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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu partnerattiecību pagaidu 
nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras 
puses
(05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (05078/2010),

– ņemot vērā Padomes lūgumu sniegt piekrišanu, kas iesniegts saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas 
a) apakšpunktu (C7-0036/2010),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 8. punktu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu, kā arī Attīstības komitejas un 
Zivsaimniecības komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

1. piekrīt nolīguma noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt tā nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu un Klusā 
okeāna valstu valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Ekonomisko partnerattiecību nolīgumi (EPN)

2000. gadā ĀKK un ES vienojās noslēgt jaunus Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) 
noteikumiem atbilstošus tirdzniecības nolīgumus, lai aizstātu tolaik dominējošo vienpusējo 
tirdzniecības preferenču režīmu, ko ES piešķīra importam no ĀKK valstīm.

Sarunas par jaunajiem ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem (EPN) sākās 2002. gadā ar 
mērķi tās pabeigt līdz 2007. gada 31. decembrim, ņemot vērā, ka 2008. gada 1. janvārī bija 
beigtos termiņš PTO atbrīvojumam, kas attiecās uz toreizējiem ĀKK un ES tirdzniecības 
nolīgumiem. Tā kā EPN mērķis ir attīstīt un nostiprināt reģionālās integrācijas procesus ĀKK, 
sarunas norisinājās reģionālā līmenī ar sešām pašnoteiktām EPN reģionālām grupām.

Sarunas par EPN notika visa ĀKK reģiona līmenī, lai noteiktu plašas transversālas interešu 
tēmas, savukārt specifiskie sarunu jautājumi tika un vēl aizvien tiek noteikti valsts un 
reģionālā līmenī.

CARIFORUM līdz šim ir vienīgā reģionālā grupa, kas ir parakstījusi visaptverošu EPN.

Uzskatot, ka pārējo sarunu rezultātā, visticamāk, netiks noslēgti visaptveroši EPN attiecībā uz 
visiem ĀKK partneriem/reģioniem, tika nolemts līdz 2007. gada beigām noslēgt pagaidu 
EPN, kuros galvenā uzmanība tiktu veltīta preču tirdzniecībai un atbilstībai PTO 
noteikumiem, plānojot visaptverošus EPN apspriest 2008. gadā.

Klusā okeāna reģionā šo pagaidu nolīgumu ir parakstījušas tikai Fidži un Papua-
Jaungvineja — šī reģiona lielākās ekonomikas.

Pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgumi (PEPN)

Pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgumi ir preču tirdzniecības nolīgumi, kuru mērķis ir 
novērst ĀKK tirdzniecības ar Eiropas Kopienu pārtraukšanu. Lai gan PEPN var uzskatīt par šī 
procesa pirmo soli, juridiski tie ir pilnīgi neatkarīgi starptautiski nolīgumi, kas var arī 
nenovest pie pilna EPN noslēgšanas.

Jāatzīmē arī tas, ka Parlamenta iespējamā piekrišana PEPN nepauž tā nostāju attiecībā uz 
piekrišanu visaptverošam EPN, jo noslēgšanas kārtība attiecas uz diviem dažādiem 
starptautiskiem nolīgumiem.

Fidži

Fidži ir salu valsts ar 854 000 iedzīvotāju, no kuriem 87 % dzīvo divās lielākajās no 
322 salām. Šī valsts pagātnē ir pieredzējusi politiskas grūtības, tostarp militārus apvērsumus 
un attiecību saspīlējumus starp Fidži pirmiedzīvotājiem un indiešiem, kas tajā apmetās uz 
dzīvi 19. gadsimtā.

Vēlāk valstij nācās saskarties ar problēmām cukura un tekstilrūpniecības nozarē, emigrācijas 
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izraisītu kvalificēta darbaspēka zudumu un dabas katastrofām, tai skaitā cikloniem.

Pagātnē ES attiecībās ar Fidži galvenā uzmanība tika veltīta lauku attīstības un izglītības 
atbalstam. Fidži ir piešķirta preferenciāla piekļuve cukura tirgum (atbalsts no cukura reformas 
papildpasākumiem). Fidži ir apsolījusi ES ievērot cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma 
pamatprincipus. Padome nolēma pastiprināt abu grupu politisko dialogu un izveidoja satvaru 
turpmākai sadarbībai.

Papua-Jaungvineja

Papua-Jaungvineja ir vislielākā no salu valstīm, kurā dzīvo 70 % no reģiona iedzīvotājiem un 
kuras ārējās tirdzniecības apjoms ar ES veido 70 % no visa reģiona ārējās tirdzniecības 
apjoma ar ES. Tā ir etniski daudzveidīga valsts, kuru veido 344 salas un kurā runā apmēram 
800 valodās. Iedzīvotāju lielākā daļa dzīvo un strādā tradicionālās naturālās saimniecībās. Tās 
zemes platības ir pieredzējušas postījumus dabas resursu izmantošanas rezultātā. Attīstības 
sadarbība tiek pastiprināta, Papua-Jaungvinejas valdībai ciešāk sadarbojoties ar tās lielāko 
līdzekļu devēju — Austrāliju. ES un Papua-Juangvinejas attīstības sadarbībā galvenā 
uzmanība tiek veltīta lauku attīstībai un ar to saistītiem jautājumiem. Kā labāku pakalpojumu 
sniegšanai un ieņēmumu radīšanai labvēlīgas darbības tiek uzsvērtas cilvēkresursu attīstība, 
dabas resursu pārvaldība un izglītības uzlabošana.

Pagaidu partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Kopienu un Klusā okeāna valstīm

Pagaidu nolīgums starp Papua-Jaungvineju, Fidži un Eiropas Kopienu tika parakstīts 
2007. gada 14. decembrī. Šīs divas valstis bija vienīgās Klusā okeāna reģiona valstis, kas 
parakstīja nolīgumu, pārējām reģiona valstīm izvēloties to neparakstīt mazā preču 
tirdzniecības ar ES apjoma dēļ.

Fidži un Papua-Jaungvineja nolīgumu parakstīja galvenokārt tāpēc, ka cerēja uz savu cukura
un tunzivju ražošanas nozaru aizsardzību, kas pretējā gadījumā būtiski ciestu no vispārējās 
preferenču sistēmas piemērošanas.

Šis pagaidu nolīgums aptver izcelsmes noteikumus un ar tirgus pieejamību saistītus 
jautājumus. Nolīgumā iekļauti tādi izcelsmes noteikumi attiecībā uz zivsaimniecību, 
tekstilrūpniecību un lauksaimniecību, kuri veicina investīcijas un palielina nodarbinātības 
iespējas. Attiecībā uz tirgus pieejamību tika paredzēts piešķirt no nodevām un kvotām brīvu 
piekļuvi tirgiem, kura arī nodrošinātu investīcijas un nodarbinātības iespējas. Tirdzniecības un 
attīstības jautājumi jāskata plašākā reģionālā satvarā. Minētajā pagaidu nolīgumā valdībām 
tika prasīts arī atteikties no politisku lēmumu pieņemšanas brīvības, kas izpaužas kā 
regulatīvas pilnvaras.

Kritika

Sarunas par pagaidu nolīgumu nopietni kritizēja gan Klusā okeāna reģiona pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvji, gan politiķi. Pret ES sarunu stratēģiju vērsto kritiku it īpaši izraisīja uz 
Fidži un Papua-Jaungvineju izdarītais spiediens nolūkā parakstīt šo pagaidu nolīgumu, 
piedraudot tām atņemt preferenciālo piekļuvi Eiropas tirgiem. Pilsoniskās sabiedrības grupas 
šīs darbības kritizēja, kā argumentu izvirzot Klusā okeāna valstu solidaritātes mazināšanos šo 



PE450.953v01-00 8/9 PR\836025LV.doc

LV

nolīgumu parakstīšanas rezultātā. Kritikā tika pausts viedoklis, ka ES vienīgā motivācija EPN 
noslēgšanai bija nodrošināt piekļuvi izejvielām un nepieļaut, ka tām piekļūst konkurenti, 
piemēram, Ķīna, un ka šīs izejvielas netika pārstrādātas pievienoto vērtību radošā procesā to 
izcelsmes valstī.

Reģionālā ietekme un ietekme uz attiecībām ar trešām personām

Saskaņā ar pagaidu nolīguma kritizētāju viedokli tā noslēgšana ir būtiski mazinājusi reģionālo 
solidaritāti. EPN noslēgšana vērsās plašumā līdz ar katras reģionālās grupas (izņemot 
CARIFORUM) sadalīšanos uz tām izdarītā spiediena, lai noslēgtu pagaidu nolīgumus, un tam 
atvēlētā laika ierobežojumu rezultātā. ĀKK valstu Klusā okeāna reģionālā grupa sastāv no 
14 salu valstīm, kuru kopējais iedzīvotāju skaits ir 7 miljoni. Klusā okeāna reģiona valstīm, 
vairāk nekā jebkura cita reģiona valstīm, ir raksturīgas būtiskas lieluma un īpatnību atšķirības. 
PEPN nedrīkstētu mazināt ne politisko, ne sabiedrības interesi par ekonomisko integrāciju 
Klusā okeāna reģionā.

Nolīgums var ietekmēt arī Klusā okeāna reģiona attiecības ar tā tuvākajiem un lielākajiem 
tirdzniecības partneriem — Austrāliju un Jaunzēlandi. Pašreizējie nolīguma noteikumi par 
preču tirdzniecību var būt šķērslis nākotnes tirdzniecības nolīgumu noslēgšanai ar šīm 
valstīm. Piemēram, jebkādas nākotnē starp Klusā okeāna valstīm un Austrāliju (tās lielāko 
tirdzniecības partneri) panāktas tirdzniecības koncesijas būtu jāpiešķir arī ES. Tādēļ EPN 
ietekmēs Klusā okeāna reģiona valstu nākotnes sarunas par tirdzniecību ar Austrāliju un 
Jaunzēlandi. Klusā okeāna valstu nolīgums par ciešākām ekonomiskajām attiecībām paredz, 
ka jebkurš nolīgums, ko ĀKK valstu Klusā okeāna reģionālā grupa noslēdz ar citām attīstītām 
valstīm, ir jāapspriež ar Austrāliju un Jaunzēlandi, kuras, maz ticams, piekritīs tikt 
diskriminētām.

Īpaši noteikumi attiecībā uz izcelsmes noteikumiem

Īpašo noteikumu par izcelsmes noteikumiem attiecībā uz zivsaimniecības ražojumiem mērķis 
ir attīstīt zivju piekrastes apstrādes jaudu ĀKK Klusā okeāna valstīs, lai veicinātu vietējo 
nodarbinātību un ieņēmumu radīšanu. Zivsaimniecība ir galvenais darbavietu avots, it īpaši 
sievietēm. Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju — ņemot vērā Klusā okeāna valstu 
zvejas flotes ierobežoto zvejas jaudu, pilnīgi iegūtu zivju ierobežoto piegādi un uz sauszemes 
veiktās apstrādes ierobežoto jaudu, ES tirgu destabilizēšanas risks ir zems. Tomēr saskaņā ar 
iegūto informāciju Papua-Jaungvinejā papildus trijām jau funkcionējošām rūpnīcām tiek 
būvētas vairākas jaunas tunzivju iekšzemes pārstrādes rūpnīcas un tiek attīstītas palīgnozares 
un atbalsta infrastruktūra. Tādēļ ir svarīgi cieši uzraudzīt situāciju, un referents aicina 
Komisiju iesniegt Parlamentam ziņojumu par šiem specifiskajiem Klusā okeāna valstu 
zivsaimniecības aspektiem, kā arī par zivju krājumu pārvaldību Klusajā okeānā, tostarp 
ilgtspējīgas attīstības praksi.

Sarunas par visaptverošu EPN

Eiropas Komisija cer noslēgt visaptverošu ekonomiskās partnerības nolīgumu ar Klusā 
okeāna reģionālo grupu, un pašlaik notiek sarunas ar visām 14 valstīm kā ar reģionu.

Pēc apspriešanās ar daudziem Papua-Jaungvinejas un Fidži Republikas pārstāvjiem referents 
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uzskata, ka Eiropas Parlamentam vajadzētu sniegt piekrišanu ekonomiskās partnerības 
nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses, 
ja Komisija un Padome stingri apņemtos nodrošināt to, ka:

– savlaicīgi tiek noteikta un nodrošināta tirdzniecības atbalstam paredzēto līdzekļu daļa. 
Šim finansējumam jābūt kā papildlīdzekļiem, nevis iegūtiem EAF finansējuma 
pārstrukturēšanas rezultātā. Tam būtu jāatbilst Papua-Jaungvinejas un Fidži Republikas 
prioritātēm. Tā izmaksai vajadzētu būt savlaicīgai, paredzamai un saskaņotai ar valsts un 
reģionālo stratēģisko attīstības plānu izpildes grafikiem;

– visaptverošajā EPN tiek paredzēta parlamentāras komitejas izveide nolīguma īstenošanas 
uzraudzībai, kuras sastāvs no EP puses atbilstu CARIFORUM un ES Apvienotās 
parlamentārās komitejas sastāvam;

– visaptverošajā EPN tiek iekļauta pārskatīšanas klauzula un vispārējās ietekmes 
novērtējums, kas jāveic trīs līdz piecus gadus pēc nolīguma parakstīšanas, lai noteiktu 
nolīguma sociālekonomisko ietekmi, tostarp tā īstenošanas izmaksas un sekas;

– Parlamentam tiek sniegts ziņojums par specifiskiem Klusā okeāna valstu zivsaimniecības 
aspektiem, kā sīki izklāstīts iepriekš tekstā.


