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B7-0000/2010

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno 
valstybių laikinojo partnerystės susitarimo sudarymo

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2003 m. rugsėjo 25 d. rezoliuciją dėl penktosios Pasaulio prekybos 
organizacijos ministrų konferencijos Kankūne1, 2005 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl 
Dohos derybų raundo įvertinimo po 2004 m. rugpjūčio 1 d. PPO Generalinės tarybos 
sprendimo2, 2005 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl pasirengimo šeštajai Pasaulio prekybos 
organizacijos ministrų konferencijai Honkonge3, 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją dėl 
ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) poveikio vystymuisi4, 2006 m. balandžio 4 d. 
rezoliuciją dėl Dohos derybų raundo įvertinimo po PPO ministrų konferencijos 
Honkonge5, 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl prekybos ir skurdo: prekybos politikos 
krypčių kūrimas siekiant padidinti prekybos indėlį mažinant skurdą6, 2006 m. rugsėjo 7 d. 
rezoliuciją dėl derybų dėl PPO Dohos plėtros darbotvarkės sustabdymo7, 2007 m. 
gegužės 23 d. rezoliuciją dėl ekonominės partnerystės susitarimų8, 2007 m. gruodžio 12 
d. rezoliuciją dėl ekonominės partnerystės susitarimų9 ir 2008 m. birželio 5 d. rezoliuciją 
dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo 
laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d., iš dalies keičiančio 
reglamentus (EB) Nr. 552/97, 1933/2006 ir Komisijos reglamentus (EB) Nr. 1100/2006 ir 
Nr. 964/2007 10 ir 2009 m. kovo 25 d. rezoliuciją dėl Europos bendrijos ir Ramiojo 
vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo11,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimą dėl Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno 
valstybių laikinojo partnerystės susitarimo sudarymo,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir 
Ramiojo vandenyno (AKR) šalių grupės narių ir Europos Bendrijos bei jos valstybių 
narių partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimą),

– atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. Komisijos komunikatą „Ekonominės partnerystės 
susitarimai“ (COM(2007)0635),

                                               
1 OL C 77 E, 2004 3 26, p. 393.
2 OL C 92 E, 2006 4 20, p. 397.
3 OL C 285 E, 2006 11 22, p. 126.
4 OL C 292 E, 2006 12 1, p. 121.
5 OL C 293 E, 2006 12 2, p. 155.
6 OL C 298 E, 2006 12 8, p. 261.
7 OL C 305 E, 2006 12 14, p. 244.
8 OL C 102 E, 2008 4 24, p. 301.
9 OL C 323 E, 2008 12 18, p. 361.
10 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0252.
11 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0178.
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– atsižvelgdamas į Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT), ypač į jo 
XXIV straipsnį,

– atsižvelgdamas į ministrų deklaraciją, kuri patvirtinta 2001 m. lapkričio 14 d. Dohoje 
vykusiame ketvirtajame PPO ministrų konferencijos posėdyje,

– atsižvelgdamas į ministrų deklaraciją, kuri patvirtinta 2005 m. gruodžio 18 d. Honkonge 
vykusiame šeštajame PPO ministrų konferencijos posėdyje,

– atsižvelgdamas į Prekybos pagalbos darbo grupės pranešimą ir rekomendacijas, kuriuos 
PPO Generalinė taryba priėmė 2006 m. spalio 10 d.,

– atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 8 d. Jungtinių Tautų tūkstantmečio deklaraciją, kurioje 
nustatyti Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT) – tarptautinės bendruomenės bendrai 
priimti skurdo naikinimo kriterijai,

– atsižvelgdamas į Komisijai ir Tarybai 2010 m. gruodžio XX d. pateiktus klausimus dėl 
Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo 
sudarymo (O-0000/2010 – B7-0000/2010, O-0000/2010 – B7-0000/2010),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi ankstesni ES ir AKR šalių prekybos santykiai, kurių pagrindu pastarosios šalys, 
neatsižvelgdamos į abipusiškumo principą, naudojosi lengvatine prieiga prie ES rinkų, 
nuo 2008 m. sausio 1 d. nebeatitinka PPO taisyklių,

B. kadangi ekonominės partnerystės susitarimai (toliau EPS) atitinka PPO reikalavimus ir 
pagal juos siekiama remti regionų integraciją ir skatinti laipsnišką AKR šalių ekonomikos 
integraciją į pasaulio ekonomiką, taip puoselėjant šių šalių tausią socialinę ir ekonominę 
plėtrą ir prisidedant prie bendro siekio kovoti su skurdu AKR šalyse,

C. kadangi EPS turėtų padėti plėtoti ilgalaikius santykius, siekiant, kad prekyba skatintų 
vystymąsi,

D. kadangi Laikinieji ekonominės partnerystės susitarimai (toliau LEPS) – tai susitarimai dėl 
prekybos prekėmis, kuriais siekiama išvengti AKR ir ES prekybos nutraukimo,

E. kadangi dėl dabartinės finansų ir ekonomikos krizės prekybos politika pasaulio plėtrai 
svarbesnė nei kada nors anksčiau,

F. kadangi iš AKR priklausančių Ramiojo vandenyno valstybių iki šiol tik Papua Naujoji 
Gvinėja ir Fidžio Salų Respublika 2009 m. pabaigoje pasirašė LEPS; kadangi visos kitos 
AKR Ramiojo vandenyno valstybės naudojasi arba iniciatyva „Viskas, išskyrus ginklus“, 
pagal kurią siūloma prieiga prie ES rinkos visiškai be kvotų ir be muitų, arba įprastine 
bendrąja ES lengvatų sistemos iniciatyva,

G. kadangi susitarimas Papua naujajai Gvinėjai laikinai taikomas nuo 2009 m. gruodžio 
20 d.; kadangi susitarimas Fidžio Salų Respublikai dar nepradėtas taikyti dėl to, kad 
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laukiama pranešimo apie susitarimo laikinąjį taikymą arba ratifikavimą,

H. kadangi su visomis 14 AKR Ramiojo vandenyno regiono valstybių tebevyksta derybos 
dėl išsamaus EPS,

I. kadangi LEPS apima visas pagrindines prekybos prekėmis susitarimo nuostatas,

J. kadangi į susitarimą įtraukti įsipareigojimai gali daryti labai didelį poveikį šalims ir 
regionams,

K. kadangi LEPS turės įtakos Papua Naujosios Gvinėjos, Fidžio Salų Respublikos ir kitų 
prekybos partnerių ateityje sudaromų susitarimų sritims ir turiniui, taip pat regiono 
pozicijai derybose, 

L. kadangi Papua Naujajai Gvinėjai ir Fidžio Salų Respublikai buvo daromas spaudimas kuo 
greičiau pasirašyti LEPS,

M. kadangi ES ir Ramiojo vandenyno regiono valstybės menkai konkuruoja tarpusavyje, nes 
dauguma ES eksporto prekių – daugiausiai prekės, kurių Ramiojo vandenyno regiono 
valstybės negamina, tačiau jos dažnai reikalingos šių valstybių tiesioginiam vartojimui 
arba vidaus pramonės gamybai,

N. kadangi žuvininkystė ir su ja susijusi veikla ir pramonė turi didžiausią potencialą siekiant 
ateityje padidinti eksportą,

O. kadangi priėmus naujas prekybos taisykles, turėtų padidėti su prekyba susijusi parama,

P. kadangi prekybos pagalba skiriama remti besivystančių šalių gebėjimui pasinaudoti 
naujomis prekybos galimybėmis,

Q. kadangi ES ir AKR valstybės derėjosi dėl naujų, lankstesnių ir geresnių kilmės taisyklių, 
ir jas tinkamai taikydamos ir pakankamai atsižvelgdamos į sumažėjusius šalių pajėgumus, 
AKR valstybės galėtų turėti daug naudos,

1. yra įsitikinęs, kad, remiantis LEPS, turėtų būti skatinamas ekonomikos augimas, regionų 
integracija, ekonomikos įvairinimas ir skurdo mažinimas; pabrėžia, kad remiantis LEPS 
turėtų būti prisidedama prie TVT įgyvendinimo;

2. pabrėžia, kad LEPS siekiama išsaugoti atvirą rinką Papua Naujosios Gvinėjos ir Fidžio 
Salų Respublikos eksportui ir sudaryti galimybes derėtis dėl išsamaus EPS;

3. pažymi, kad Papua Naujoji Gvinėja ir Fidžio Salų Respublika iki šiol yra vienintelės 
Ramiojo vandenyno regiono valstybės, kurios daug eksportuoja į ES ir kurios yra 
pasirašiusios šį susitarimą; visos kitos Ramiojo vandenyno regiono valstybės dėl 
nedidelio savo prekybos su ES masto nusprendė jo nepasirašyti;

4. primena, kad nors LEPS gali būti laikomas pirmuoju proceso veiksmu, teisiniu požiūriu 
tai nepriklausomas tarptautinis susitarimas, po kurio nebūtinai bus priimtas EPS arba 



RE\834904LT.doc 5/7 PE450.865v01-00

LT

šalys, pasirašiusios LEPS, nebūtinai pasirašys išsamų EPS;

5. pabrėžia, kad galimas Parlamento pritarimas LEPS sudarymui neturi lemiamos įtakos 
Parlamento pozicijai svarstant klausimą, ar duoti pritarimą galimo išsamaus EPS 
sudarymui, kadangi kalbama apie dviejų skirtingų tarptautinių susitarimų sudarymo 
procedūrą;

6. primena, kad tikra regionų rinka laikoma esminiu sėkmingo LEPS (ateityje bet kokio 
išsamaus EPS) įgyvendinimo pagrindu ir kad regionų integracija ir bendradarbiavimas 
labai svarbūs siekiant socialinės ir ekonominės Ramiojo vandenyno valstybių plėtros; 
mano, kad į tai reikia atsižvelgti jį įgyvendinant;

7. pabrėžia, kad tam tikrų nuostatų dėl žuvininkystės produktų kilmės taisyklių tikslas –
vystyti AKR Ramiojo vandenyno regiono valstybių žuvies apdirbimo krante gebėjimus 
siekiant šiose valstybėse sukurti darbo vietas ir suteikti galimybes gauti pajamas; 

8. pabrėžia, kad žuvininkystės pramonė labai svarbi, kadangi – tai pagrindinis Ramiojo 
vandenyno regiono valstybių moterų darbo šaltinis; mano, kad Komisija turėtų teikti 
techninę, politinę ir finansinę pagalbą, siekdama pagerinti Ramiojo vandenyno regiono 
valstybių moterų galimybes gauti darbą;

9. džiaugiasi, kad Ramiojo vandenyno regiono valstybės labai kreipia dėmesį į savo 
žuvininkystės pramonės tvarų vystymąsi;  

10. atkreipia dėmesį į tai, kad nekyla didelio pavojaus, jog bus destabilizuotos ES rinkos, 
kadangi Ramiojo vandenyno regiono valstybių žvejybos laivyno pajėgumai žvejoti 
nedideli, vienoje šalyje sugaunamos ir apdirbamos žuvies kiekiai maži ir gebėjimai 
apdirbti krante riboti; ragina Komisiją pateikti Parlamentui ataskaitą dėl šių konkrečių 
Ramiojo vandenyno regiono valstybių žuvininkystės sektoriaus aspektų, taip pat dėl 
Ramiojo vandenyno žuvų išteklių valdymo, įskaitant tvaraus vystymosi patirtį;

11. ragina Fidži vadovautis tarptautinės bendruomenės rekomendacijomis ir įgyvendinti gero 
valdymo patirtį; mano, kad po to, kai bus imtasi šių veiksmų, reikėtų skirti finansinę 
pagalbą Fidži cukraus sektoriui; pripažįsta, kad šių lėšų labai reikia siekiant remti cukraus 
sektorių, kuris pagrindinis darbo šaltinis Fidži; 

12. rekomenduoja laikytis lankstaus, asimetriško ir pragmatinio požiūrio tebevykstančiose 
derybose dėl išsamaus EPS; primygtinai prašo, kad į išsamų EPS būtų įtrauktas skirsnis 
dėl vystomojo bendradarbiavimo;

13. pažymi, kad susitarimas gali turėti poveikį Ramiojo vandenyno valstybių ir jų artimiausių 
ir didžiausių prekybos partnerių Australijos ir Naujosios Zelandijos santykiams ir kad 
būtina užtikrinti, jog dabartinio susitarimo sąlygos netaptų kliūtimi ateityje sudaryti 
prekybos susitarimus su šiomis šalimis;

14. primena, kad EPS privalo padėti pasiekti Ramiojo vandenyno valstybių vystymosi 
tikslus, politiką ir nustatyti prioritetus, atsižvelgiant ne tik į jo struktūrą ir turinį, bet ir 
įgyvendinimo metodus bei pobūdį;
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15. primena, kad 2007 m. spalio mėn. patvirtinta ES pagalbos prekybai strategija, pagal kurią 
įsipareigojama iki 2010 m. padidinti bendrą ES su prekyba susijusią pagalbą iki 
2 mlrd. eurų per metus (po 1 mlrd. eurų iš Bendrijos ir po 1 mlrd. iš valstybių narių); 
primygtinai reikalauja Ramiojo vandenyno regionui skirti tinkamą ir teisingą dalį;

16. ragina kuo greičiau nustatyti ir paskirti prekybos tikslams skirtą pagalbos dalį; pabrėžia, 
kad šios lėšos turėtų būti papildomi šaltiniai, o ne perskirstytos Europos vystymosi fondo 
lėšos, kad jos būtų naudojamos prioritetinėse Papua Naujosios Gvinėjos ir Fidžio Salų 
Respublikos srityse, ir kad išmokos būtų mokamos laiku, pagal nustatytą grafiką ir 
atitiktų nacionalinius ir regioninius strateginio vystymosi planus;

17. atsižvelgdamas į tai, kad 2007 m. rugsėjo mėn. Taryba, pasirašydama sutartį dėl 
intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. TRIPS) ir prieiga prie 
vaistų, prisiėmė įsipareigojimus, ragina Komisiją vedant derybas dėl EPS kol kas 
nesiderėti dėl TRIPS nuostatų, susijusių su vaistais, ir dėl nuostatų, kurios turėtų 
tiesioginį poveikį visuomenės sveikatai ir prieigai prie vaistų, nereikalauti laikytis 
Patentinės kooperacijos sutarties ir Patentų teisės sutarties ar jas priimti, taip pat 
nereikalauti įtraukti Direktyvos 2004/48/EB1 sąlygų bei netaikyti, pavyzdžiui, 
neoriginalių duomenų bazių apsaugos EPS;

18. toliau remia išsamią Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno regiono EPS; sutinka, kad 
turi būti deramasi šiais svarbiausiais klausimais:

1) intelektinės nuosavybės teisės, apimančios ne tik vakarietiškos technologijos 
produktus, bet ir įprastas žinias;

2) vyriausybės rengiamų viešųjų pirkimų skaidrumo ir rinkų atvėrimo ES rangovams 
Ramiojo vandenyno valstybėms tinkamu lygiu;

3) darbo vizų išdavimo Ramiojo vandenyno valstybių gyventojams bent 24 mėnesių 
laikotarpiui, kad jie galėtų dirbti slaugytojais ar pan.;

19. reikalauja, kad laikantis PPO taisyklių valstybėms, kurios nepasirengusios pasirašyti 
LEPS, išsamaus EPS ar abiejų susitarimų, Komisija pasiūlytų prieinamų ir įgyvendinamų 
alternatyvų, kurios užtikrintų prieigą prie rinkos;

20. mano, kad išsamiame EPS reikėtų numatyti Parlamento komitetą, kuris stebėtų šio 
susitarimo įgyvendinimą; taigi EP komiteto sudėtis turi būti suderinta su CARIFORUM –
ES jungtinio parlamentinio komiteto sudėtimi; 

21. pabrėžia, kad, siekiant nustatyti susitarimo socialinį ir ekonominį poveikį, įskaitant 
įgyvendinimo sąnaudas ir pasekmes, į išsamų EPS reikėtų įtraukti persvarstymo sąlygą ir 
bendrą pasaulinio poveikio įvertinimą, kurį reikėtų atlikti praėjus 3–5 metams po 
susitarimo pasirašymo; reikalauja, kad persvarstant susitarimą, dalyvautų Europos 
Parlamentas ir Ramiojo vandenyno valstybių parlamentai;

                                               
1 2004 m. baland˛io 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės 
teisių gynimo (OL L 157 2004 4 30).
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22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, ES valstybių narių ir 
AKR šalių vyriausybėms ir parlamentams, AKR ir ES Tarybai bei AKR ir ES Jungtinei 
parlamentinei asamblėjai.


