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B7-0000/2010

par priekšlikumu Padomes lēmumam par pagaidu ekonomisko partnerattiecību 
nolīguma starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras 
puses, noslēgšanu

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2003. gada 25. septembra rezolūciju par Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
5. Ministru konferenci Kankūnā1, 2005. gada 12. maija rezolūciju par Dohas sarunu 
kārtas novērtējumu pēc PTO Ģenerālpadomes 2004. gada 1. augusta lēmuma2, 
2005. gada 1. decembra rezolūciju par gatavošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
6. Ministru konferencei Honkongā3, 2006. gada 23. marta rezolūciju par ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumu (EPN) ietekmi uz attīstību4, 2006. gada 4. aprīļa rezolūciju par 
Dohas sarunu kārtas izvērtējumu pēc PTO Ministru konferences Honkongā5, 2006. gada 
1. jūnija rezolūciju par tirdzniecību un nabadzību: tirdzniecības politiku izstrāde, lai 
nodrošinātu tirdzniecības maksimālu ieguldījumu nabadzības mazināšanā6, 2006. gada 
7. septembra rezolūciju par Dohas Attīstības programmas (DAP) sarunu apturēšanu7, 
2007. gada 23. maija rezolūciju par ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem8, 
2007. gada 12. decembra rezolūciju par ekonomikas partnerattiecību nolīgumiem9, 
2008. gada 5. jūnija rezolūciju par priekšlikumu Padomes regulai par vispārējo tarifa 
preferenču sistēmas piemērošanu laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 
31. decembrim, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 552/97, (EK) Nr. 1933/2006 un 
Komisijas Regulu (EK) Nr. 964/2007 un (EK) Nr. 1100/200610 un 2009. gada 25. marta 
rezolūcija par pagaidu partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Klusā okeāna valstīm, 
no vienas puses, un Eiropas Kopienu, no otras puses11,

– ņemot vērā pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no 
vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses,

– ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā 
okeāna (ĀKK) valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās 
dalībvalstīm, no otras puses, kas noslēgts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (Kotonū 
nolīgums),

                                               
1 OV C 77 E, 26.3.2004., 393. lpp.
2 OV C 92 E, 20.4.2006., 397. lpp.
3 OV C 285 E, 22.11.2006., 126. lpp.
4 OV C 292 E, 1.12.2006., 121. lpp.
5 OV C 293 E, 2.12.2006., 155. lpp.
6 OV C 298 E, 8.12.2006., 261. lpp.
7 OV C 305 E, 14.12.2006., 244. lpp.
8 OV C 102 E, 24.4.2008., 301. lpp.
9 OV C 323 E, 18.12.2008., 361. lpp.
10 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0252.
11 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0178.
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– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 23. oktobra paziņojumu par ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumiem (COM(2007)0635),

– ņemot vērā Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (GATT) un jo īpaši tās 
XXIV pantu,

– ņemot vērā PTO ministru konferences 4. sesijas ministru deklarāciju, ko pieņēma 2001.
gada 14. novembrī Dohā,

– ņemot vērā PTO ministru konferences 6. sesijas ministru deklarāciju, ko pieņēma 2005. 
gada 18. decembrī Honkongā,

– ņemot vērā Tirdzniecības atbalsta darba grupas ziņojumu un ieteikumus, ko PTO 
Ģenerālpadome pieņēma 2006. gada 10. oktobrī,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 2000. gada 8. septembra Tūkstošgades 
deklarāciju, kurā izvirzīti Tūkstošgades attīstības mērķi (TAM), kurus starptautiskā 
sabiedrība noteikusi par kritērijiem nabadzības izskaušanai,

– ņemot vērā 2010. gada xxx decembra jautājumus Komisijai un Padomei par pagaidu 
ekonomisko partnerattiecību nolīguma starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā 
okeāna valstīm, no otras puses, noslēgšanu (O-0000/2010 – B7-0000/2010, O-0000/2010 
– B7-0000/2010),

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā, sākot ar 2008. gada 1. janvāri, Eiropas Savienības un ĀKK valstu līdzšinējās 
tirdzniecības attiecības vairs neatbilst PTO noteikumiem, jo šīs attiecības ĀKK valstīm, 
nepiemērojot savstarpīguma principu, nodrošināja labvēlīgāku piekļuvi ES tirgiem;

B. tā kā EPN atbilst PTO noteikumiem, un šo nolīgumu mērķis ir atbalstīt reģionālo 
integrāciju un veicināt ĀKK valstu ekonomikas pakāpenisku integrāciju pasaules 
ekonomikā, tādējādi veicinot to ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko izaugsmi un sekmējot 
kopējos centienus izskaust nabadzību ĀKK valstīs;

C. tā kā EPN ir jāizmanto, lai veidotu ilgtermiņa attiecības, kur tirdzniecība sekmē izaugsmi;

D. tā kā pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgumi (PEPN) ir preču tirdzniecības 
nolīgumi, kas palīdz novērst tirdzniecības pārtraukšanu starp ĀKK un Eiropas Savienību;

E. tā kā pašreizējā finanšu un ekonomikas krīze liecina, ka tirdzniecības politika 
jaunattīstības valstīm būs nozīmīgāka nekā jebkad agrāk;

F. tā kā līdz 2009. gada beigām no ĀKK Klusā okeāna valstīm tikai Papua-Jaungvineja un 
Fidži Salu Republika bija parafējušas PEPN; tā kā visas pārējās ĀKK valstis gūst labumu 
vai nu no iniciatīvas „Viss, izņemot ieročus”, kas dod piekļuvi ES tirgum bez muitas un 
bez kvotām, vai arī no parastās ES vispārējo preferenču sistēmas;
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G. tā kā 2009. gada 20. decembrī tika sākta nolīguma pagaidu piemērošana attiecībā uz 
Papua-Jaungvineju; tā kā piemērošanu attiecībā uz Fidži Republiku sāks, tiklīdz būs 
saņemts Fidži Republikas paziņojums — vai nu par pagaidu piemērošanu, vai arī par 
ratificēšanu;

H. tā kā turpinās sarunas ar visām 14 ĀKK valstīm par pilnu EPN;

I. tā kā PEPN aptver visus svarīgākos preču tirdzniecības nolīguma noteikumus;

J. tā kā šajā nolīgumā ietverto saistību ietekme uz valstīm un reģioniem var izrādīties 
sevišķi būtiska;

K. tā kā PEPN varētu ietekmēt turpmāko starp Papua-Jaungvineju un Fidži Salu Republiku 
un citiem tirdzniecības partneriem noslēgto nolīgumu darbības jomu un saturu, kā arī 
reģiona nostāju šajās sarunās; 

L. tā kā tika izdarīts ievērojams spiediens, mudinot Papua-Jaungvineju un Fidži Salu 
Republiku strauji virzīties uz PEPN parakstīšanu;

M. tā kā starp Eiropas Savienības un Klusā okeāna valstīm pastāv konkurences ierobežojumi, 
jo ES eksporta daļu veido preces, kuras Klusā okeāna valstis neražo, bet kuras tām ir 
vajadzīgas vai nu tiešajam patēriņam, vai arī tās ir izejvielas vietējās rūpniecības 
vajadzībām;

N. tā kā zivsaimniecība un ar zivsaimniecību saistītās darbības un nozares uzrāda vislielāko 
potenciālu eksporta pieaugumam nākotnē;

O. tā kā jaunajiem tirdzniecības noteikumiem ir jāpalielina atbalsts ar tirdzniecību saistītai 
palīdzībai;

P. tā kā ES stratēģijas tirdzniecības atbalstam mērķis ir palielināt jaunattīstības valstu spēju 
izmantot jaunās tirdzniecības iespējas;

Q. tā kā Eiropas Savienība un ĀKK valstis ir vienojušās par jaunām, elastīgākām 
pilnveidotām izcelsmes normām, kas sniegs būtisku labumu, ja tiks īstenotas pareizi, 
ņemot vērā šo valstu samazināto veiktspējas līmeni,

1. uzskata, ka PEPN ir jāveicina un jāpaplašina tirdzniecība, ekonomikas izaugsme, 
reģionālā integrācija, saimnieciskās darbības dažādošana un nabadzības samazināšana; 
norāda, ka PEPN būtu jāveicina TAM sasniegšana;

2. uzsver, ka PEPN uzdevums ir turēt tirgu atvērtu Papua-Jaungvinejas un Fidži Salu 
Republikas eksportam un ļaut risināt sarunas par pilnu EPN;

3. norāda, ka Papua-Jaungvineja un Fidži Salu Republika — divas ĀKK valstis ar nozīmīgu 
eksportu uz ES — bija vienīgās Klusā reģiona valstu grupas locekles, kas iesaistījās šajā 
nolīgumā, bet pārējās šīs grupas valstis, ņemot vērā to nelielos preču tirdzniecības 
apjomus ar Eiropas Savienību, nevēlējās šo nolīgumu parakstīt;
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4. atgādina, ka, lai gan PEPN var uzskatīt par pirmo soli šajā procesā, juridiski tas ir pilnīgi 
patstāvīgs starptautisks nolīgums, kas nevar automātiski novest pie pilna EPN vai tā, ka 
visi sākotnējie PEPN parakstītāji paraksta pilno EPN;

5. uzsver, ka Parlamenta varbūtēja piekrišana PEPN nenosaka jau iepriekš Parlamenta 
nostāju attiecībā uz piekrišanu pilnam EPN, jo noslēgšanas procedūra attiecas uz diviem 
dažādiem starptautiskajiem nolīgumiem;

6. atgādina, ka īstens reģionālais tirgus ir būtisks PEPN — un līdzīgā veidā turpmāku pilnu 
EPN — sekmīgas īstenošanas pamats un ka reģionālā integrācija un sadarbība ir būtisks 
Klusā okeāna valstu sociālās un ekonomiskās attīstības priekšnoteikums; uzskata, ka 
īstenošanā tas ir jāņem vērā;

7. uzsver, ka īpašo noteikumu mērķis attiecībā uz zvejniecības produktu izcelsmes 
noteikumiem ir attīstīt krasta apstrādes jaudas zivīm ĀKK valstīs, lai veidotu vietējo 
nodarbinātību un ienākumus; 

8. uzsver zivsaimniecības kā primārā nodarbinātības avota nozīmi sievietēm Klusā okeāna 
reģionā; uzskata, ka Komisijai būtu jāsniedz tehniska, politiska un finanšu palīdzība, lai 
uzlabotu nodarbinātības iespējas sievietēm Klusā okeāna valstīs;

9. atzinīgi vērtē to, cik svarīgu vietu Klusā okeāna valstis ir ierādījušas savas 
zivsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai;

10. norāda uz zemo risku destabilizēt ES tirgus, ņemot vērā Klusā okeāna valstu zvejas flotes 
ierobežotās zvejas iespējas, pilnībā iegūto zivju ierobežoto piegādi un ierobežotās krasta 
apstrādes iespējas; aicina Komisiju iesniegt Parlamentam ziņojumu par šiem Klusā 
okeāna valstu zivsaimniecības nozares īpašajiem aspektiem, kā arī par zivju krājumu 
pārvaldību Klusajā okeānā, ieskaitot ilgtspējīgas attīstības praksi;

11. mudina Fidži pieņemt starptautiskās sabiedrības ieteikumus un īstenot labu pārvaldes 
praksi; uzskata, ka šādas rīcības rezultātā būtu jāizmaksā finansiālā palīdzība Fidži 
cukura nozarei; atzīst, ka šī nauda ir ārkārtīgi nepieciešama, lai atbalstītu cukura 
nozari — galveno nodarbinātības avotu Fidži; 

12. iesaka elastīgu, asimetrisku un pragmatisku pieeju notiekošajās sarunās par pilnu EPN; 
uzstāj, ka pilnā EPN ir jāiekļauj nodaļa par attīstības sadarbību;

13. norāda, ka šis nolīgums var ietekmēt arī attiecības starp Klusā okeāna reģionu un tā 
tuvākajiem un lielākajiem tirdzniecības partneriem — Austrāliju un Jaunzēlandi — un ka 
ir jānodrošina, lai pašreizējā nolīguma noteikumi neradītu šķēršļus turpmākiem 
tirdzniecības nolīgumiem ar šīm valstīm;

14. atgādina, ka EPN ne tikai pēc tā struktūras un satura, bet arī pēc tā īstenošanas veida un 
būtības ir jābūt tādam, ar ko atbalsta AĀK valstu attīstības mērķus, politikas 
pamatnostādnes un prioritātes;

15. atgādina, ka 2007. gada oktobrī tika pieņemta ES Tirdzniecības palīdzības stratēģija ar 
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apņemšanos līdz 2010. gadam palielināt ES kolektīvo ar tirdzniecību saistīto palīdzību 
līdz EUR 2 miljardiem (EUR 2 000 000 000) gadā (EUR 1 miljards no Kopienas, EUR 1 
miljards no dalībvalstīm); uzstāj, ka Klusā okeāna reģionam jāsaņem atbilstīga un 
taisnīga daļa;

16. aicina drīz noteikt un nodrošināt daļu no „atbalsta tirdzniecībai” resursiem; uzsver, ka 
šiem līdzekļiem jāveido papildu kapitāls un tos nedrīkst iegūt, vienkārši pārdalot Eiropas 
Attīstības fonda (EAF) finansējumu, un ka mērķim, kādam šie līdzekļi piešķirti, ir 
jāatbilst Papua-Jaungvinejas un Fidži Salu Republikas prioritātēm, tie jāsaņem 
paredzētajā termiņā un saskaņā ar valstu un reģionu attīstības stratēģisko plānu 
īstenošanas grafikiem;

17. aicina Komisiju, ņemot vērā Padomes 2007. gada septembrī uzņemtās saistības attiecībā 
uz nolīgumu par intelektuālā īpašuma tiesību tirdzniecības aspektiem (TRIPS) un piekļuvi 
medikamentiem, ekonomisko partnerattiecību nolīgumā (EPN) nerisināt sarunas par tiem 
TRIPS-plus noteikumiem, kas skar sabiedrības veselību un zāļu pieejamību, atturēties 
pieprasīt pilnībā ievērot līgumu par sadarbību patentu jomā un līgumu par patentu 
tiesībām vai piekrist to noteikumiem, atturēties iekļaut Direktīvas 2004/48/EK1

noteikumus un EPN neieviest sodus, piemēram, par neoriģinālo datu bāzu aizsardzību;

18. pauž nepārtrauktu atbalstu pilnam EPN starp Eiropas Savienību un Klusā okeāna reģiona 
valstīm; piekrīt, ka pie galvenajiem apspriežamajiem jautājumiem pieder šādi jautājumi:

1) intelektuālā īpašuma tiesību sarunu joma, kas attiecas ne tikai uz rietumu 
tehnoloģiskajiem sasniegumiem, bet arī uz tradicionālajām zināšanām,

2) valdības iepirkumu procedūras pārskatāmība, kurā atvērtība ES uzņēmējiem sāktos no 
tāda atskaites punkta, kurš atbilst Klusā okeāna valstu vajadzībām,

3) darba vīzas, kas jāpiešķir Klusā okeāna valstu pilsoņiem vismaz uz 24 mēnešiem, lai 
viņi varētu strādāt par „aprūpētājiem” un līdzīgās profesijās;

19. tomēr pieprasa, lai Komisija savā pieejā paredzētu pieejamas, dzīvotspējīgas alternatīvas, 
kas garantē tirgus pieejamību (saskaņā ar PTO noteikumiem) tām valstīm, kuras nevēlas 
piedalīties PEPN vai EPN, vai nevienā no tām;

20. uzskata, ka pilnā EPN būtu jāizveido parlamentārā komiteja nolīguma īstenošanas 
uzraudzībai; no EP puses tās sastāvam būtu jāatbilst CARIFORUM un ES Apvienotās 
parlamentārās komitejas sastāvam; 

21. uzsver, ka pilnā EPN būtu jāiekļauj pārskatīšanas klauzula un vispārējās ietekmes 
novērtējums, kas veicams trīs līdz piecus gadus pēc nolīguma parakstīšanas, lai noteiktu 
nolīguma sociālekonomisko ietekmi, tostarp īstenošanas izmaksas un sekas; pieprasa, lai 
Eiropas Parlaments un Klusā okeāna valstu parlamenti tiktu iesaistīti nolīguma 
pārskatīšanā;

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/48/EK par intelektuālā 
īpašuma tiesību piemērošanu (OV L 157, 30.4.2004.).
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22. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu un ĀKK 
valstu valdībām un parlamentiem, ĀKK un ES Padomei un ĀKK un ES Apvienotajai 
parlamentārajai asamblejai.


