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B7-0000/2010

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti 
átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra 
irányuló javaslatról

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Cancúnban tartott ötödik miniszteri 
konferenciájáról szóló, 2003. szeptember 25-i1, a WTO Általános Tanácsának 2004. 
augusztus 1-jei határozatát követően a dohai forduló értékeléséről szóló, 2005. május 12-
i2, a Kereskedelmi Világszervezet hongkongi hatodik miniszteri konferenciájának 
előkészületeiről szóló, 2005. december 1-jei3, a gazdasági partnerségi megállapodások 
fejlődésre gyakorolt hatásairól szóló, 2006. március 23-i4, a WTO hongkongi 
miniszterelnöki konferenciáját követő dohai forduló értékeléséről szóló, 2006. április 4-i5, 
a kereskedelemről és a szegénységről (a kereskedelmi politikák meghatározása a 
kereskedelemnek a szegénység enyhítéséhez való legnagyobb mértékű hozzájárulása 
érdekében) szóló 2006. június 1-jei6, a Dohai Fejlesztési Menetrendről szóló tárgyalások 
felfüggesztéséről szóló 2006. szeptember 7-i7, a gazdasági partnerségi megállapodásokról 
szóló 2007. május 23-i8, a gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló 2007. 
december 12-i9, az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. 
december 31-ig történő alkalmazásáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK 
rendelet, valamint a 964/2007/EK és az 1100/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról 
szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló 2008. június 5-i10 és az egyrészről az 
Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi 
megállapodás megkötéséről szóló 2009. március 25-i11 állásfoglalására,

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok 
között megkötött átmeneti gazdasági partnerségi megállapodásra,

– tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (AKCS), 
másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti, 2000. június 23-án Cotonouban 
aláírt partnerségi megállapodásra (Cotonoui Megállapodás),

– tekintettel a gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló 2007. október 23-i bizottsági 
                                               
1 HL C 77. E, 2004.3.26., 393. o.
2 HL C 92. E, 2006.4.20., 397. o. 
3 HL C 285 E., 2006.11.22. 126. o.
4 HL C 292. E, 2006.12.1., 121. o.
5 HL C 293. E, 2006.12.2., 155. o.
6 HL C 298. E, 2006.12.8., 261. o.
7 HL C 305. E, 2006.12.14., 244. o.
8 HL C 102. E, 2008.4.24., 301. o.
9 HL C 323. E, 2008.12.18., 361. o.
10 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0252.
11 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0178.
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közleményre (COM(2007)0635),

– tekintettel az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményre (GATT), és különösen 
annak XXIV. cikkére,

– tekintettel a WTO miniszteri konferenciája negyedik ülésének 2001. november 14-én, 
Dohában elfogadott miniszteri nyilatkozatára,

– tekintettel a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) hatodik miniszteri konferenciáján 
2005. december 18-án Hongkongban elfogadott miniszteri nyilatkozatra,

– tekintettel a kereskedelemösztönző támogatással foglalkozó munkacsoportnak a WTO 
Általános Tanácsa által 2006. október 10-én elfogadott jelentésére és ajánlásaira,

– tekintettel az ENSZ 2000. szeptember 8-i Millenniumi Nyilatkozatára, amely a 
millenniumi fejlesztési célokat (MFC-ket) mint a nemzetközi közösség által a szegénység 
felszámolása érdekében közösen kialakított kritériumokat határozza meg,

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok 
közötti átmeneti partnerségi megállapodás megkötésére vonatkozó, a Bizottsághoz és a 
Tanácshoz intézett, 2010. december XX-i kérdésekre (O-0000/2010 – B7 0000/2010, O-
0000/2010 – B7–0000/2010),

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

A. mivel az EU-nak az AKCS-országokkal meglévő kereskedelmi kapcsolata – amely az 
utóbbinak nem kölcsönös alapon biztosított preferenciális hozzáférést az EU piacaihoz –
2008. január 1-jétől nem felel meg a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályainak;

B. mivel a gazdasági partnerségi megállapodások olyan, a WTO-val összeegyeztethető 
megállapodások, amelyek célja a regionális integráció támogatása és az AKCS-
gazdaságok világgazdaságba történő fokozatos integrálásának előmozdítása, ekként 
mozdítva elő fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődésüket, és hozzájárulva az 
AKCS-országokban a szegénység felszámolására irányuló általános erőfeszítéshez,

C. mivel a gazdasági partnerségi megállapodásokat egy olyan hosszú távú kapcsolat 
kialakítására kell használni, amelynek keretében a kereskedelem támogatja a fejlődést;

D. mivel az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodások olyan árukereskedelmi 
megállapodások, amelyek az AKCS-országok és az EU közötti kereskedelem 
megszakadásának megelőzésére irányulnak.

E. mivel a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság azt jelenti, hogy a fejlődő világ számára a 
kereskedelempolitika fontosabb, mint korábban bármikor,

F. mivel a csendes-óceáni AKCS-országok közül eddig csak Pápua Új-Guinea és a Fidzsi-
szigeteki Köztársaság írt alá átmeneti gazdasági partnerségi megállapodást 2009 végén; 
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mivel a többi csendes-óceáni AKCS-ország vagy az EU piacához vám- és kvótamentes 
hozzáférést biztosító „fegyveren kívül mindent” kezdeményezésnek vagy az EU általános 
preferenciális rendszerének az előnyeit élvezi,

G. mivel 2009. december 20-án elkezdődött a Pápua Új-Guineára vonatkozó megállapodás 
ideiglenes alkalmazása, mivel a Fidzsi-szigeteki Köztársaságra vonatkozóan a 
megállapodás a Fidzsi-szigeteki Köztársaság általi, ideiglenes alkalmazásra vagy 
ratifikálásra vonatkozó értesítésig függőben van,

H. mivel az átfogó gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalások mind a 14 
csendes-óceáni AKCS-országgal folyamatban vannak,

I. mivel az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás az árukereskedelmi megállapodás 
minden fontos rendelkezését lefedi,

J. mivel a megállapodásban szereplő kötelezettségvállalások országos és regionális hatásai 
igen jelentősek lehetnek,

K. mivel az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás valószínűleg befolyásolni fogja 
Pápua Új-Guinea és a Fidzsi-szigeteki Köztársaság, valamint más kereskedelmi partnerek 
közötti jövőbeli megállapodások alkalmazási körét és tartalmát, illetve a régió tárgyalási 
helyzetét, 

L. mivel Pápua Új-Guinea és a Fidzsi-szigeteki Köztársaság jelentős nyomásnak voltak 
kitéve az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás mihamarabbi aláírása végett,

M. mivel az Európai Unió és a csendes-óceáni országok gazdasága között korlátozott 
verseny van, mivel az európai uniós export többségét olyan termékek alkotják, amelyeket 
a csendes-óceáni országok nem termelnek, de szükségük van azokra közvetlen fogyasztás 
vagy a hazai ipar ellátása céljából,

N. mivel az export jövőbeni növelése szempontjából a halászatban és a halászattal 
kapcsolatos tevékenységekben és iparágakban rejlenek a legnagyobb lehetőségek,

O. mivel az új kereskedelmi szabályokhoz a kereskedelmi vonatkozású segítségnyújtás 
fokozottabb támogatásának kell társulnia,

P. mivel a kereskedelemösztönző támogatás a fejlődő országok azon kapacitásait hivatott 
támogatni, hogy az új kereskedelmi lehetőségek előnyeit kihasználják,

Q. mivel az EU és az AKCS-országok között tárgyalások folytak új, és rugalmasabbá 
fejlesztett származási szabályok elfogadásáról, amelyek megfelelő, az országok 
korlátozott kapacitási szintjét tekintetbe vevő végrehajtás esetén jelentős előnyökkel 
járhatnak,

1. úgy véli, hogy az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodásnak elő kell segítenie és 
fokoznia kell a kereskedelmet, a gazdasági növekedést, a regionális integrációt, a 
gazdasági diverzifikációt és a szegénység mérséklését; hangsúlyozza, hogy az átmeneti 
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gazdasági partnerségi megállapodásnak hozzá kell járulnia a millenniumi fejlesztési célok 
(MFC-k) eléréséhez;

2. hangsúlyozza, hogy az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás célja a piac nyitva 
tartása Pápua Új-Guinea és a Fidzsi-szigeteki Köztársaság exportjai számára, és az 
átfogóbb gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalások lehetővé tétele;

3. hangsúlyozza, hogy a csendes-óceáni térségből eddig csupán Pápua Új-Guinea és a 
Fidzsi-szigeteki Köztársaság – az Európai Unióba irányuló valamennyire is jelentős 
exporttal rendelkező két a csendes-óceáni AKCS-ország – írta alá a megállapodást, a 
regionális csoportosulás más tagjai pedig az aláírás ellen döntöttek, mivel az Európai 
Unióval folytatott árukereskedelmük kisebb mértékű;

4. emlékeztet arra, hogy miközben az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás a 
folyamat első lépésének tekinthető, jogi értelemben ez egy teljes mértékben független 
nemzetközi megállapodás, amelynek nem automatikus következménye az átfogó 
gazdasági partnerségi megállapodás létrejötte, vagy az, hogy az átmeneti gazdasági 
partnerségi megállapodás eredeti aláírói az átfogó gazdasági partnerségi megállapodást is 
alá fogják írni;

5. hangsúlyozza, hogy még ha a Parlament jóvá is hagyna egy átmeneti gazdasági 
partnerségi megállapodást, ez nem vetíti előre a Parlament álláspontját az átfogó 
gazdasági partnerségi megállapodás jóváhagyását illetően, mivel a megállapodás 
megkötésének folyamata két különböző nemzetközi megállapodáshoz kapcsolódik;

6. hangsúlyozza, hogy a valódi regionális piac létrehozása teremti meg az átmeneti 
gazdasági partnerségi megállapodás – és ehhez hasonlóan bármilyen jövőbeli teljes 
gazdasági partnerségi megállapodás – sikeres végrehajtásának legfőbb alapját, és hogy a 
regionális integráció alapvető fontosságú a csendes-óceáni államok társadalmi és 
gazdasági fejlődése szempontjából; úgy véli, hogy ezt a végrehajtás során figyelembe kell 
venni;

7. hangsúlyozza, hogy a halászati termékek származási szabályaira vonatkozó különös 
rendelkezések célja a parti halfeldolgozási kapacitás fejlesztése a csendes-óceáni AKCS-
országokban a helyi munkahelyteremtés és a helyi bevételek biztosítása céljából. 

8. hangsúlyozza a halászati ágazatnak – mint a csendes-óceáni régióban a nők számára 
történő munkahelyteremtés legfontosabb területének – a jelentőségét; úgy véli hogy a 
Bizottságnak technikai, politikai és pénzügyi segítséget kell biztosítania annak érdekében, 
hogy javítsa a nők munkavállalási lehetőségeit a csendes-óceáni államokban;

9. üdvözli, hogy a csendes-óciáni államok nagy jelentőséget tulajdonítanak halászati iparuk 
fenntartható fejlődésének;  

10. rámutat arra, hogy az európai uniós piacok destabilizációjának kockázata alacsony, 
figyelembe véve a csendes-óceáni államok halászati flottáinak korlátozott kapacitásait, a 
teljes egészében onnan származó hal korlátozott kínálatát és a parti feldolgozási kapacitás 
korlátozott jellegét; kéri a Bizottságot, hogy terjesszen a Parlament elé jelentést a 
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csendes-óceáni halászati ágazat ezen különös sajátosságaira, valamint a halállományok 
csendes-óceáni kezelésére vonatkozóan, beleértve a fenntartható fejlődésre irányuló 
gyakorlatokat is;

11. arra biztatja a Fidzsi-szigeteki Köztársaságot, hogy vegye át a nemzetközi közösség 
ajánlásait, és hajtsa végre a felelősségteljes kormányzásra irányuló gyakorlatokat; úgy 
véli, hogy ezeknek a lépéseknek a Fidzsi-szigetek cukorágazata számára történő pénzügyi 
segítségnyújtás elindítását kell eredményezniük; elismeri, hogy erre a pénzre rendkívül 
nagy szükség van a cukorágazat támogatása érdekében, mivel az a Fidzsi-szigeteken a 
munkahelyek egyik legfontosabb forrása; 

12. rugalmas, aszimmetrikus és pragmatikus megközelítést ajánl az átfogó gazdasági 
partnerségi megállapodásra vonatkozó jelenlegi tárgyalásokhoz; ragaszkodik ahhoz, hogy 
a fejlesztési együttműködésről szóló fejezetet beillesszék az átfogó gazdasági partnerségi 
megállapodásba;

13. rámutat arra, hogy a megállapodás hatással lehet a csendes-óceáni régió és legközelebbi 
és legnagyobb kereskedelmi partnerei (Ausztrália és Új-Zéland) közötti kapcsolatokra is, 
és el kell kerülni, hogy a jelenlegi megállapodás rendelkezései megakadályozzák az 
ezekkel az országokkal kötendő jövőbeli kereskedelmi megállapodásokat;

14. emlékeztet arra, hogy a gazdasági partnerségi megállapodásnak nemcsak szerkezetében 
és tartalmában, hanem végrehajtásának módjában és szellemében is támogatnia kell a 
csendes-óceáni államok fejlesztési célkitűzéseit, politikáit és prioritásait;

15. emlékeztet a kereskedelemösztönző támogatásra vonatkozó uniós stratégia 2007 
októberében történt elfogadására, amelyben kötelezettséget vállaltak a kereskedelemmel 
kapcsolatos összes uniós támogatásnak 2010-ig évi kétmilliárd euróra történő növelésére 
(1 milliárd EUR a Közösségtől, 1 milliárd EUR a tagállamoktól); ragaszkodik ahhoz, 
hogy a csendes-óceáni régió megfelelő és méltányos részt kapjon ebből;

16. felszólít a kereskedelemösztönző támogatási források arányának korai meghatározására 
és biztosítására; hangsúlyozza, hogy e pénzeszközöknek többletforrásokat és nem pusztán 
az Európai Fejlesztési Alap szerinti finanszírozás átcsomagolását kell jelenteniük, meg 
kell felelniük Pápua Új-Guinea és a Fidzsi-szigeteki Köztársaság prioritásainak, valamint 
hogy kifizetésüknek időben, előre jelezhető módon, valamint a nemzeti és regionális 
stratégiai fejlesztési tervekre vonatkozó végrehajtási menetrendekkel összhangban kell 
történniük;

17. felszólítja a Bizottságot – tekintettel a Tanács által a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi 
vonatkozásaival (TRIPS) és a gyógyszerekhez való hozzáféréssel kapcsolatban, 2007 
szeptemberében tett kötelezettségvállalásokra –, hogy a gazdasági partnerségi 
megállapodás keretében ne folytasson tárgyalásokat azokról a gyógyszerészettel 
kapcsolatos „TRIPS plusz” rendelkezésekről, amelyek a közegészséget és a 
gyógyszerekhez való hozzáférést érintik, tartózkodjon a Szabadalmi Együttműködési 
Szerződés és a Szabadalmi Jogi Szerződés betartására vagy az azokban foglalt 
kötelezettségek elfogadására irányuló követelésektől, tartózkodjon a 2004/48/EK 
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irányelv1 feltételeinek alkalmazásától, és ne vezessen be olyan szabályokat a gazdasági 
partnerségi megállapodásba, mint például a nem eredeti adatbázis-védelem;

18. hangsúlyozza, hogy továbbra is támogatja az EU és a csendes-óceáni államok közötti 
átfogó gazdasági partnerségi megállapodás megkötését; egyetért abban, hogy többek 
között a következő kulcsfontosságú kérdéseket kell megvitatni:

1) szellemi tulajdonjogról szóló tárgyalások a nyugati technológiai termékeken kívül a 
hagyományos tudásra is vonatkozóan;

2) a csendes-óceáni államok szükségleteinek megfelelő időben az európai vállalkozók 
előtt megnyitott kormányzati beszerzések átláthatósága;

3) munkavállalási vízumok biztosítása a csendes-óceáni szigetek állampolgárainak 
legalább 24 hónapra, hogy „gondozóként” vagy hasonló szakmákban dolgozhassanak;

19. kéri ugyanakkor, hogy a Bizottság megközelítése tartalmazzon elérhető, működőképes, a 
WTO-szabályoknak megfelelő alternatívákat azon országok piachoz való hozzáférésére, 
amelyek nem kívánják az átmeneti és/vagy az átfogó gazdasági partnerségi 
megállapodást aláírni;

20. úgy véli, hogy az átfogó gazdasági partnerségi megállapodás keretében a parlamenti 
bizottságot kellene létrehozni a megállapodás végrehajtásának nyomon követésére; úgy 
véli, hogy ennek összetételét a parlament részéről a Cariforum-EU parlamenti vegyes 
bizottság összetételének megfelelően kell kialakítani; 

21. hangsúlyozza, hogy az átfogó gazdasági partnerségi megállapodásnak felülvizsgálati 
záradékot és globális hatásvizsgálatot is tartalmaznia kell, amelyet három-öt évvel a 
megállapodás aláírása után kell elvégezni, a megállapodás társadalmi és gazdasági 
hatásának – beleértve a végrehajtás költségeit és következményeit is – megállapítása 
érdekében; kéri, hogy az Európai Parlamentet és a csendes-óceáni államok parlamentjeit 
vonják be a megállapodás bárminemű felülvizsgálatba;

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
tagállamok és az AKCS-országok kormányának és parlamentjének, az AKCS–EU 
Tanácsnak és az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek.

                                               
1  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a szellemi tulajdonjogok 
érvényesítéséről (HL L 157., 2004.4.30.).


