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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti 
átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi 
határozattervezetről
(05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (05078/2010),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) 
bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával 
összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0036/2010),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására, valamint a Fejlesztési 
Bizottság és a Halászati Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok, illetve a csendes-óceáni államok kormányának és parlamentjének.
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INDOKOLÁS

Gazdasági partnerségi megállapodások

2000-ben az AKCS és az EU olyan új, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival 
összeegyeztethető kereskedelmi megállapodások megkötésében állapodott meg, amelyek az 
AKCS-országokból származó importokra az EU által abban az időszakban nyújtott egyoldalú 
preferenciális kereskedelmi rendszer helyébe lépnek. 

Az új gazdasági partnerségi megállapodásokra (GPM-ek) irányuló tárgyalások 2002-ben 
kezdődtek azzal a céllal, hogy azokat 2007. december 31-ig megkötik, tudatában annak, hogy 
az AKCS és az EU között meglévő kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó WTO-
mentesség 2008. január 1-jén lejár. Mivel a GPM-ek célja a regionális integrációs 
folyamatokra való alapozás és azok megerősítése az AKCS-országokban, a tárgyalások 
regionális szinten folytak hat önkéntesen alakult regionális GPM-csoportosulással.

A GPM tárgyalási folyamata a széles körű, átfogó kérdések meghatározása vonatkozásában az 
összes AKCS-ország szintjén zajlott, míg a tárgyalások konkrét kérdésköreit nemzeti és 
regionális szinten határozták, illetve határozzák meg.

Mindeddig a CARIFORUM az egyetlen olyan regionális csoportosulás, amely átfogó 
gazdasági partnerségi megállapodást írt alá.

Figyelembe véve, hogy a többi tárgyalás keretében valószínűtlennek tűnt átfogó GPM-et kötni 
mindegyik AKCS-partnerrel/-régióval, ideiglenes GPM-ek megkötésére esett a választás, 
előtérbe helyezve az árukereskedelmet és a WTO-val való összeegyeztethetőséget 2007 
végére, és azzal a szándékkal, hogy 2008 folyamán sor kerüljön az átfogó GPM-ekről szóló 
tárgyalásra. 

A csendes-óceáni régióban csak a régió legnagyobb gazdaságai – a Fidzsi-szigetek és Pápua 
Új-Guinea – kötöttek ideiglenes megállapodást.

Ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodások

Az ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodások olyan árukereskedelmi megállapodások, 
amelyek az AKCS-országok és Európa közötti kereskedelem megszakadásának megelőzésére 
irányulnak. Az ideiglenes megállapodások a folyamat első lépcsőfokának tekinthetők, jogi 
értelemben azonban teljesen független nemzetközi megállapodások, amelyek nem feltétlenül 
vezetnek teljes körű GPM-hez. 

Meg kell jegyezni azt is, hogy még ha a Parlament egyet is értene egy ideiglenes GPM-mel, 
ez nem vetíti előre a Parlament álláspontját az átfogó GPM-mel való egyetértést illetően, 
mivel a megállapodáskötési folyamatban két különböző nemzetközi megállapodásról van szó.

Fidzsi-szigetek

A Fidzsi-szigetek 854 000 lakosú szigetállam 322 szigettel, lakosainak 87%-a a két 
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legnagyobb szigeten él. Az ország a múltban több politikai válságon ment keresztül, ideértve 
a katonai puccsokat, valamint többször alakultak ki feszültségek az őslakos fidzsik és a 19. 
században letelepedett indiaiak között.

Emellett az ország több más nehézséggel is szembesült a cukor- és a textilipar válsága, a 
képzett munkavállalók agyelszívást jelentő elvándorlása, valamint különböző természeti 
katasztrófák – többek között ciklonok – miatt. 

Az EU Fidzsi-szigetekkel fenntartott kapcsolatai a múltban elsősorban a vidéktámogatás és az 
oktatás területére összpontosultak. A cukorreform kísérő intézkedései keretében nyújtott 
támogatás révén a Fidzsi-szigetek előnyös hozzáférést élvez a cukorpiachoz. Az ország 
kötelezettségeket vállalt az Európai Unióval szemben az emberi jogok, a demokratikus 
alapelvek és a jogállamiság alapvető elemeivel kapcsolatban. A Tanács határozott a két 
csoport közötti fokozott politikai párbeszédről, és megalkotta a jövőbeli együttműködés 
kereteit.

Pápua Új-Guinea 

Pápua Új-Guinea a régió legnagyobb szigetállama, lakosainak száma, illetve az Európai 
Unióval folytatott kereskedelmének volumene egyaránt eléri a régió összlakosságának, illetve 
kereskedelmi volumenének 70%-át. Az etnikailag sokszínű állam 344 szigetből áll, mintegy 
800 beszélt nyelvvel. A lakosság nagy része hagyományos létfenntartó gazdaságokban él. A 
természeti erőforrások kizsákmányolása környezeti károkat okozott az ország területén. A 
fejlesztési együttműködést erősíti a Pápua Új-Guinea kormánya és Ausztrália mint az ország 
legfőbb pénzügyi támogatója közötti szorosabb együttműködés. Az EU és Pápua Új-Guinea 
közötti fejlesztési együttműködés mindeddig elsősorban a vidékfejlesztésre és az ahhoz 
kapcsolódó területekre összpontosult. Az emberi erőforrás fejlesztése, a természeti 
erőforrások kezelése és az oktatás előmozdítása hasznot hozó törekvésekként kiemelt 
figyelmet érdemelnek a szolgáltatások javítása és a jövedelemtermelés érdekében.

Az Európai Közösség és a csendes-óceáni államok közötti ideiglenes partnerségi 
megállapodás

A Pápua Új-Guinea és a Fidzsi-szigetek, valamint az Európai Közösség közötti ideiglenes 
megállapodást 2007. december 14-én parafálták. A csendes-óceáni régióban csak ez a két 
ország kötött megállapodást, a csendes-óceáni regionális csoportosulás többi országa – az EU-
val folytatott árukereskedelmének alacsony szintje miatt – úgy döntött, hogy nem ír alá 
megállapodást.

A Fidzsi-szigetek és Pápua Új-Guinea főleg azért kötöttek megállapodást, mert így remélték 
megvédeni cukor- és tonhalhalászati iparukat, amelyek nagy kárt szenvedtek volna az 
általános preferenciális rendszerben.

Az ideiglenes megállapodás a származási szabályokra és a piaci hozzáférés kérdéseire tér ki. 
A származási szabályok tekintetében a megállapodás a halászatra, a textiliparra és a 
mezőgazdaságra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, amelyek beruházásokat 
eredményeznek és foglalkoztatási lehetőségeket nyitnak meg. A piaci hozzáférést illetően 
biztosított lenne a vám- és kvótamentes hozzáférés, ami szintén beruházásokat eredményezne 
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és foglalkoztatási lehetőségeket nyitna meg. A kereskedelemmel és fejlesztéssel kapcsolatos 
kérdésekkel szélesebb regionális keretek között kell foglalkozni. A kormányoknak emellett az 
ideiglenes megállapodáshoz szabályozási hatásköreik tekintetében bizonyos politikai 
mozgásteret is fel kellett adniuk.

Bírálatok

Az ideiglenes megállapodásra irányuló tárgyalásokat erős bírálatok érték a civil társadalom 
tagjai és a csendes-óceáni térség politikusai részéről. Az EU tárgyalási stratégiája elsősorban a 
Fidzsi-szigetekre és Pápua Új-Guineára az ideiglenes megállapodás aláírása érdekében 
gyakorolt nyomás és az európai piacokhoz való preferenciális hozzáférésük elvesztésével való 
fenyegetés miatt vált bírálatok célpontjává. Civil társadalmi csoportok azt rótták fel, hogy az 
EU fellépése csökkentette a csendes-óceáni államok közötti szolidaritást. A bírálatok szerint 
az EU pusztán azért törekszik a gazdasági partnerségi megállapodásokra, hogy biztosítsa 
magának a nyersanyagokhoz való hozzáférést, és gondoskodjon arról, hogy az olyan 
vetélytársai, mint Kína ne juthassanak hozzá azokhoz, illetve hogy ezeket a nyersanyagokat 
származási országukban ne dolgozzák fel értéknövelő eljárásokkal.

Regionális hatás és a harmadik felekre gyakorolt hatások

Az ideiglenes megállapodást bírálók szerint a regionális szolidaritás nagyban csökkent. A 
GPM-ek akkor bontakoztak ki, amikor az egyes regionális csoportok (a CARIFORUM 
kivételével) az ideiglenes szerződések megkötésének és az időkorlátoknak a nyomása alatt 
szétestek. Az AKCS-országok csendes-óceáni regionális csoportosulása 14 szigetállamból áll, 
amelyek teljes népessége 7 millió fő. A csendes-óceáni országok méretük és jellegük 
tekintetében jobban különböznek egymástól, mint bármilyen más régió országai. Az 
ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás nem vezethet a csendes-óceáni térség 
gazdasági integrációja iránti politikai érdeklődés és társadalmi támogatás csökkenéséhez. 

A megállapodás hatással lehet a csendes-óceáni régió és a legközelebbi és legnagyobb 
kereskedelmi partnerei (Ausztrália és Új-Zéland) közötti kapcsolatokra is. A jelenlegi 
megállapodás árukereskedelemre vonatkozó rendelkezései akadályozhatják az ezekkel az 
országokkal kötendő jövőbeli kereskedelmi megállapodásokat. Ha például a jövőben 
kereskedelmi engedményekre vonatkozó megállapodás jönne létre a csendes-óceáni országok 
és legnagyobb kereskedelmi partnerük, Ausztrália között, azokat az EU-ra is ki kellene 
terjeszteni. A GPM ezért kihatással van a csendes-óceáni régió és Ausztrália, illetve Új-
Zéland között a jövőben folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra. A szorosabb gazdasági 
kapcsolatok érdekében létrejött csendes-óceáni megállapodás (PACER) előírja, hogy a 
csendes-óceáni AKCS-országoknak minden, más fejlődő országgal kötött megállapodás 
kapcsán konzultálniuk kell Ausztráliával és Új-Zélanddal, amelyek aligha fogadják el 
hátrányos megkülönböztetésüket.

A származási szabályokkal kapcsolatos egyedi rendelkezések

A halászati termékekre vonatkozó származási szabályokkal kapcsolatos egyedi rendelkezések 
célja a csendes-óceáni AKCS-országok szárazföldi halfeldolgozó kapacitásának fejlesztése a 
helyi munkahely- és jövedelemteremtés érdekében. A halászati ágazat elsődleges szerepet tölt 
be a foglalkoztatásban, különösen a nőket tekintve. A Bizottság szerint csekély kockázata van 
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annak, hogy ez az uniós piacok destabilizálódását eredményezné, mivel a csendes-óceáni 
államok halászati flottájának halászati kapacitása, a teljes egészében létrejött vagy előállított 
halászati termékek kínálata, valamint a szárazföldi feldolgozási kapacitás egyaránt 
korlátozott. Egyes információk szerint ugyanakkor Pápua Új-Guineában a három működő 
üzem mellett több új helyi tonhalfeldolgozó üzem, kiegészítő iparág és kiszolgáló 
infrastruktúra kialakítását is megkezdték. Ezért a helyzetet alaposan figyelemmel kell kísérni, 
és az előadó felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen a Parlament elé egy jelentést a csendes-
óceáni országok halászati ágazatának ezen egyedi jellemzőiről és a csendes-óceáni 
halállományokkal való gazdálkodásról, beleértve a fenntartható fejlesztési gyakorlatokat.

Átfogó GPM-tárgyalások

Az Európai Bizottság reméli, hogy átfogó gazdasági partnerségi megállapodást tud kötni a 
csendes-óceáni regionális csoporttal, és jelenleg mind a 14 országgal mint egyetlen régióval 
folytat tárgyalásokat.

Az előadó Pápua Új-Guinea és a Fidzsi-szigeteki Köztársaság számos képviselőjével 
folytatott konzultációt követően úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek egyetértését kell 
adnia az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti 
ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodáshoz, amennyiben a Bizottság és a Tanács 
határozottan kötelezettséget vállal az alábbiak vonatkozásában: 

- a kereskedelmet célzó támogatási források arányának korai meghatározása és biztosítása; 
ezeknek a pénzeszközöknek kiegészítő forrásokat kell képezniük, és nem jelenthetik 
csupán az EFA-források átcímkézését. Emellett meg kell felelniük Pápua Új-Guinea és a 
Fidzsi-szigeteki Köztársaság prioritásainak. A kifizetéseket időben, kiszámíthatóan és a 
nemzeti és regionális stratégiai fejlesztési tervek végrehajtási ütemterveivel összhangban 
kell elvégezni;

- az átfogó gazdasági partnerségi megállapodás keretében parlamenti bizottság felállítása a 
megállapodás végrehajtásának nyomon követésére; a bizottság összetételét a parlament 
részéről a CARIFORUM-EU parlamenti vegyes bizottság összetételének megfelelően 
kell kialakítani; 

- az átfogó gazdasági partnerségi megállapodásnak felülvizsgálati záradékot és globális 
hatáselemzést is tartalmaznia kell, amelyet három-öt évvel a megállapodás aláírása után 
kell elvégezni, a megállapodás társadalmi és gazdasági hatásának – többek között a 
végrehajtás költségeinek és következményeinek – megállapítása érdekében;

- a csendes-óceáni országok halászati ágazatának fent említett egyedi jellemzőiről szóló 
jelentés Európai Parlament elé terjesztése.


