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Uznesenie Európskeho parlamentu k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dočasnej 
dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane 
a tichomorskými štátmi na druhej strane

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 25. septembra 2003 o piatej Ministerskej konferencii 
WTO v Cancúne1, z 12. mája 2005 o hodnotení kola rokovaní z Dauhy v nadväznosti na 
rozhodnutie Generálnej rady WTO z 1. augusta 20042, z 1. decembra 2005 o prípravách 
na šiestu Ministerskú konferenciu Svetovej obchodnej organizácie v Hongkongu3, 
z 23. marca 2006 o vplyve dohôd o hospodárskom partnerstve na rozvoj4, zo 4. apríla 
2006 o hodnotení kola rokovaní z Dauhy po Ministerskej konferencii Svetovej obchodnej 
organizácie v Hongkongu5, z 1. júna 2006 o obchode a chudobe: navrhovanie 
obchodných politík pre čo najväčší prínos obchodu v boji proti chudobe6 , zo 7. 
septembra 2006 o prerušení rokovaní o rozvojovej agende z Dauhy7 (DDA), z 23. mája 
2007 o dohodách o hospodárskom partnerstve8, z 12. decembra 2007 o dohodách o 
hospodárskom partnerstve9, a z 5. júna 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa 
uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. 
decembra 2011 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a 
nariadenia Komisie (ES) č. 964/2007 a č. 1100/200610 a dočasná dohoda o hospodárskom 
partnerstve medzi tichomorskými štátmi na jednej strane a Európskym spoločenstvom na 
strane druhej11, z 25. marca 2009,

– so zreteľom na uzavretie Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym 
spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane,

– so zreteľom na dohodu o partnerstve medzi skupinou afrických, karibských 
a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho 
členskými štátmi na strane druhej podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (dohoda 
z Cotonou),

                                               
1 Ú. v. EÚ C 77 E, 26.3.2004, s. 393.
2 Ú. v. EÚ C 92 E, 20. 4. 2006, s.  397.
3 Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 126.
4 Ú. v. EÚ C 292 E, 1. 12. 2006, s.  121.
5 Ú. v. EÚ C 293 E, 2. 12. 2006, s.  155.
6 Ú. v. EÚ C 298 E, 8. 12. 2006, s.  261.
7 Ú. v. EÚ C 305 E, 14. 12. 2006, s.  244.
8 Ú. v. EÚ C 102 E, 24. 4. 2008, s.  301.
9 Ú. v. EÚ C 323 E, 18. 12. 2008, s.  361.
10 Prijaté texty, P6_TA(2008)0252.
11 Prijaté texty P6_TA(2009)0178.
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– so zreteľom na oznámenie Komisie o dohodách o hospodárskom partnerstve 
z 23. októbra 2007 (KOM(2007)0635),

– so zreteľom na Všeobecnú dohodu o clách a obchode (GATT), najmä na jej článok 
XXIV,

– so zreteľom na ministerské vyhlásenie štvrtej Ministerskej konferencie WTO prijaté 
14. novembra 2001 v Dauhe,

– so zreteľom na ministerské vyhlásenie šiestej Ministerskej konferencie WTO prijaté 18. 
decembra. 2005 v Hongkongu,

– so zreteľom na správu a odporúčania osobitnej skupiny pre pomoc v oblasti obchodu, 
ktoré 10. októbra 2006 prijala Generálna rada WTO,

– so zreteľom na Miléniovú deklaráciu Organizácie Spojených národov z 8. septembra 
2000, ktorá stanovuje rozvojové ciele tisícročia (RCT) ako spoločne stanovené kritériá 
medzinárodného spoločenstva na odstránenie chudoby,

– so zreteľom na otázky adresované Komisii a Rade z XXX decembra 2010 o uzavretí 
Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane 
a tichomorskými štátmi na druhej strane (O-0000/2010 – B7-0000/2010, O-0000/2010 –
B7-0000/2010),

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

A. keďže od 1. januára 2008 predchádzajúce obchodné vzťahy EÚ so štátmi AKT, ktoré 
štátom AKT umožňovali preferenčný prístup na trhy EÚ na nerecipročnom základe, už 
neboli v súlade s pravidlami WTO,

B. keďže DHP sú dohody, ktoré sú v súlade s pravidlami WTO a sú zamerané na podporu 
regionálnej integrácie a presadzovanie postupnej integrácie ekonomík krajín AKT 
do svetového hospodárstva, čo podporuje ich trvalo udržateľný sociálny a hospodársky 
rozvoj a prispieva k celkovému úsiliu o odstránenie chudoby v krajinách AKT,

C. keďže DHP by sa mali využívať na budovanie dlhodobých vzťahov, v ktorých obchod 
podporuje rozvoj,

D. keďže dočasné dohody o hospodárskom partnerstve sú dohody o obchode s tovarom 
zamerané na zabránenie narušeniu obchodu krajín AKT s Európou,

E. keďže súčasná finančná a hospodárska kríza znamená, že obchodná politika bude 
pre rozvojový svet dôležitejšia ako kedykoľvek predtým,

F. keďže zo štátov AKT podpísali ku koncu roka 2009 dočasné dohody o hospodárskom 
partnerstve len Papua - Nová Guinea a Republika Fidžijských ostrovov, keďže ostatné 
tichomorské štáty AKT profitujú z iniciatívy Všetko okrem zbraní, ktorá ponúka 
bezcolný a bezkótový prístup na trh EÚ, alebo z oficiálneho všeobecného systému 
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preferencií EÚ, 

G. keďže dohoda s Papuou - Novou Guineou sa začala dočasne uplatňovať 20. decembra 
2009; keďže dohoda s Republikou Fidžijských ostrovov sa začne uplatňovať potom, ako 
Republika Fidžijských ostrovov oznámi, či má v úmysle túto dohodu dočasne uplatňovať 
alebo ratifikovať; 

H. keďže v súčasnosti prebiehajú rokovania so všetkými 14 tichomorskými štátmi AKT 
o komplexnej DHP,

I. keďže dohoda DDHP zahŕňa všetky hlavné body dohody o obchode s tovarom,

J. keďže dosah záväzkov obsiahnutých v dohode na krajiny a regióny by mohol byť veľmi 
výrazný,

K. keďže DDHP pravdepodobne ovplyvní rozsah a obsah budúcich dohôd medzi Papuou -
Novou Guineou a Republikou Fidžijských ostrovov a ostatnými obchodnými partnermi a 
postoj regiónu pri rokovaniach, 

L. keďže na Papuu - Novú Guineu a Republiku Fidžijských ostrovov sa vyvíjal značný tlak 
na rýchle podpísanie DHP,

M. keďže medzi EÚ a tichomorskými štátmi je obmedzená hospodárska súťaž vzhľadom na 
to, že veľká väčšina vyvážaných výrobkov EÚ pozostáva najmä z tovaru, ktorý 
tichomorské štáty nevyrábajú, ale ktorý často potrebujú buď na priamu spotrebu alebo 
ako vstupy pre domáci priemysel;

N. keďže rybolov a s ním súvisiace činnosti a odvetvia predstavujú najväčší potenciál pre 
nárast vývozu v budúcnosti,

O. keďže nové pravidlá obchodovania musia byť sprevádzané zvýšenou podporou pri 
poskytovaní pomoci v oblasti obchodu,

P. keďže cieľom iniciatívy Pomoc pre obchod je podporiť schopnosti rozvojových krajín 
využívať nové obchodné príležitosti,

Q. keďže Európska únia rokuje s krajinami AKT o nových a pružnejších pravidlách 
týkajúcich sa pôvodu tovaru, ktoré prinesú značné výhody, pokiaľ sa budú riadne 
vykonávať a náležite sa zohľadní nižšia úroveň ich kapacít,

1. domnieva sa, že DDHP musí podporovať a zvyšovať obchod, hospodársky rast, 
regionálnu integráciu, ekonomickú diverzifikáciu a zmierňovať chudobu; zdôrazňuje, 
že DDHP by mala prispieť k dosiahnutiu RCT;

2. zdôrazňuje, že DDHP sa zameriava na to, aby trh zostal otvorený pre vývozy Papuy -
Novej Guiney a Republiky Fidžijských ostrovov a aby bolo možné viesť rokovania 
o komplexnej DHP; 
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3. zdôrazňuje, že Papua - Nová Guinea a Republika Fidžijských ostrovov, dve tichomorské 
krajiny AKT s výraznejším objemom vývozov do EÚ, sú zatiaľ jedinými členmi 
tichomorskej oblasti, ktoré uzavreli dohodu, keďže ostatní členovia tichomorskej 
regionálnej skupiny sa pre ich nízku úroveň obchodu s tovarom s EÚ rozhodli dohodu 
nepodpísať;

4. pripomína, že hoci DDHP možno považovať za prvý krok procesu, z právneho hľadiska 
ide o celkom nezávislú medzinárodnú dohodu, ktorá nemusí zákonite viesť buď k úplnej 
DHP alebo k tomu, aby všetky pôvodné zmluvné strany DDHP podpísali úplnú DHP;

5. zdôrazňuje, že prípadný súhlas Parlamentu s DDHP nepredurčuje stanovisko Parlamentu 
týkajúce sa súhlasu s komplexnou DHP, pretože postup uzatvárania sa týka dvoch 
rozdielnych medzinárodných dohôd;

6. pripomína, že skutočný regionálny trh je nevyhnutným predpokladom na úspešné 
uplatňovanie DDHP a že regionálna integrácia a spolupráca je kľúčová pre sociálny 
a hospodársky rozvoj tichomorských štátov; domnieva sa, že toto je potrebné zohľadniť 
počas vykonávania;

7. zdôrazňuje, že cieľom osobitných ustanovení o pravidlách pôvodu pre produkty rybolovu 
je rozvoj kapacít pobrežného spracovania rýb v tichomorských štátoch AKT s cieľom 
vytvárať lokálne pracovné miesta a príjmy;  

8. zdôrazňuje význam odvetvia rybného hospodárstva ako prvotného zdroja zamestnanosti 
pre ženy v tichomorskej oblasti; domnieva sa, že Komisia by mala poskytnúť technickú, 
politickú a finančnú pomoc s cieľom zlepšiť možnosti zamestnania pre ženy 
v tichomorských štátoch; 

9. víta skutočnosť, že tichomorské štáty zdôrazňujú význam trvalo udržateľného rozvoja ich 
rybného hospodárstva;   

10. poukazuje na to, že existuje malé riziko, že v dôsledku obmedzenej rybolovnej kapacity 
rybárskeho loďstva tichomorských štátov, obmedzenej dodávky rýb získaných vcelku 
a obmedzenej kapacity pre spracovanie rýb na pevnine dôjde v EÚ k destabilizácii trhov; 
vyzýva Komisiu, aby predložila Parlamentu správu o týchto osobitných aspektoch 
v odvetví rybného hospodárstva tichomorských štátov, ako aj o riadení stavov rýb 
v Tichom oceáne vrátane trvalo udržateľných postupov;

11. nabáda Fidži, aby sa riadilo odporúčaniami medzinárodného spoločenstva a aby 
realizovalo osvedčené postupy; domnieva sa, že tieto kroky by mali viesť k uvoľneniu 
finančnej pomoci pre odvetvie cukru na Fidži; uznáva, že odvetvie cukru, ktoré je na 
Fidži kľúčovým zdrojom zamestnanosti, naliehavo potrebuje tieto prostriedky; 

12. odporúča uplatňovať pružný, asymetrický a pragmatický prístup pri prebiehajúcich 
rokovaniach o komplexnej DHP; trvá na tom, aby sa kapitola o rozvojovej spolupráci 
zahrnula do navrhovanej komplexnej DHP;

13. poukazuje na skutočnosť, že dohoda tiež môže mať dôsledky na vzťahy medzi 
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tichomorskou oblasťou a jej najbližšími a najväčšími obchodnými partnermi – Austráliou 
a Novým Zélandom – a že sa musí zabezpečiť, aby súčasné ustanovenia dohody 
nepôsobili ako prekážka na ceste k budúcim obchodným dohodám s týmito krajinami;

14. pripomína, že DHP musí podporovať rozvojové ciele, politiky a priority tichomorských 
štátov, a to nielen v rámci svojej štruktúry a obsahu, ale aj spôsobom a charakterom jej 
vykonávania;

15. pripomína, že v októbri 2007 bola prijatá Stratégia EÚ pre Pomoc pre obchod obsahujúca 
záväzok zvýšiť spoločnú pomoc EÚ súvisiacu s obchodom na 2 miliardy EUR ročne 
do roku 2010 (1 miliarda EUR od Spoločenstva, 1 miliarda EUR od členských štátov); 
trvá na tom, aby tichomorská oblasť získala príslušný a primeraný podiel;

16. požaduje skoré určenie a poskytovanie podielu zo zdrojov pomoci pre obchod; 
zdôrazňuje, že tieto prostriedky by mali predstavovať dodatočné zdroje, a nie len 
pretransferovanie zdrojov Európskeho rozvojového fondu, a že by mali byť v súlade s 
prioritami Papuy - Novej Guiney a Republiky Fidžijských ostrovov a že ich úhrada by 
mala byť uskutočnená včas, mala by byť predvídateľná a v súlade s realizačnými 
programami vnútroštátnych a regionálnych strategických rozvojových plánov;

17. vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na záväzky prijaté Radou v septembri 2007 v súvislosti 
s Dohodou o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) a prístupom 
k liekom nerokovala o dodatočných ustanoveniach TRIPS-plus súvisiacich s 
farmaceutickou oblasťou, ktoré by v konečnej DHP ovplyvňovali verejné zdravie 
a prístup k liekom, aby sa zdržala požiadaviek na dodržiavanie alebo prijatie záväzkov 
Zmluvy o patentovej spolupráci a Zmluvy o patentovom práve, aby sa zdržala začlenenia 
podmienok smernice 2004/48/ES1 a aby do DHP nezavádzala nové pravidlá ako 
napríklad ochrana nepôvodných databáz;

18. vyjadruje naďalej svoju podporu komplexnej DHP medzi Európskym spoločenstvom 
a tichomorskými štátmi; súhlasí s tým, že kľúčové oblasti, o ktorých sa musí rokovať, 
zahŕňajú:

1) rokovania o právach duševného vlastníctva, ktoré nezahrnujú len západné technológie, 
ale aj tradičné znalosti,

2) transparentnosť zadávania vládnych zákaziek s otvorenosťou pre zmluvných 
dodávateľov z EÚ nastavenou na úroveň vhodnú pre potreby tichomorských štátov,

3) pracovné víza, ktoré musia byť dostupné pre príslušníkov tichomorských ostrovov na 
dobu najmenej 24 mesiacov, aby sa im umožnilo pracovať ako opatrovníci a v 
podobných profesiách;

19. požaduje však, aby prístup Komisie obsahoval prístupné a vhodné alternatívy, ktoré by 
v súlade s pravidlami WTO zaručili prístup na trh pre tie krajiny, ktoré by sa rozhodli 

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv 
duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004).
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nepristúpiť k jednej alebo žiadnej z dohôd DDHP alebo komplexnej DHP;

20. domnieva sa, že v komplexnej DHP by sa mal zriadiť parlamentný výbor, ktorý bude 
monitorovať realizáciu dohody; zloženie zo strany EP by preto malo zodpovedať 
zloženiu spoločného parlamentného výboru Cariforum – EÚ; 

21. zdôrazňuje, že súčasťou komplexnej DHP by mala byť doložka o revízii a celkové 
posúdenie vplyvu, ktoré by sa mali uskutočniť od troch do piatich rokov od podpísania 
dohody s cieľom určiť sociálny a hospodársky vplyv dohody vrátane nákladov a 
dôsledkov spojených s jej vykonávaním; žiada, aby Európsky parlament a parlamenty 
tichomorských štátov boli zapojené do akejkoľvek revízie dohody;

22. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov a vládam krajín AKT, Rade AKT – EÚ a Spoločnému 
parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.


