na stávající obchodní dohody mezi státy AKT a EU. Vzhledem
k tomu, že cílem dohod o hospodářském partnerství je využívání a posilování procesů 
regionální integrace ve státech AKT, byla vedena jednání na regionální úrovni se šesti 
samostatně vyhlášenými regionálními seskupeními pro dohody o hospodářském partnerství.

Vyjednávání o dohodách EPA se uskutečnilo na úrovni všech států AKT, aby byla stanovena 
široce pojatá průřezová témata jednání, zatímco konkrétní otázky k projednání byly a stále 
jsou stanovovány na regionální úrovni a na úrovni jednotlivých států.

CARIFORUM je od té doby jediným regionálním uskupením, které podepsalo komplexní 
dohodu o hospodářském partnerství.

Vzhledem k tomu, že nebylo pravděpodobné, že ostatní jednání povedou k uzavření 
souhrnných dohod o hospodářském partnerství pro všechny partnery/oblasti ze států AKT, 
bylo rozhodnuto uzavřít do konce roku 2007 prozatímní dohody o hospodářském partnerství 
zaměřené na obchod se zbožím a slučitelnost s pravidly WTO, se záměrem dojednat souhrnné 
dohody o hospodářském partnerství v průběhu roku 2008. 

V tichomořské oblasti uzavřely prozatímní dohodu pouze Fidži a Papua-Nová Guinea, 
největší ekonomiky dané oblasti.

Prozatímní dohody o hospodářském partnerství (dohody IEPA)

„Prozatímní“ dohody o hospodářském partnerství jsou dohody o obchodu se zbožím, jejichž 
cílem je zabránit narušení obchodu mezi státy AKT a Evropou. Ačkoli lze prozatímní dohody 
považovat za první krok v příslušném procesu, z právního hlediska se jedná o zcela nezávislé 
mezinárodní dohody, které nevedou automaticky k řádné dohodě EPA. 

Je třeba také upozornit na to, že případný souhlas Parlamentu s prozatímní dohodou
o hospodářském partnerství nepředjímá stanovisko Parlamentu ve věci souhlasu se souhrnnou
dohodou o hospodářském partnerství, protože postup uzavírání se týká dvou různých 
mezinárodních smluv.

Fidži

Fidži je ostrovním státem s 854 000 obyvatel, z nichž 87 % obývá dva nejrozsáhlejší
z celkového počtu 322 ostrovů. Tato země čelila v minulosti politickým problémům včetně 
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vojenských pučů i napětí mezi domorodými obyvateli a Indy, kteří se zde usadili v průběhu 
19. století. 

Dalšími obtížemi této země jsou problémy týkající se produkce cukru a textilního průmyslu, 
ztráta kvalifikovaných pracovníků v důsledku emigrace a s tím spojený odliv dovedností
a přírodní katastrofy včetně cyklonů.

Vztahy EU a Fidži byly v minulosti zaměřeny na pomoc v oblasti rozvoje venkova
a vzdělávání. Fidži má zvýhodněný přístup na trh s cukrem (podpora na základě 
doprovodných opatření reformy odvětví produkce cukru). Republika Fidži přijala závazky 
vůči EU v souvislosti se základními aspekty v oblasti lidských práv, demokratických zásad
a právního státu. Rada rozhodla ve prospěch posíleného politického dialogu mezi oběma 
stranami a zavedla rámec pro budoucí spolupráci. 

Papua-Nová Guinea 

Papua-Nová Guinea je největším z ostrovních států, jehož obyvatelstvo tvoří 70 % populace 
regionu a jenž se podílí 70 % na celkovém objemu obchodu regionu s EU. Je to etnicky 
různorodý stát skládající se z 344 ostrovů; hovoří se zde přibližně 800 jazyky.Většinu 
obyvatelstva tvoří tradiční samozásobitelské společnosti.Území je poškozeno v oblasti 
životního prostředí v důsledku těžby přírodních zdrojů. Rozvojová spolupráce je posílena 
prostřednictvím užší spolupráce mezi vládou Papuy-Nové Guiney a jejím nejvýznamnějším 
dárcem Austrálií. Rozvojová spolupráce mezi EU a Papuou-Novou Guineou se zaměřuje na 
rozvoj venkova a s tím související otázky. Je kladen důraz na rozvoj lidských zdrojů, správu 
přírodních zdrojů a rozvoj vzdělávání coby přínosné způsoby k zajištění kvalitnějších služeb
a vytváření příjmů. 

Prozatímní dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím a tichomořskými státy

Prozatímní dohoda mezi Papuou-Novou Guineou, Fidži a Evropským společenstvím byla 
podepsána dne 14. prosince 2007. Uvedené dvě země byly jedinými příslušníky tichomořské 
oblasti, kteří dohodu uzavřeli, protože ostatní členové tichomořské regionální skupiny 
obchodují se zbožím s Evropskou unií jen v malé míře a nepovažovali za nezbytné prozatímní 
dohodu uzavírat.

Fidži a Papua-Nová Guinea uzavřely dohodu zejména s přáním chránit svá odvětví produkce 
cukru a lovu tuňáků, která by v systému všeobecných preferencí velmi utrpěla.

Prozatímní dohoda se týká pravidel původu a otázek přístupu na trh. Co se týče pravidel 
původu, dohoda pokrývá pravidla původu ve vztahu k rybolovu, textilnímu odvětví
a zemědělství, z čehož vyplývají investiční příležitosti a možnosti zaměstnání. Pokud jde
o přístup na trh, jde o zaručení bezcelního přístupu na trhy bez kvót, což by zajistilo investiční
a pracovní příležitosti. Obchodní a rozvojové otázky je třeba řešit prostřednictvím širšího 
regionálního rámce. Prozatímní dohoda také klade vládám požadavek, aby se vzdaly 
politického prostoru ve formě regulačních pravomocí. 

Kritika
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Sjednávání prozatímní dohody bylo terčem velké kritiky ze strany příslušníků občanské 
společnosti a politiků tichomořské oblasti. Objevila se kritika vyjednávací strategie EU, 
zejména tlaku vyvíjeného na Fidži a Papuu-Novou Guineu, aby prozatímní dohodu podepsaly, 
pod pohrůžkou ztráty preferenčního přístupu na evropské trhy. Skupiny občanské společnosti 
kritizovaly tento postup a argumentovaly tím, že způsobil pokles solidarity mezi 
tichomořskými státy. Podle těchto kritik je motivací EU k dohodám o hospodářském 
partnerství pouze zabezpečení přístupu k surovinám a zajištění toho, aby tento přístup 
nezískali konkurenti, jako je např. Čína, a dále, aby tyto suroviny nebyly zpracovávány 
postupy dodávajícími přidanou hodnotu ve své zemi původu.

Regionální dopad a důsledky pro vztahy se třetími stranami

Solidarita v rámci regionu podle kritiků prozatímní dohody značně poklesla. Dohody
o hospodářském partnerství se vyvíjely s tím, jak se každé regionální seskupení (mimo 
CARIFORUM) rozpadalo pod tlakem a v časové tísni při uzavírání prozatímních dohod. 
Tichomořské regionální seskupení zemí AKT tvoří 14 ostrovních států s celkovým počtem 
7 milionů obyvatel. Více než v kterékoli jiné oblasti regionu se tichomořské země do velké 
míry liší velikostí i charakteristickými znaky. Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství 
by neměla oslabit ani politické zájmy ani veřejné mínění ve prospěch hospodářské integrace
v tichomořské oblasti.

Dohoda by mohla mít i dopady na vztahy mezi tichomořskou oblastí a jejími nejbližšími
a největšími obchodními partnery, Austrálií a Novým Zélandem. Ustanovení této dohody
o obchodu se zbožím mohou působit jako překážka budoucích obchodních dohod
s uvedenými zeměmi. Např. jakékoli budoucí obchodní úlevy, které Tichomoří udělí Austrálii 
(svému největšímu obchodnímu partnerovi), by musely být uděleny i EU. Proto bude mít 
dohoda o hospodářském partnerství důsledky pro budoucí obchodní jednání mezi 
tichomořskými zeměmi a Austrálií a Novým Zélandem. Tichomořská dohoda o těsnějších 
hospodářských vztazích (PACER) vyžaduje, aby jakákoli dohoda uzavřená mezi 
tichomořskými státy AKT a jinou rozvinutou zemí byla konzultována s Austrálií a Novým 
Zélandem, které pravděpodobně nepřistoupí na to, aby byly diskriminovány.

Konkrétní opatření pro pravidla původu

Cílem konkrétních opatření týkajících se pravidel původu pro produkty rybolovu je rozvoj 
kapacity zpracování ryb na pevnině v tichomořských státech AKT tak, aby byla vytvořena 
pracovní místa a příjmy na místní úrovni. Rybářský průmysl je primárním zdrojem 
zaměstnání zejména pro ženy. Podle Komise existuje pouze nízké riziko, že dojde
k destabilizaci trhů EU v důsledku omezené rybolovné kapacity rybářského loďstva 
tichomořských států, omezené dodávky celých ryb a omezené kapacity zpracování ryb 
na pevnině. Některé zdroje však uvádějí, že Papua-Nová Guinea kromě stávajících tří závodů, 
které jsou v provozu, vyvíjí několik nových domácích závodů zpracovávajících tuňáka, 
přidružená odvětví a podpůrnou infrastrukturu. Proto je důležité pečlivě sledovat situaci,
a zpravodaj vyzývá Komisi, aby Parlamentu předložila zprávu o těchto konkrétních aspektech 
odvětví rybolovu tichomořských států, jakož i o správě populací ryb v Tichém oceánu, včetně 
postupů udržitelného rozvoje.

Jednání o souhrnné dohodě o hospodářském partnerství
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Evropská komise doufá, že uzavře souhrnnou dohodu o hospodářském partnerství
s tichomořskou regionální skupinou, a příslušná jednání probíhají se všemi 14 státy regionu.

Zpravodaj se po konzultacích s četnými zástupci Papuy-Nové Guiney a Republiky Fidžijské
ostrovy domnívá, že Evropský parlament by měl poskytnout souhlas s prozatímní dohodou
o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně 
druhé, jestliže obdrží pevné záruky od Komise a Rady, že bude zajištěno: 

– aby prostředky pro pomoc v oblasti obchodu byly včas vymezeny a bylo zajištěno jejich 
rozdělení; tyto prostředky by měly být doplňkovými zdroji, a nikoli pouze přesunem 
zdrojů z ERF, měly by být v souladu s prioritami Papuy-Nové Guiney a Republiky 
Fidžijské ostrovy, jejich vyplacení by mělo být vhodně načasované, předvídatelné
a odpovídající termínům pro provedení vnitrostátních a regionálních rozvojových plánů;

– aby byl v rámci souhrnné dohody o hospodářském partnerství zřízen parlamentní výbor, 
jenž bude sledovat plnění dohody a jehož složení ze strany EP bude v souladu se 
složením Smíšeného parlamentního výboru CARIFORUM-EU;

– aby v souhrnné dohodě o hospodářském partnerství byla zahrnuta ustanovení o revizi
a globální posouzení dopadů, jež by mělo být provedeno 3 až 5 let po podpisu dohody
s cílem zjistit, jaký dopad měla dohoda na společnost a hospodářství, včetně nákladů
a důsledků jejího provádění;

– aby byla Parlamentu předložena zpráva o konkrétních aspektech odvětví rybolovu 
tichomořských států, jak bylo uvedeno výše.


