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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dočasnej dohody o partnerstve medzi 
Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane
(05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05078/2010),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 
ods. 4 a článkom 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(C7-0036/2010),

– so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre 
rozvoj a Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0000/2010),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov a tichomorských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohody o hospodárskom partnerstve

V roku 2000 sa krajiny AKT a EÚ dohodli na uzatvorení nových pravidiel obchodovania, 
ktoré by boli v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) s cieľom nahradiť 
jednostranný režim obchodných preferencií, ktorý v tom čase EÚ uplatňovala na dovozy 
z krajín AKT. 

Rokovania o nových dohodách o hospodárskom partnerstve (DHP) sa začali v roku 2002 
s cieľom uzavrieť ich do 31. decembra 2007, keďže sa vedelo, že 1. januára 2008 uplynie 
výnimka v rámci WTO, ktorá sa vzťahovala na existujúce pravidlá obchodovania medzi AKT 
a EÚ. Zatiaľ čo sa DHP zameriavajú na budovanie a posilňovanie regionálnych integračných 
postupov v krajinách AKT, rokovania prebiehali na regionálnej úrovni so šiestimi samostatne 
sformulovanými regionálnymi zoskupeniami v rámci DHP.

Proces rokovaní o DHP prebiehal na úrovni celého zoskupenia AKT s cieľom určiť široké 
prierezové témy záujmu, pričom osobitné otázky záujmu sa pri rokovaniach určovali a stále sa 
určujú na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

Odvtedy bolo jediným regionálnym zoskupením, ktoré podpísalo komplexnú DHP, 
CARIFORUM.

Vzhľadom na skutočnosť, že bolo nepravdepodobné, že by ostatné rokovania viedli 
k uzatvoreniu komplexných DHP so všetkými partnermi/regiónmi AKT, sa rozhodlo, že sa do 
konca roka 2007 uzatvoria dočasné DHP zamerané na obchod s tovarom a súlad s WTO 
s cieľom prerokovať komplexné DHP počas roku 2008. 

V tichomorskej oblasti dočasnú dohodu uzavreli len Fidži a Papua-Nová Guinea, najväčšie 
ekonomiky tejto oblasti.

Dočasné dohody o hospodárskom partnerstve

Dočasné dohody o hospodárskom partnerstve sú dohody o obchode s tovarom zamerané na 
zabránenie narušeniu obchodu krajín AKT s Európou. Hoci dočasné dohody možno 
považovať za prvý krok v tomto procese, z právneho hľadiska ide o celkom nezávislé 
medzinárodné dohody, ktoré nemusia zákonite viesť k úplnej DHP. 

Malo by sa tiež poznamenať, že prípadný súhlas Parlamentu s dočasnou DHP nepredurčuje 
stanovisko Parlamentu týkajúce sa súhlasu s komplexnou DHP, pretože postup uzatvárania sa 
týka dvoch rozdielnych medzinárodných dohôd.

Fidži

Fidži je ostrov s počtom obyvateľov 854 000, z ktorých 87 % obýva dva najväčšie z 322 
ostrovov. V minulosti krajina prešla politickými ťažkosťami vrátane vojenských úderov 
a napätiami medzi pôvodnými Fidžijčanmi a Indmi, ktorý sa v krajine usadili počas 19. 
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storočia.

Ďalšími problémami, ktoré krajina zažila, boli ťažkosti s priemyslom v oblasti cukru a textilu, 
strata zručných pracovníkov v dôsledku emigrácie, čo spôsobilo únik zručnej pracovnej sily, 
ako aj prírodné katastrofy vrátane cyklónov. 

Vzťahy EÚ s Fidži sa v minulosti sústreďovali na pomoc v oblasti vidieka a vzdelávanie. 
Fidži má výhodný prístup k trhu s cukrom (podpora z opatrení, ktoré sprevádzajú reformu 
cukru). Fidži sa voči EÚ zaviazalo k dodržiavaniu základných prvkov, pokiaľ ide o ľudské 
práva, demokratické zásady a zásady právneho štátu. Rada rozhodla o zlepšení politického 
dialógu medzi dvoma skupinami a ustanovila rámec budúcej spolupráce.

Papua-Nová Guinea 

Papua-Nová Guinea je najväčším z ostrovných štátov a tvorí 70 % celkovej populácie oblasti 
a objemu obchodu s EÚ. Je etnicky rôznorodým štátom, ktorý tvorí 344 ostrovov a približne 
800 živých jazykov. Väčšina obyvateľstva je tvorená tradičnými naturálnymi spoločenstvami. 
Využívaním prírodných zdrojov terén utrpel environmentálne škody. Rozvoj spolupráce sa 
posilňuje prostredníctvom užšej spolupráce medzi vládou Papuy-Novej Guiney a jej 
najväčším darcom Austráliou. Stredobodom rozvojovej spolupráce medzi EÚ a Papuou-
Novou Guineou je rozvoj vidieka a súvisiace témy. Ako prínosné snahy s cieľom poskytovať 
lepšie služby a tvoriť príjmy sa zdôrazňujú rozvoj ľudských zdrojov, riadenie prírodných 
zdrojov a rozvoj vzdelávania.

Dočasná dohoda o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane 
a tichomorskými štátmi na druhej strane

Dočasná dohoda medzi Papuou-Novou Guineou, Fidži a Európskym spoločenstvom bola 
podpísaná 14. decembra 2007. Tieto dve krajiny boli jedinými členmi tichomorskej oblasti, 
ktoré uzavreli dohodu, zatiaľ čo ostatní členovia zoskupenia krajín tichomorskej oblasti sa 
z dôvodu nízkej úrovne obchodovania s tovarom s EÚ rozhodli dohodu nepodpísať.

Fidži a Papua-Nová Guinea uzavreli dohodu hlavne v nádeji, že ochránia svoje odvetvia 
výroby cukru a lovu tuniakov, ktoré by výrazne utrpeli v rámci všeobecného systému colných 
preferencií.

Dočasná dohoda sa vzťahuje na pôvod tovaru a otázky prístupu k trhu. Čo sa týka pravidiel 
pôvodu tovaru, dohoda upravuje pravidlá pôvodu tovaru v odvetví rybolovu, textilu 
a poľnohospodárstva, čo ponúka príležitosti na investovanie a tvorbu zamestnanosti. Čo 
sa týka prístupu k trhu, zaručil by sa bezcolný a bezkvótový prístup k trhom, čím by sa 
poskytli príležitosti na investovanie a tvorbu zamestnanosti. Obchodné a rozvojové otázky sa 
majú riešiť pomocou širšieho regionálneho rámca. Dočasná dohoda si od vlád tiež vyžiadala 
odovzdanie politického priestoru vo forme regulačnej právomoci.

Kritika

Rokovania o dočasnej dohode sa stali predmetom intenzívnej kritiky zo strany členov 
občianskej spoločnosti a politických predstaviteľov tichomorskej oblasti. Kritiku rokovacej 
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stratégie EÚ vyvolal najmä tlak vyvíjaný na Fidži a Papuu-Novú Guineu, aby podpísali 
dočasnú dohodu pod hrozbou straty preferenčného prístupu na európske trhy. Skupiny 
občianskej spoločnosti kritizovali tieto kroky a tvrdili, že ich výsledkom bolo zníženie 
solidarity medzi tichomorskými štátmi. Kritické hlasy tvrdili, že motivácia EÚ v súvislosti 
s DHP bola iba snahou zabezpečiť prístup k surovinám, ako aj predísť tomu, aby k nim získali 
prístup konkurenti, akým je napríklad Čína, alebo že týmto surovinám sa nepridávala hodnota 
spracovaním v krajine pôvodu.

Regionálny dosah a dôsledky na vzťahy s tretími stranami

Podľa kritikov dočasnej dohody sa regionálna solidarita výrazne oslabila. DHP sa vyvíjali v 
závislosti od toho, ako sa každá regionálna skupina (okrem CARIFORUM) dezintegrovala 
pod tlakom a časovou tiesňou na uzavretie dočasných dohôd. Tichomorské regionálne 
zoskupenie krajín AKT pozostáva zo 14 ostrovných štátov a má spolu 7 miliónov obyvateľov. 
Tichomorské krajiny sa viac než krajiny v ktoromkoľvek inom regióne vo výraznej miere 
odlišujú vo veľkosti a v charakteristikách. Dočasná DHP by nemala znížiť politické záujmy 
ani pohľad verejnosti na hospodársku integráciu v tichomorskej oblasti. 

Dohoda tiež môže mať dôsledky na vzťahy medzi tichomorskou oblasťou a jej najbližšími 
a najväčšími obchodnými partnermi – Austráliou a Novým Zélandom. Súčasné ustanovenia 
dohody o obchode s tovarom môžu pôsobiť ako prekážka na ceste k budúcim obchodným 
dohodám s týmito krajinami. Napríklad akékoľvek budúce obchodné úľavy dohodnuté medzi 
krajinami tichomorskej oblasti a Austráliou (ich najväčším obchodným partnerom) sa budú 
musieť udeliť aj EÚ. Preto majú DHP dôsledky na budúce obchodné rokovania medzi 
krajinami tichomorskej oblasti a Austráliou a Novým Zélandom. Tichomorská dohoda 
o užších hospodárskych vzťahoch (PACER) vyžaduje, aby sa každá dohoda, ktorú uzatvorí 
tichomorská krajina s inou rozvinutou krajinou, prekonzultovala s Austráliou a Novým 
Zélandom, ktorí by sotva súhlasili s tým, že by boli diskriminovaní.

Osobitné ustanovenia o pravidlách týkajúcich sa pôvodu tovaru

Účelom osobitných ustanovení o pravidlách týkajúcich sa pôvodu produktov rybolovu je 
rozvoj kapacít pobrežného spracovania rýb v tichomorských štátoch AKT s cieľom vytvárať 
miestne pracovné miesta a príjmy. Odvetvie rybolovu je prvotným zdrojom zamestnania 
najmä pre ženy. Podľa Komisie jestvuje určité riziko, že v dôsledku obmedzenej rybolovnej 
kapacity rybárskeho loďstva tichomorských štátov, obmedzenej dodávky rýb získaných 
vcelku a obmedzenej kapacity pre spracovanie rýb na pevnine dôjde v EÚ k destabilizácii 
trhov.  Zdroje však naznačujú, že okrem troch sprevádzkovaných podnikov sa v Papue-Novej 
Guinei budujú nové domáce spracovateľské podniky, pridružený priemysel a podporná 
infraštruktúra. Je preto dôležité podrobne sledovať situáciu a spravodajca vyzýva Komisiu, 
aby predložila Parlamentu správu o týchto osobitných aspektoch v odvetví rybného 
hospodárstva tichomorských štátov, ako aj o riadení stavov rýb v Tichom oceáne vrátane 
trvalo udržateľných postupov.

Rokovania o komplexných DHP

Európska komisia dúfa, že uzatvorí komplexné dohody o hospodárskom partnerstve 
s tichomorskou regionálnou skupinou a rozhovory pokračujú s celou oblasťou všetkých 14 
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krajín.

Po konzultáciách s mnohými predstaviteľmi Papuy-Novej Guiney a Republiky Fidžijských 
ostrovov sa spravodajca domnieva, že Európsky parlament by mal udeliť svoj súhlas 
s uzavretím dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom  na jednej strane 
a tichomorskými štátmi na strane druhej, ak Komisia a Rada vyjadria pevný záväzok, že 
zabezpečia, aby: 

- bol skoro určený a poskytnutý podiel zo zdrojov pomoci v oblasti obchodu. Tieto 
prostriedky by mali byť doplnkovými zdrojmi a nie iba „prebalenými“ prostriedkami 
ERF. Mali by zodpovedať prioritám Papuy-Novej Guiney a Republiky Fidžijských 
ostrovov. Ich vyplácanie by malo byť vhodne načasované, predvídateľné a v súlade 
s vykonávaním rozvrhov národných a regionálnych plánov strategického rozvoja;

- bol v komplexnej DHP ustanovený parlamentný výbor na monitorovanie vykonávania 
dohody, pričom zloženie zo strany EP by preto malo zodpovedať zloženiu spoločného 
parlamentného výboru Cariforum – EÚ; 

- komplexná DHP obsahovala doložku o revízii a celkové posúdenie vplyvu, ktoré by sa 
mali uskutočniť od troch do piatich rokov od podpísania dohody s cieľom určiť sociálny 
a hospodársky vplyv dohody vrátane nákladov a dôsledkov spojených s jej vykonávaním;

- bola Parlamentu predložená správa o konkrétnych aspektoch odvetvia rybného 
hospodárstva tichomorských štátov tak, ako sa podrobne uvádza skôr v texte.


