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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului interimar 
de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de 
altă parte
(05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05078/2010),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
207 alineatul (4) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0036/2010),

– având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional și avizele Comisiei 
pentru dezvoltare și Comisiei pentru pescuit (A7-0000/2010),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale statelor din 
Pacific.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Acordurile de parteneriat economic (EPA)

În 2000, ACP și UE au convenit să încheie noi acorduri comerciale, compatibile cu normele 
Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), pentru a înlocui regimul unilateral de preferințe 
comerciale acordate de UE pentru importurile din ACP, existent la momentul respectiv. 

Negocierea noilor Acorduri de parteneriat economic (APE) a început în 2002, cu obiectivul de 
a fi încheiată până la 31 decembrie 2007, având în vedere că, la 1 ianuarie 2008, expira 
derogarea acordată de OMC pentru acordurile comerciale existente între ACP și UE. Întrucât 
APE vizează dezvoltarea și consolidarea proceselor de integrare regională în ACP, au avut loc 
negocieri la nivel regional cu șase grupuri regionale autoproclamate APE.

Procesul de negociere a APE s-a desfășurat la nivelul tuturor țărilor ACP pentru a stabili 
temele de interes general, cu caracter transversal, în timp ce chestiunile specifice din cadrul 
negocierilor au fost și continuă să fie stabilite la nivel național și regional.

Din acel moment, Cariforum este singurul grup regional care a semnat un APE global.

Având în vedere faptul că era puțin probabil ca celelalte negocieri să conducă la încheierea 
unor APE globale pentru toți partenerii/toate regiunile ACP, s-a hotărât încheierea, până la 
sfârșitul lui 2007, a unor APE interimare privind comerțul cu mărfuri și compatibilitatea cu 
normele OMC, cu obiectivul de a negocia APE globale în 2008. 

În regiunea Pacificului, doar Fiji și Papua-Noua Guinee, cele mai mari economii din zonă, au 
încheiat acordul interimar.

Acordurile interimare de parteneriat economic

Acordurile „interimare” de parteneriat economic sunt acorduri privind comerțul cu mărfuri 
menite să împiedice întreruperea schimburilor dintre ACP și Europa. În timp ce acordurile 
interimare pot fi considerate drept un prim pas al procesului, acestea reprezintă din punct de 
vedere juridic acorduri internaționale total independente care nu conduc neapărat la un APE 
complet. 

De asemenea, este necesar să se precizeze că posibila aprobare din partea Parlamentului a 
unui APE interimar nu aduce atingere poziției Parlamentului cu privire la aprobarea unui APE 
global, întrucât procedura de încheiere se raportează la două acorduri internaționale diferite.

Fiji

Fiji este un stat insular cu o populație de 854 000 de locuitori, dintre care 87% locuiesc pe 
cele mai mari două insule dintre cele 322. Fiji a cunoscut în trecut tulburări politice, inclusiv 
lovituri de stat militare și tensiuni între populația indigenă fijiană și indienii stabiliți în 
arhipelag în secolul al XIX-lea.
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Această țară a cunoscut și alte probleme în industria zahărului și a textilelor, precum și o 
pierdere de lucrători calificați prin emigrare, ceea ce a cauzat un exod al abilităților, și o serie 
de dezastre naturale, inclusiv cicloane. 

Relațiile UE cu Fiji s-au concentrat în trecut pe asistență rurală și educație. Fiji beneficiază de 
un acces avantajos la piață în sectorul zahărului (sprijin oferit în cadrul măsurilor 
complementare reformei zahărului). Fiji și-a luat angajamente față de UE în ceea ce privește 
aspecte esențiale legate de drepturile omului, principiile democratice și statul de drept. 
Consiliul a decis desfășurarea unui dialog politic consolidat între cele două grupuri și 
stabilirea unui cadru pentru o viitoare cooperare.

Papua-Noua Guinee

Papua-Noua Guinee este cel mai mare dintre statele insulare, reprezentând 70% din populația 
regiunii și din volumul comercial cu UE. Este un stat multietnic, care cuprinde 344 de insule 
în care se vorbesc aproximativ 800 de limbi. Cea mai mare parte a populației este organizată 
în societăți de subzistență tradiționale. Mediul înconjurător a suferit de pe urma dezastrelor 
ecologice cauzate de exploatarea resurselor naturale. Cooperarea pentru dezvoltare este 
consolidată printr-o cooperare mai strânsă între guvernele din Papua-Noua Guinee și cel mai 
mare donator al său, Australia. Cooperarea pentru dezvoltare dintre UE și Papua-Noua Guinee 
s-a concentrat în principal pe dezvoltarea rurală și aspectele aferente. Se pune accentul pe 
dezvoltarea resurselor umane, gestionarea resurselor naturale și dezvoltarea educației cu 
scopul de a oferi servicii mai bune și a genera venituri.

Acord interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană și statele din Pacific

Acordul interimar dintre Papua-Noua Guinee, Fiji și Comunitatea Europeană a fost parafat la 
14 decembrie 2007. Aceste două state sunt singurele membre din regiunea Pacificului care 
doresc să încheie acordul, celelalte state membre din grupul regiunii Pacificului exprimându-
și dorința de a nu semna acordul ca urmare a unor niveluri scăzute ale schimburilor 
comerciale de mărfuri cu UE.

Fiji și Papua-Noua Guinee au încheiat acordul în special în speranța de a-și proteja în acest 
mod industria zahărului și a tonului, care ar fi fost grav afectate de Sistemul de preferințe 
generalizate.

Acordul interimar acoperă aspecte precum regulile de origine și accesul pe piață. În ceea ce 
privește primul aspect, acordul acoperă reguli de origine în sectorul pescuitului, al textilelor și 
al agriculturii, ceea ce va crea oportunități de investiții și locuri de muncă. În ceea ce privește 
cel de-al doilea aspect, acordul ar oferi acces pe piață fără taxe vamale și contingente ceea ce 
ar crea oportunități de investiții și locuri de muncă. Aspectele comerciale și de dezvoltare 
urmează să fie abordate într-un cadru regional mai extins. Acordul interimar obligă de 
asemenea guvernele să își limiteze spațiul de acțiune politică, mai ales competențele de 
reglementare.

Critici
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Negocierile acordului interimar au fost aspru criticate de membrii societății civile și de 
politicienii din regiunea Pacificului. Strategia europeană de negociere a fost criticată, în 
special presiunea exercitată asupra Insulelor Fiji și Papua-Noua Guinee în vederea semnării 
acordul interimar, sub amenințarea că vor pierde accesul preferențial la piețele europene. 
Grupurile societății civile au criticat aceste acțiuni, argumentând că au diminuat nivelurile de 
solidaritate dintre statele din Pacific. Criticile au afirmat că motivația UE din spatele APE a 
fost doar aceea de a-și asigura accesul la materii prime și de a se asigură că rivali precum 
China nu câștigă acces la acestea sau, mai mult, că aceste materii nu sunt prelucrate prin 
procese cu valoare adăugată în țările lor de origine.

Impactul regional și implicațiile pentru relațiile cu părțile terțe

Solidaritatea regională dintre statele din Pacific s-a diminuat considerabil potrivit criticilor la 
adresa acordului interimar. APE s-au dezvoltat deoarece fiecare grup regional (cu excepția 
Cariforum) s-a dezintegrat sub presiunea și constrângerile temporale privind încheierea 
acordurilor interimare. Grupul de țări ACP din regiunea Pacificului este format din 14 state 
insulare cu o populație totală de 7 milioane de locuitori. Statele din regiunea Pacificului, mai 
mult ca în oricare altă regiune, variază considerabil în ceea ce privește dimensiunea și 
caracteristicile. APE interimar nu ar trebui să reducă atât interesele politice, cât și 
asentimentul public față de integrarea economică în zona Pacificului. 

Acordul poate avea, de asemenea, implicații în ceea ce privește relațiile dintre regiunea 
Pacificului și cei mai apropiați și mai importanți parteneri comerciali ai acesteia, Australia și 
Noua Zeelandă. Dispozițiile actualului acord privind comerțul cu mărfuri pot împiedica 
viitoarele acorduri comerciale cu aceste țări. De exemplu, orice viitoare concesii comerciale 
între Pacific și Australia (cel mai mare partener comercial al acestuia) ar trebui acordate în 
egală măsură și Uniunii Europene. În consecință, APE influențează negocierile comerciale 
viitoare dintre Pacific, Australia și Noua Zeelandă. Acordul Pacificului privind relații 
economice mai strânse (PACER) solicită ca orice acord încheiat de PACP cu o altă țară 
dezvoltată trebuie supus consultării cu Australia și Noua Zeelandă, care foarte probabil nu vor 
accepta să fie discriminate.

Dispoziții specifice privind regulile de origine

Scopul acestor dispoziții specifice privind regulile de origine pentru produsele de pescuit este 
reprezentat de dezvoltarea capacității interne de prelucrare a peștelui în statele ACP din 
Pacific în scopul creării de locuri de muncă și venituri locale. Industria pescuitului este o 
sursă de bază pentru locurile de muncă, în special pentru femei. Potrivit Comisiei, există un 
risc scăzut de destabilizare a piețelor UE din cauza capacității limitate de pescuit a flotelor de 
pescuit ale statelor din Pacific, ofertei limitate de pește obținut integral și capacității limitate 
de prelucrare la țărm. Cu toate acestea, există surse care menționează că în Papua-Noua 
Guinee se dezvoltă câteva fabrici interne de procesare a tonului, activități industriale aferente 
și infrastructură de sprijin, în plus față de cele trei fabrici operaționale. Este, de aceea, foarte 
important ca situația să fie monitorizată îndeaproape, iar raportorul invită Comisia să prezinte 
Parlamentului un raport privind aceste aspecte specifice ale sectorului pescuitului în statele 
din Pacific, precum și privind gestionarea stocurilor de pește din Pacific, inclusiv practicile de 
dezvoltarea durabilă.
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Negocieri APE globale

Comisia Europeană speră să încheie un acord global de parteneriat economic cu grupul 
statelor din regiunea Pacificului, iar tratativele se află în curs de desfășurare cu cele 14 țări ca 
regiune.

Raportorul, după consultarea a numeroși reprezentanți din Papua-Noua Guinee și Republica 
Insulelor Fiji, consideră că Parlamentul European ar trebui să își dea acordul privind Acordul 
de parteneriat interimar dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe 
de altă parte, dacă primește angajamente ferme din partea Comisiei și a Consiliului că: 

- se stabilește și se furnizează din timp un procent din resursele aferente ajutorului pentru 
comerț. Aceste fonduri ar trebui să constituie resurse suplimentare și nu simple 
reorganizări ale finanțării FED. Fondurile ar trebui să corespundă priorităților statului 
independent Papua-Noua Guinee și Republicii Insulelor Fiji. Plata lor ar trebui să fie 
făcută la timp, să fie previzibilă și să respecte calendarele de execuție ale planurilor 
strategice de dezvoltarea naționale și regionale;

- în APE global, o comisie parlamentară care urmează a fi stabilită monitorizează aplicarea 
acordului. Reprezentarea PE în cadrul acestei comisii ar trebui să fie similară cu cea din 
cadrul Comisiei parlamentare mixte UE-Cariforum; 

- APE global include o clauză de revizuire și o evaluare globală a impactului, care să fie 
efectuate într-un termen de la trei până la cinci ani după semnarea acordului pentru a 
determina impactul socio-economic al acordului, inclusiv costurile și consecințele punerii 
sale în aplicare;

- prezintă Parlamentului un raport privind aspectele specifice ale sectorului pescuitului din 
statele din Pacific, așa cum este detaliat mai sus.


