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Rezoluţia Parlamentului European referitoare la propunerea de decizie a Consiliului 
privind încheierea Acordului interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe 
de o parte, şi statele din Pacific, pe de altă parte

Parlamentul European,

– având în vedere Rezoluţia sa din 25 septembrie 2003 referitoare la cea de-a cincea 
Conferinţă Ministerială a Organizaţiei Mondiale a Comerţului de la Cancún1, Rezoluţia sa 
din 12 mai 2005 referitoare la evaluarea Rundei Doha în urma Deciziei Consiliului 
General al OMC din 1 august 20042, Rezoluţia sa din 1 decembrie 2005 referitoare la 
preparativele pentru cea de-a şasea Conferinţă Ministerială a Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului de la Hong Kong3, Rezoluţia sa din 23 martie 2006 referitoare la impactul 
asupra dezvoltării al acordurilor de parteneriat economic (APE)4, Rezoluţia sa din 4 
aprilie 2006 referitoare la evaluarea Rundei Doha în urma Conferinţei Ministeriale a 
OMC de la Hong Kong5, Rezoluţia sa din 1 iunie 2006 referitoare la comerţ şi sărăcie: 
conceperea unor politici comerciale care să maximizeze contribuţia comerţului la 
reducerea sărăciei6, Rezoluţia sa din 7 septembrie 2006 referitoare la suspendarea 
negocierilor privind Agenda de dezvoltare de la Doha (ADD)7, Rezoluţia sa din 23 mai 
2007 referitoare la acordurile de parteneriat economic8, Rezoluţia sa din 12 decembrie 
2007 referitoare la acordurile de parteneriat economic9, Rezoluţia sa din 5 iunie 2008 
referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de aplicare a unui sistem de 
preferinţe tarifare generalizate de la 1 ianuarie 2009 la 31 decembrie 2011 şi de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 şi nr. 1933/2006 şi a Regulamentelor (CE) 
nr. 964/2007 şi nr. 1100/2006 ale Comisiei10 şi Rezoluţia sa din 25 martie 2009 
referitoare la Acordul interimar de parteneriat dintre statele din Pacific, pe de o parte, şi 
Comunitatea Europeană, pe de altă parte11,

– având în vedere Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o 
parte, şi statele din Pacific, pe de altă parte,

– având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, 
Caraibe şi Pacific (ACP), pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (Acordul de la Cotonou),

                                               
1 JO C 77 E, 26.3.2004, p. 393.
2 JO C 92 E, 20.4.2006, p. 397.
3 JO C 285 E, 22.11.2006, p. 126.
4 JO C 292 E, 1.12.2006, p. 121.
5 JO C 293 E, 2.12.2006, p. 155.
6 JO C 298 E, 8.12.2006, p. 261.
7 JO C 305 E, 14.12.2006, p. 244.
8 JO C 102 E, 24.4.2008, p. 301.
9 JO C 323 E, 18.12.2008, p. 361.
10 Texte adoptate, P6_TA(2008)0252.
11 Texte adoptate, P6_TA(2009)0178.
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– având în vedere Comunicarea Comisiei din 23 octombrie 2007 privind acordurile de 
parteneriat economic (COM(2007)0635),

– având în vedere Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), în special articolul 
XXIV,

– având în vedere Declaraţia ministerială de la cea de-a patra sesiune a Conferinţei 
Ministeriale a OMC, adoptată la 14 noiembrie 2001 la Doha,

– având în vedere Declaraţia ministerială de la cea de-a şasea sesiune a Conferinţei 
ministeriale a OMC, adoptată la 18 decembrie 2005 la Hong Kong,

– având în vedere raportul şi recomandările Grupului de lucru privind ajutorul pentru 
comerţ, adoptate de Consiliul General al OMC la 10 octombrie 2006,

– având în vedere Declaraţia Mileniului a Organizaţiei Naţiunilor Unite din 8 septembrie 
2000, care defineşte Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM) drept criterii 
stabilite în mod colectiv de către comunitatea internaţională pentru eradicarea sărăciei,

– având în vedere întrebările din XXX decembrie 2010 adresate Comisiei şi Consiliului cu 
privire la încheierea Acordului interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe 
de o parte, şi statele din Pacific, pe de altă parte (O-0000/2010 – B7-0000/2010, O-
0000/2010 – B7-0000/2010),

– având în vedere articolul 115 alineatul (5) şi articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul 
său de procedură,

A. întrucât, începând cu 1 ianuarie 2008, relaţiile comerciale anterioare ale UE cu ţările ACP 
– prin care se acorda acestora acces preferenţial pe pieţele UE, dar nu pe bază de 
reciprocitate – nu mai sunt conforme cu normele OMC;

B. întrucât acordurile de parteneriat economic (APE) sunt acorduri compatibile cu normele 
OMC, destinate să sprijine integrarea regională şi să promoveze integrarea treptată a 
economiilor din ţările ACP în economia mondială, încurajând astfel dezvoltarea lor 
durabilă pe plan social şi economic şi contribuind la efortul general de eradicare a 
sărăciei în ţările ACP;

C. întrucât APE ar trebui utilizate pentru a clădi o relaţie pe termen lung în care comerţul să 
sprijine dezvoltarea;

D. întrucât acordurile interimare de parteneriat economic (AIPE) sunt acorduri privind 
comerţul cu bunuri menite să prevină perturbarea schimburilor comerciale dintre ACP şi 
UE;

E. întrucât criza financiară şi economică actuală înseamnă că politica comercială este mai 
importantă ca niciodată pentru ţările în curs de dezvoltare;

F. întrucât, la sfârşitul anului 2009, dintre statele ACP din Pacific, doar Papua-Noua Guinee 
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şi Republica Insulelor Fiji semnaseră un AIPE; întrucât celelalte state ACP din Pacific 
beneficiază toate fie de iniţiativa „totul în afară de arme”, prin care se asigură accesul 
liber pe piaţa UE fără aplicarea de taxe vamale sau de contingente, fie de sistemul 
tradiţional de preferinţe tarifare generalizate al UE;

G. întrucât acordul cu Papua-Noua Guinee a început să se aplice provizoriu de la 20 
decembrie 2009; întrucât înainte ca acordul să înceapă să fie aplicat în cazul Republicii 
Insulelor Fiji, se aşteaptă notificarea de către aceasta fie a aplicării provizorii, fie a 
ratificării acordului;

H. întrucât se derulează negocieri cu toate cele 14 state ACP din Pacific în vederea încheierii 
unui APE global;

I. întrucât AIPE cuprinde toate dispoziţiile principale ale unui acord privind comerţul cu 
bunuri;

J. întrucât impactul asupra ţării şi regiunii al angajamentelor incluse în acorduri ar putea fi 
substanţial;

K. întrucât AIPE va influenţa probabil sfera şi conţinutul unor viitoare acorduri încheiate 
între Papua-Noua Guinee şi Republica Insulelor Fiji şi alţi parteneri comerciali, precum şi 
poziţia regiunii în cadrul negocierilor; 

L. întrucât a existat o presiune considerabilă asupra Papua-Noii Guinee şi a Republicii 
Insulelor Fiji de a semna rapid AIPE;

M. întrucât concurenţa dintre UE şi statele din Pacific este limitată deoarece marea 
majoritate a exporturilor UE constă în principal în bunuri pe care statele din Pacific nu le 
produc, dar de care acestea au deseori nevoie fie pentru consumul direct, fie ca materii 
prime pentru industria autohtonă;

N. întrucât pescuitul şi activităţile şi industria din domeniul pescuitului prezintă cel mai 
ridicat potenţial în ceea ce priveşte creşterea viitoare a exporturilor;

O. întrucât noile reguli comerciale trebuie să fie însoţite de un sprijin sporit pentru asistenţa 
în domeniul comerţului;

P. întrucât ajutorul pentru comerţ este destinat susţinerii capacităţii ţărilor în curs de 
dezvoltare de a valorifica noi oportunităţi comerciale;

Q. întrucât Uniunea Europeană şi ţările ACP au negociat noi reguli de origine, îmbunătăţite 
şi mai flexibile, care vor aduce beneficii considerabile dacă sunt aplicate în mod adecvat 
şi ţinând seama în mod corespunzător de nivelurile reduse de capacitate ale acestor ţări,

1. consideră că acest AIPE trebuie să promoveze şi să consolideze comerţul, creşterea 
economică, integrarea regională, diversificarea economică şi reducerea sărăciei; remarcă 
faptul că AIPE ar trebui să contribuie la realizarea ODM;
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2. subliniază faptul că AIPE vizează menţinerea deschiderii pieţei pentru exporturile 
provenite din Papua-Noua Guinee şi din Republica Insulelor Fiji, precum şi continuarea 
negocierilor pentru un APE global;

3. subliniază faptul că Papua-Noua Guinee şi Republica Insulelor Fiji - cele două state ACP 
din Pacific cu exporturi relativ semnificative în UE - sunt până acum singurele membre 
din zona Pacificului care au semnat un acord, în vreme ce alţi membri ai grupului de state 
din Pacific au ales să nu semneze un astfel de acord din cauza nivelului mai redus al 
schimburilor comerciale cu Uniunea Europeană;

4. reaminteşte că, în timp ce AIPE poate fi considerat ca un prim pas al procesului, în 
termeni juridici acesta reprezintă un acord internaţional complet independent care ar 
putea să nu conducă în mod automat la încheierea unui APE complet sau la semnarea de 
către toţi semnatarii iniţiali ai AIPE a unui APE complet;

5. subliniază faptul că posibila aprobare din partea Parlamentului a unui AIPE nu aduce 
atingere poziţiei Parlamentului cu privire la aprobarea unui APE global, întrucât 
procedura de încheiere face referire la două acorduri internaţionale diferite;

6. reaminteşte faptul că înfiinţarea unei pieţe regionale autentice reprezintă un element 
fundamental pentru succesul punerii în aplicare a AIPE - şi a oricărui viitor APE complet 
- şi că integrarea şi cooperarea regională sunt esenţiale pentru dezvoltarea economică şi 
socială a statelor din Pacific; consideră că trebuie să se ţină seama de acest aspect în 
cadrul punerii în aplicare a acordului;

7. subliniază faptul că scopul dispoziţiilor specifice privind regulile de origine pentru 
produsele pescăreşti este acela de a dezvolta capacitatea de prelucrare la ţărm a peştelui 
în statele ACP din Pacific în vederea creării de locuri de muncă şi a asigurării de venituri 
pe plan local; 

8. subliniază importanţa industriei de pescuit ca sursă principală de locuri de muncă pentru 
femeile din zona Pacificului; consideră că Comisia ar trebui să ofere asistenţă tehnică, 
politică şi financiară pentru a îmbunătăţi şansele de angajare ale femeilor din statele din 
Pacific;

9. salută importanţa acordată de statele din Pacific dezvoltării durabile a industriei lor de 
pescuit; 

10. subliniază riscul scăzut de destabilizare a pieţelor din UE, având în vedere capacitatea 
limitată de pescuit a flotelor de pescuit din statele din Pacific, cantitatea limitată de peşte 
obţinut integral şi capacitatea limitată de prelucrare la ţărm; invită Comisia să prezinte 
Parlamentului un raport cu privire la aceste aspecte specifice ale sectorului pescuitului 
din statele din Pacific şi la gestionarea stocurilor de peşte din Pacific, inclusiv practicile 
de dezvoltare durabilă;

11. încurajează Fiji să adopte recomandările comunităţii internaţionale şi să pună în aplicare 
practici de bună guvernanţă; consideră că un astfel de pas ar trebui să conducă la 
eliberarea asistenţei financiare pentru sectorului zahărului din Fiji; recunoaşte că aceste 
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fonduri sunt extrem de necesare pentru sprijinirea sectorului zahărului, care este o sursă 
principală de locuri de muncă în Fiji; 

12. recomandă adoptarea unei abordări flexibile, asimetrice şi pragmatice în cadrul 
negocierilor în curs pentru un APE global; insistă asupra includerii unui capitol de 
cooperare pentru dezvoltare în APE global;

13. subliniază faptul că acordul ar putea avea de asemenea repercusiuni asupra relaţiilor 
dintre zona Pacificului şi Australia şi Noua Zeelandă, cei mai apropiaţi şi mai mari 
parteneri comerciali, şi că trebuie să se garanteze faptul că dispoziţiile din acordul actual 
nu acţionează ca un impediment în calea viitoarelor acorduri comerciale cu aceste ţări;

14. reaminteşte că APE trebuie să sprijine obiectivele, politicile şi priorităţile de dezvoltare 
ale statelor din Pacific, nu numai prin structura şi conţinutul său, ci şi prin modalitatea şi 
spiritul în care va fi pus în aplicare;

15. reaminteşte că, în octombrie 2007, UE a adoptat o strategie privind ajutorul pentru 
comerţ, cu angajamentul de a creşte asistenţa colectivă pentru comerţ a UE la 
2 miliarde EUR anual până în 2010 (1 miliard EUR din partea Comunităţii şi 
1 miliard EUR din partea statelor membre); insistă ca zona Pacificului să primească un 
procent corespunzător şi echitabil din această asistenţă;

16. solicită stabilirea şi furnizarea rapidă a unui procent din resursele destinate ajutorului 
pentru comerţ; subliniază faptul că aceste fonduri ar trebui să reprezinte resurse 
suplimentare şi nu o simplă reîmpachetare a fondurilor din cadrul FED, că ele ar trebui să 
fie compatibile cu priorităţile din Papua-Noua Guinee şi din Republica Insulelor Fiji şi că 
plata acestora ar trebui să se efectueze la timp, să fie previzibilă şi în concordanţă cu 
programele de execuţie a planurilor de dezvoltare strategică naţionale şi regionale;

17. solicită Comisiei, având în vedere angajamentele luate de Consiliu în septembrie 2007 în 
legătură cu Acordul privind aspectele legate de comerţ ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (Acordul TRIPS) şi cu accesul la medicamente, să nu negocieze în cadrul 
APE dispoziţii TRIPS-plus privind domeniul farmaceutic care să afecteze sănătatea 
publică şi accesul la medicamente, să nu solicite aderarea la obligaţiile din Tratatul de 
cooperare în domeniul brevetelor şi din Tratatul privind dreptul brevetelor sau acceptarea 
acestora şi să nu introducă în APE condiţiile din Directiva 2004/48/CE1 şi nici norme 
disciplinare precum protecţia bazelor de date neoriginale;

18. îşi exprimă sprijinul continuu pentru un APE global între UE şi statele din Pacific; 
consideră că printre aspectele-cheie care trebuie negociate se numără următoarele:

1) negocieri asupra drepturilor de proprietate intelectuală care să abordeze nu doar 
protecţia artefactelor tehnologice occidentale, ci şi protecţia cunoştinţelor tradiţionale;

2) transparenţa achiziţiilor publice, alături de o deschidere faţă de contractorii din UE 
                                               
1 Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
respectarea drepturilor de proprietate (JO L 157, 30.4.2004).
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lansată într-un moment adecvat în raport cu nevoile statelor din Pacific;

3) vize de muncă, care trebuie să fie disponibile pentru cetăţenii statelor din Pacific pe 
perioade de cel puţin 24 de luni pentru a le permite acestora să lucreze ca „îngrijitori” 
sau în meserii similare;

19. solicită, totuşi, ca abordarea Comisiei să includă alternative accesibile şi viabile care să 
garanteze accesul pe piaţă, în conformitate cu normele OMC, pentru ţările care nu doresc 
să participe la un AIPE sau la un APE complet sau la niciunul dintre acestea;

20. consideră că ar trebui instituită o comisie parlamentară în cadrul APE global pentru a 
monitoriza punerea în aplicare a acordului; reprezentarea PE în cadrul acestei comisii ar 
trebui să fie similară cu cea din cadrul Comisiei parlamentare mixte UE-Cariforum; 

21. subliniază faptul că APE global ar trebui să includă o clauză de revizuire şi o evaluare 
generală a impactului care ar trebui efectuate într-un termen de la trei la cinci ani de la 
semnarea acordului, pentru a determina impactul socio-economic al acestuia, inclusiv 
costurile şi consecinţele punerii sale în aplicare; solicită ca Parlamentul European şi 
parlamentele statelor din Pacific să fie implicate în orice revizuire a acordului;

22. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ale ţărilor ACP, Consiliului 
ACP-UE şi Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE.


