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Usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Prozatímní 
dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými 
státy na straně druhé

Evropský parlament,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 25. září 2003 o páté ministerské konferenci WTO
v Cancúnu1, ze dne 12. května 2005 o hodnocení jednacího kola v Dohá po rozhodnutí 
Generální rady WTO ze dne 1. srpna 20042, ze dne 1. prosince 2005 o přípravách šesté 
ministerské konference Světové obchodní organizace v Hongkongu3, ze dne 23. března 
2006 o dopadu dohod o hospodářském partnerství (EPA) na rozvoj4, ze dne 4. dubna 
2006 o hodnocení jednacího kola z Dohá po konání ministerské konference WTO
v Hongkongu5, ze dne 1. června 2006 o obchodu a chudobě: navrhování obchodních 
politik pro co největší přínos obchodu při snižování chudoby6, ze dne 7. září 2006
o přerušení jednání o rozvojové agendě z Dohá7, ze dne 23. května 2007 o dohodách
o hospodářském partnerství8, ze dne 12. prosince 2007 o dohodách o hospodářském 
partnerství9, ze dne 5. června 2008 o návrhu nařízení Rady o uplatňování systému 
všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 964/2007
a č. 1100/200610, a ze dne 25. března 2009 o prozatímní dohodě o hospodářském 
partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy 
na straně druhé11,

– s ohledem na Prozatímní dohodu o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné 
straně a tichomořskými státy na straně druhé,

– s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských
a tichomořských států (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho 
členskými státy na straně druhé, která byla podepsána v Cotonou dne 23. června 2000 
(dohoda z Cotonou),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. října 2007 o dohodách o hospodářském 
partnerství (KOM(2007)0635),

                                               
1 Úř. věst. C 77 E, 26.3.2004, s. 393.
2 Úř. věst. C 92 E, 20.4.2006, s. 397.
3 Úř. věst. C 285 E, 22.11.2006, s. 126.
4 Úř. věst. C 292 E, 1.12.2006, s. 121.
5 Úř. věst. C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
6 Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 261.
7 Úř. věst. C 305 E, 14.12.2006, s. 244.
8 Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 301.
9 Úř. věst. C 323 E, 18.12.2008, s. 361.
10 Přijaté texty, P6_TA(2008)0252.
11 Přijaté texty, P6_TA(2009)0178.
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– s ohledem na Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (GATT), a především na článek 
XXIV této dohody,

– s ohledem na prohlášení ministrů přijaté dne 14. listopadu 2001 na čtvrté ministerské 
konferenci Světové obchodní organizace v Dohá,

– s ohledem na prohlášení ministrů přijaté dne 18. prosince 2005 na šesté ministerské 
konferenci WTO v Hongkongu,

– s ohledem na zprávu a doporučení pracovní skupiny pro pomoc na podporu obchodu, 
která byla přijata Generální radou WTO dne 10. října 2006,

– s ohledem na Deklaraci tisíciletí OSN ze dne 8. září 2000, která vymezuje rozvojové cíle 
tisíciletí jako kritéria stanovená celým mezinárodním společenstvím s cílem odstranit 
chudobu,

– s ohledem na otázky ze dne XXX. prosince 2010 určené Komisi a Radě, které se týkají 
uzavření prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně
a tichomořskými státy na straně druhé (O-0000/2010 – B7-0000/2010, O-0000/2010 –
B7-0000/2010),

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2008 nejsou obchodní vztahy mezi EU a zeměmi AKT,
v jejichž rámci byl státům AKT přiznán přednostní přístup na trhy EU, aniž by musely 
otevírat své vlastní trhy, v souladu s pravidly WTO,

B. vzhledem k tomu, že dohody o hospodářském partnerství (EPA) jsou slučitelné s pravidly 
WTO a jejich cílem je posílit regionální integraci a podpořit postupné začleňování 
ekonomik zemí AKT do světového hospodářství, a tím napomoci jejich udržitelnému 
sociálnímu a hospodářskému rozvoji a přispět k obecnému úsilí o odstranění chudoby
v těchto zemích,

C. vzhledem k tomu, že dohody EPA by měly sloužit k vybudování dlouhodobých vztahů,
v jejichž rámci bude obchod podporovat rozvoj,

D. vzhledem k tomu, že prozatímní dohody o hospodářském partnerství (IEPA) jsou 
dohodami o obchodu se zbožím, jež mají za cíl zabránit narušení obchodu mezi zeměmi 
AKT a EU,

E. vzhledem k tomu, že v důsledku současné finanční a hospodářské krize má obchodní 
politika pro rozvojový svět větší význam než kdykoli předtím,

F. vzhledem k tomu, že ze všech tichomořských států AKT k dnešnímu dni podepsaly 
dohodu IEPA pouze Papua-Nová Guinea a Republika Fidžijské ostrovy, které tak učinily 
ke konci roku 2009; vzhledem k tomu, že všechny ostatní tichomořské státy AKT těží 
buď z iniciativy „Vše kromě zbraní“, která nabízí bezcelní a bezkvótový přístup na trh 
EU, nebo z řádného všeobecného systému preferencí EU, 
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G. vzhledem k tomu, že dohoda s Papuou-Novou Guineou začala být prozatímně 
uplatňována dne 20. prosince 2009; vzhledem k tomu, že dohoda s Republikou Fidžijské 
ostrovy začne být uplatňována poté, co Republika Fidžijské ostrovy oznámí, zda tuto 
dohodu hodlá prozatímně uplatňovat, nebo ji ratifikovat,

H. vzhledem k tomu, že se všemi 14 tichomořskými státy AKT probíhá jednání o souhrnné 
dohodě o hospodářském partnerství,

I. vzhledem k tomu, že dohoda IEPA pokrývá všechny hlavní prvky dohody o obchodu se 
zbožím,

J. vzhledem k tomu, že státní a regionální dopad závazků, jež jsou součástí dohody, by 
mohl být velmi výrazný,

K. vzhledem k tomu, že dohoda IEPA pravděpodobně ovlivní oblast působnosti a obsah 
budoucích dohod mezi Papuou-Novou Guineou a Republikou Fidžijské ostrovy a dalšími 
obchodními partnery a pozici regionu při vyjednáváních, 

L. vzhledem k tomu, že na Papuu-Novou Guineu a Republiku Fidžijské ostrovy je vyvíjen 
značný nátlak, aby urychleně přistoupily k podepsání dohody IEPA, 

M. vzhledem k tomu, že mezi EU a tichomořskými státy existuje omezená hospodářská 
soutěž v důsledku toho, že velkou většinu vývozu z EU tvoří hlavně zboží, které 
tichomořské státy nevyrábějí, ale často je potřebují pro přímou spotřebu nebo jako vstupy 
pro vnitrostátní průmysl,

N. vzhledem k tomu, že rybolov a činnosti a odvětví související s rybolovem vykazují 
největší potenciál pro budoucí nárůst vývozu,

O. vzhledem k tomu, že nová obchodní pravidla musí doprovázet navýšení pomoci v oblasti 
obchodu,

P. vzhledem k tomu, že pomoc na podporu obchodu má zlepšit schopnost rozvojových zemí 
využívat nových obchodních příležitostí,

Q. vzhledem k tomu, že se EU a země AKT dohodly na nových a pružnějších pravidlech 
původu, jež budou znamenat významný přínos, budou-li uplatňována náležitým 
způsobem a s řádným ohledem na omezené úrovně kapacity,

1. je přesvědčen, že dohoda IEPA musí podporovat a posilovat obchod, hospodářský růst, 
regionální integraci a diverzifikaci hospodářství a přispívat ke snižování chudoby; 
zdůrazňuje, že dohoda IEPA by měla přispět k dosažení rozvojových cílů tisíciletí;

2. zdůrazňuje, že cílem dohody IEPA je udržovat trh otevřený vývozu z Papuy-Nové 
Guiney a Republiky Fidžijské ostrovy a umožnit jednání vedoucí k dosažení souhrnné 
dohody EPA; 

3. poukazuje na skutečnost, že Papua-Nová Guinea a Republika Fidžijské ostrovy – dvě 
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tichomořské země AKT s významným objemem vývozu do EU – byly doposud jedinými 
členy tichomořského regionu, kteří tuto dohodu uzavřeli, přičemž ostatní státy tohoto 
regionálního uskupení se z důvodu nižšího objemu obchodu se zbožím s EU rozhodly 
dohodu nepodepsat;

4. připomíná, že ačkoli lze dohodu IEPA považovat za první krok v příslušném procesu,
z právního hlediska se jedná o zcela nezávislou mezinárodní dohodu, která nemusí 
automaticky vést ani k plnohodnotné dohodě EPA, ani k tomu, že tuto plnohodnotnou 
dohodu podepíší všichni původní signatáři dohody IEPA ;

5. zdůrazňuje, že možný souhlas Parlamentu s dohodou IEPA nepředjímá postoj Parlamentu 
ohledně jeho souhlasu se souhrnnou dohodou EPA, neboť postup uzavírání se týká dvou 
různých mezinárodních dohod;

6. připomíná, že vytvoření skutečného regionálního trhu představuje základní předpoklad 
pro úspěšné uplatňování dohody IEPA – a obdobně jakékoli budoucí plnohodnotné 
dohody EPA – a že regionální integrace a spolupráce jsou nezbytné pro sociální
a hospodářský rozvoj tichomořských států; je přesvědčen, že tuto skutečnost je třeba 
při uplatňování dohody zohlednit; 

7. zdůrazňuje, že účelem zvláštních ustanovení týkajících se pravidel původu produktů 
rybolovu je rozvíjet v tichomořských státech AKT kapacitu pro zpracování ryb 
na pevnině s cílem zvýšit na místní úrovni počet pracovních míst a objem příjmů;

8. zdůrazňuje, že odvětví rybolovu je primárním zdrojem zaměstnanosti žen v tichomořské 
oblasti; je přesvědčen, že Komise by měla poskytnout technickou, politickou a finanční 
pomoc s cílem zlepšit pracovní uplatnění žen v tichomořských státech;

9. vítá skutečnost, že tichomořské státy přikládají udržitelnému rozvoji odvětví rybolovu 
velký význam;

10. poukazuje na to, že riziko, že v důsledku omezené rybolovné kapacity rybářského loďstva 
tichomořských států, omezené dodávky hotových ryb a omezené kapacity zpracování ryb 
na pevnině dojde v EU k destabilizaci trhů, je nízké; vyzývá Komisi, aby Parlamentu 
předložila zprávu o těchto zvláštních aspektech, jimiž se odvětví rybolovu tichomořských 
států vyznačuje, a o řízení rybích populací v Tichém oceánu včetně udržitelných postupů 
rozvoje;

11. nabádá Fidži, aby se řídilo doporučeními mezinárodního společenství a uplatňovalo 
postupy řádné správy věcí veřejných; je přesvědčen, že tyto kroky by měly vést
k uvolnění finanční pomoci pro odvětví cukru na Fidži; uvědomuje si, že odvětví cukru, 
které je klíčovým zdrojem zaměstnanosti na Fidži, tyto prostředky naléhavě potřebuje;

12. doporučuje, aby při probíhajících jednáních o souhrnné dohodě EPA bylo postupováno 
flexibilně, nestejnoměrně a pragmaticky; trvá na tom, aby součástí souhrnné dohody EPA 
byla kapitola o rozvojové spolupráci;

13. upozorňuje na skutečnost, že tato dohoda může mít dopady také na vztahy mezi 
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tichomořským regionem a jeho nejbližšími a nejdůležitějšími obchodními partnery, 
tj. Austrálií a Novým Zélandem, a že je třeba zajistit, aby ustanovení stávající dohody 
nebyla překážkou budoucím obchodním dohodám s těmito zeměmi;

14. připomíná, že dohoda EPA musí podporovat rozvojové cíle, politiky a priority 
tichomořských států, a to nejen svou strukturou a obsahem, ale také způsobem a stylem 
jejich provádění;

15. připomíná, že v říjnu roku 2007 přijala EU strategii pro pomoc na podporu obchodu,
v níž se zavázala zvýšit do roku 2010 společnou pomoc EU v oblasti obchodu na částku 
2 miliardy EUR ročně, přičemž 1 miliarda EUR bude uvolněna z prostředků Společenství
a 1 miliardu EUR poskytnou členské státy; trvá na tom, aby tichomořský region obdržel 
přiměřený a spravedlivý podíl této částky;

16. vyzývá k včasnému vymezení a zajištění rozdělení prostředků pro pomoc na podporu 
obchodu; zdůrazňuje, že by tyto finanční prostředky měly být doplňkovými zdroji,
a nejen přerozdělenými finančními prostředky ERF, že by měly odpovídat prioritám 
Papuy-Nové Guiney a Republiky Fidžijské ostrovy a jejich vyplácení by mělo být včasné, 
předvídatelné a v souladu s harmonogramem uplatňování vnitrostátních a regionálních 
strategických rozvojových plánů;

17. vyzývá Komisi, aby vzhledem k závazkům, které v září 2007 přijala Rada s ohledem na 
Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) a přístup k lékům, 
nevyjednávala doplňková ustanovení k této dohodě, která by se týkala léků a která by 
ovlivňovala veřejné zdraví a přístup k lékům, v rámci dohody EPA, aby po příslušných 
státech nepožadovala dodržování závazků vyplývajících ze Smlouvy o patentové 
spolupráci (PCT) a Smlouvy o patentovém právu (PLT) ani souhlas s nimi, aby 
do dohody nezačleňovala ustanovení směrnice 2004/48/ES1 a aby do dohody EPA 
nezaváděla nová pravidla, např. ochranu nepůvodních databází;

18. vyjadřuje svou trvalou podporu uzavření souhrnné dohody EPA mezi EU
a tichomořskými státy; souhlasí s tím, že je třeba projednat mimo jiné tato klíčová témata:

1) práva duševního vlastnictví, která chrání nejen západní technologické produkty, ale
i tradiční vědomosti;

2) transparentní zadávání vládních zakázek, jež budou otevřené dodavatelům EU a budou 
zahájeny v době, která bude vyhovovat potřebám tichomořských států,

3) pracovní víza, která musí být poskytnuta státním příslušníkům tichomořských 
ostrovních zemí na dobu nejméně 24 měsíců, což jim umožní pracovat jako 
„pečovatelé“ a v jiných podobných profesích;

19. žádá nicméně, aby přístup Komise zohledňoval dostupné a životaschopné alternativy, 
které zemím, jež si nepřejí uzavřít dohodu IEPA ani plnohodnotnou dohodu EPA, nebo 

                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv 
duševního vlastnictví (Úř. věst. L 157, 30.4.2004).
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některou z nich, zaručí přístup na trh v souladu s pravidly Světové obchodní organizace;

20. domnívá se, že v souhrnné dohodě EPA by měl být zřízen parlamentní výbor, který bude 
dohlížet na provádění dohody; složení ze strany EP by proto mělo odpovídat složení 
smíšeného parlamentního výboru CARIFORUM-EU;

21. zdůrazňuje, že souhrnná dohoda EPA by měla zahrnovat ustanovení o přezkumu
a globální posouzení dopadů, jež by mělo být provedeno tři až pět let po podpisu dohody
s cílem zjistit sociální a hospodářský dopad dohody, včetně nákladů a důsledků jejího 
provádění; žádá, aby do každého přezkumu dohody byl zapojen Evropský parlament
a parlamenty tichomořských států;

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států a zemí AKT, Radě AKT-EU a Smíšenému parlamentnímu shromáždění 
AKT-EU.


