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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD 
RESOLUTSIOONI PROJEKT,

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõud ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt 
Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta
(05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõud (05078/2010);

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 207 lõikele 4 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0036/2010);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust ja arengukomisjoni ning 
kalanduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Vaikse ookeani piirkonna 
riikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Majanduspartnerluslepingud

2000. aastal leppisid AKV riigid ja EL kokku Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 
eeskirjadega kooskõlas olevate uute kaubanduslepingute sõlmimises, et asendada AKV 
riikidest toimuva impordi suhtes seni kehtinud ELi ühepoolsete kaubandussoodustuste kord. 

Läbirääkimised uute majanduspartnerluslepingute üle algasid 2002. aastal eesmärgiga sõlmida 
lepingud 31. detsembriks 2007, sest oli teada, et olemasolev AKV riikide ja ELi vahelist 
kauplemiskorda käsitlev WTO vabastus kaotab 1. jaanuaril 2008 kehtivuse. Kuna 
majanduspartnerluslepingute eesmärk on töötada välja ja tugevdada AKV riikide 
piirkondlikke integratsiooniprotsesse, on läbirääkimised toimunud piirkondlikul tasandil kuue 
majanduspartnerluslepingu piirkondliku rühmaga, kes on end sellisena deklareerinud.

Majanduspartnerluslepingu läbirääkimiste protsess hõlmas kogu AKV tasandit, et selgitada 
välja üldised valdkondadevahelised huvipakkuvad teemad, samal ajal kui läbirääkimiste 
konkreetsed huviküsimused määrati ja määratakse edaspidigi kindlaks riigi ja piirkondlikul 
tasandil.

Seni on CARIFORUM olnud ainuke piirkondlik rühm, kes on allkirjastanud kõikehõlmava 
majanduspartnerluslepingu.

Arvestades, et ülejäänud läbirääkimistel ilmselt ei jõuta kõikehõlmavate 
majanduspartnerluslepingute sõlmimiseni kõigi AKV partnerite/piirkondade osas, otsustati 
sõlmida 2007. aasta lõpuks majanduspartnerluse vahelepingud, milles keskendutakse 
kaubavahetusele ning WTO eeskirjade järgimisele, ning pidada läbirääkimisi kõikehõlmavate 
majanduspartnerluslepingute sõlmimiseks 2008. aastal. 

Vaikse ookeani piirkonnas on partnerluse vahelepingu sõlminud ainult piirkonna suurimad 
majandused Fidži ja Paapua Uus-Guinea.

Majanduspartnerluse vahelepingud

Majanduspartnerluse vahelepingud on kaubanduslepingud, mille eesmärk on vältida AKV 
riikide ja Euroopa vahelise kaubavahetuse katkemist. Kuigi vahelepinguid võib pidada 
protsessi esimeseks etapiks, on need õiguslikus mõttes täiesti iseseisvad rahvusvahelised 
lepingud, mis ei pruugi viia täiemahulise majanduspartnerluslepingu sõlmimiseni. 

Lisaks tuleb märkida, et Euroopa Parlamendi võimalik nõusolek majanduspartnerluse 
vahelepingu sõlmimisega ei mõjuta Euroopa Parlamendi seisukohta kõikehõlmavale 
majanduspartnerluslepingule nõusoleku andmise suhtes, kuna menetluslikult toimub siin kahe 
erineva rahvusvahelise lepingu sõlmimine.

Fidži

Fidži on saareriik, kus elab 854 000 inimest, kellest 87 % elab kahel suurimal saarel, 
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kusjuures saari on kokku 322. Riik on minevikus kogenud poliitilisi raskusi, sealhulgas 
sõjalisi riigipöördeid ning pingeid põlisfidžilaste ja indialaste vahel, kes asusid sinna elama 
19. sajandil.

Lisaks on riik kogenud selliseid probleeme nagu suhkru- ja tekstiilitööstuses esinevad 
raskused, oskustööliste kadu väljarände tõttu, mis põhjustab ajude äravoolu, ning 
loodusõnnetused, sh tsüklonid. 

ELi suhetes Fidžiga on minevikus keskendutud maapiirkondade abile ja haridusele. Fidžil on 
soodustingimustel pääs suhkruturule (toetus suhkrureformiga kaasnenud meetmetest). Fidži 
on andnud ELi ees lubadusi niisuguste oluliste aspektide osas nagu inimõigused, 
demokraatlikud põhimõtted ja õigusriik. Nõukogu tegi otsuse kõnealuse kahe rühma vahelise 
tõhustatud poliitilise dialoogi kohta ja lõi tulevase koostöö raamistiku.

Paapua Uus-Guinea 

Paapua Uus-Guinea on saareriikidest kõige suurim riik, kus elab 70 % kogu piirkonna 
elanikkonnast ja mille ELiga toimuva kaubavahetuse maht moodustab samuti kogu piirkonna 
omast 70 %. Tegemist on etniliselt mitmekesise riigiga, mis hõlmab 344 saart ja kus 
räägitakse umbes 800 keelt. Suurem osa elanikkonnast tegeleb traditsioonilise 
elatuspõllumajandusega. Maastik on saanud kannatada keskkonnakahjude tõttu, mis on 
tulenenud loodusvarade ekspluateerimisest. Arengukoostööd tugevdatakse tihedama koostöö 
abil Paapua Uus-Guinea valitsuse ja selle suurima doonorriigi Austraalia vahel. ELi ja Paapua 
Uus-Guinea vaheline arengukoostöö on keskendunud peamiselt maaelu arengule ja sellega 
seotud küsimustele. Inimressursside arendamist, loodusvarade majandamist ja hariduse 
valdkonna arendamist rõhutatakse kasulike püüetena pakkuda paremaid teenuseid ja 
parandada sissetulekute loomist.

Partnerluse vaheleping Euroopa Ühenduse ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahel

Paapua Uus-Guinea, Fidži ja Euroopa Ühendus parafeerisid vahelepingu 14. detsembril 2007. 
Nimetatud kaks riiki olid sel ajal Vaikse ookeani piirkonnast ainsad, kes lepingu sõlmisid –
teised Vaikse ookeani piirkondliku rühma liikmed, kelle kaubavahetuse maht ELiga oli 
väiksem, otsustasid seda mitte teha.

Fidži ja Paapua Uus-Guinea sõlmisid lepingu peamiselt lootuses kaitsta oma suhkru- ja 
tuunikalatööstust, mis oleksid üldise soodustuste süsteemi all tugevasti kannatada saanud.

Vaheleping hõlmab päritolureegleid ja turulepääsu küsimusi. Päritolureeglite osas hõlmab 
leping päritolureegleid, mis on seotud kalanduse, tekstiilitööstuse ja põllumajandusega, ning 
see loob investeerimis- ja tööhõivevõimalusi. Turulepääsu osas võimaldataks tollimaksu- ja 
kvoodivaba pääsu turgudele, mis pakuks investeerimis- ja tööhõivevõimalusi. Kaubandus- ja 
arenguküsimusi tuleb käsitleda laiemas piirkondlikus raamistikus. Vahelepinguga pidid 
valitsused loobuma ka reguleerivate volituste loovutamise kaudu poliitilisest mänguruumist.

Kriitika

Vahelepingu sõlmimise läbirääkimisi kritiseerisid jõuliselt kodanikuühiskonna liikmed ja 
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Vaikse ookeani piirkonna poliitikud. Kritiseeriti ELi läbirääkimiste strateegiat, eriti seda, et 
Fidžile ja Paapua Uus-Guineale avaldati vahelepingu allkirjastamiseks survet, ähvardades 
vastasel korral kaotada nende soodustingimustel pääs Euroopa turgudele. Kodanikuühiskonna 
rühmad kritiseerisid kõnealust tegevust, väites, et see on vähendanud Vaikse ookeani 
piirkonna riikide vahelist solidaarsust. Kriitika kohaselt olevat majanduspartnerluslepingute 
osas ELi motivatsiooniks pelgalt kindlustada juurdepääs toorainetele ja tagada asjaolu, et 
konkurendid, näiteks Hiina, ei saaks neile juurdepääsu või lisaks et neid tooraineid ei 
töödeldaks väärtuse lisamise protsessis nende päritoluriigis.

Piirkondlik mõju ja tähendus suhetele kolmandate osapooltega

Vahelepingu kriitikute arvates on piirkondlik solidaarsus oluliselt kahanenud. Samaaegselt 
majanduspartnerluslepingute väljatöötamisega lagunesid kõik piirkondlikud rühmitused peale 
CARIFORUMi vahelepingute sõlmimiseks avaldatud surve ja ajapiirangute tõttu. AKV 
riikide Vaikse ookeani piirkondlik rühm koosneb 14 saareriigist elanike koguarvuga 7 
miljonit. Muude piirkondadega võrreldes on Vaikse ookeani piirkonna riigid üksteisest 
suuruselt ja iseloomult väga erinevad. Majanduspartnerluse vaheleping ei tohiks vähendada 
poliitilisi huvisid ega avalikkuse heakskiitu Vaikse ookeani piirkonna majandusliku 
integratsiooni osas. 

Leping võib mõjutada ka Vaikse ookeani piirkonna suhteid selle lähimate ja suurimate 
kaubanduspartnerite Austraalia ja Uus-Meremaaga. Praeguse lepingu kaubavahetust 
reguleerivad sätted võivad tulevikus takistada kaubanduslepingute sõlmimist kõnealuste 
riikidega. Näiteks peaks mis tahes tulevane kaubanduslik soodustus, milles Vaikse ookeani 
piirkonna riigid ja Austraalia (nende suurim kaubanduspartner) kokku lepivad, laienema ka 
ELile. Sellest tulenevalt mõjutab majanduspartnerlusleping edaspidi Vaikse ookeani piirkonna 
riikide ning Austraalia ja Uus-Meremaa vahelisi kaubandusläbirääkimisi. Vaikse ookeani 
piirkonna tihedamate majandussuhete kokkulepe nõuab, et Vaikse ookeani piirkonna AKV 
riikide poolt muude arenenud riikidega sõlmitavate mis tahes kokkulepete osas tuleb 
konsulteerida Austraalia ja Uus-Meremaaga, kes tõenäoliselt enda diskrimineerimisega ei 
nõustu.

Päritolureegleid käsitlevad erisätted

Kalandustoodete päritolureegleid käsitlevate erisätete eesmärk on töötada Vaikse ookeani 
piirkonna AKV riikides välja maismaal kala töötlemise võimsus kohaliku tööhõive ja 
sissetuleku loomiseks. Kalatööstus on peamine tööandja eelkõige naiste puhul. Komisjoni 
kohaselt on ELi turgude destabiliseerimise oht väike, pidades silmas Vaikse ookeani 
piirkonna riikide kalalaevastiku piiratud püügimahtu, täielikult saadud või toodetud kala 
piiratud tarnimist ja maismaarajatiste piiratud töötlemisvõimsust. Sellegi poolest näitavad 
allikad, et Paapua Uus-Guineas on lisaks kolmele töötavale tehasele loomisel mitmed uued 
kodumaised tuuni töötlemistehased, abitööstus ja toetav infrastruktuur. Seetõttu on oluline 
olukorda tähelepanelikult jälgida ja raportöör kutsub komisjoni üles esitama Euroopa 
Parlamendile aruande Vaikse ookeani piirkonna riikide kalandussektori kõnealuste 
eriaspektide kohta, samuti Vaikse ookeani kalavarude majandamise, sh säästva arengu tavade, 
kohta.

Läbirääkimised kõikehõlmava majanduspartnerluslepingu sõlmimiseks
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Euroopa Komisjon loodab sõlmida kõikehõlmava majanduspartnerluslepingu Vaikse ookeani 
piirkondliku rühmitusega ning praegu toimuvad vastavad kõnelused kõigi 14 riigiga kui ühe 
piirkonnaga.

Raportöör, kes on kõnelenud paljude Paapua Uus-Guinea ja Fidži Vabariigi esindajatega, 
arvab, et Euroopa Parlament peaks andma nõusoleku partnerluse vahelepingu sõlmimiseks 
ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahel, 
tingimusel et ta saab komisjonilt ja nõukogult kindlad lubadused tagada, et: 

- kaubandusabi vahendid määratakse kindlaks ja eraldatakse varakult. Kõnealused 
rahalised vahendid peaksid olema täiendavad rahalised vahendid ning ei tohiks kujutada 
endast pelgalt Euroopa Arengufondi rahaliste vahendite ümberpaigutamist. Need peaksid 
vastama Paapua Uus-Guinea ja Fidži Vabariigi prioriteetidele. Nende väljamaksmine 
peaks olema õigeaegne, prognoositav ning kooskõlas riiklike ja piirkondlike strateegiliste 
arengukavade täitmiskavadega;

- kõikehõlmava majanduspartnerluslepinguga luuakse parlamentaarne komisjon, mille 
ülesandeks on jälgida lepingu rakendamist ning mille koosseis peaks Euroopa Parlamendi 
poole pealt vastama Cariforumi–ELi parlamentaarse ühiskomisjoni omale; 

- kõikehõlmav majanduspartnerlusleping peaks sisaldama läbivaatamisklauslit ja üldise 
mõju hindamise läbiviimise nõuet, kusjuures mõju hindamine tuleks läbi viia kolme kuni 
viie aasta jooksul pärast lepingu allkirjastamist, et määrata kindlaks lepingu sotsiaal-
majanduslik mõju, sh selle rakendamise kulud ja tagajärjed;

- Euroopa Parlamendile esitatakse aruanne Vaikse ookeani piirkonna riikide 
kalandussektori eriaspektide kohta, nagu on eespool kirjeldatud.


