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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

Szamoának az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok 

közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi 

határozattervezetről 

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE)) 

(Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12281/2018), 

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkével és 

218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban 

előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0434/2018), 

– tekintettel az AKCS–EU kapcsolatok 2020 utáni jövőjéről szóló, 2016. október 4-i 

állásfoglalására1, 

– tekintettel az Európai Közösség és a csendes-óceáni államok közötti ideiglenes 

partnerségi megállapodásról szóló, 2011. január 19-i állásfoglalására2, 

– tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (AKCS), 

másrészről az Európai Közösség és tagállamai között 2000. június 23-án Cotonouban 

aláírt partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: Cotonoui Megállapodás), 

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) 

bekezdésére, 

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására és a Fejlesztési Bizottság 

véleményére (A8-0376/2018), 

1. egyetért Szamoának a megállapodáshoz való csatlakozásával; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a tagállamok és Szamoa kormányainak és parlamentjeinek. 

                                                 
1 HL C 215., 2018.6.19., 2. o. 
2 HL C 136E., 2012.5.11., 19. o. 
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INDOKOLÁS  

Háttér 

Tekintettel a Cotonoui Megállapodásban jóváhagyott kereskedelmi kedvezmények 2007. 

december 31-i lejártára, az EU 2002-ben gazdasági partnerségi megállapodásokra (GPM) 

irányuló tárgyalásokat kezdett az AKCS-országokkal. Ezek a megállapodások meghatározzák 

az Unióhoz fűződő hosszú távú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok keretét, erőteljes 

fejlesztésorientált elemmel rendelkeznek, az AKCS-országok számára kedvező aszimmetrikus 

kereskedelmi liberalizációt vezetnek be, és megfelelő védintézkedéseket tartalmaznak a hazai 

iparágak számára.  2002-ben az EU regionális GPM-re irányuló tárgyalásokat kezdett az 

AKCS 14 csendes-óceáni szigetállamával (Cook-szigetek, Fidzsi, Kiribati, Marshall-szigetek, 

Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Niue, Palau, Pápua Új-Guinea, Szamoa, Salamon-

szigetek, Tonga, Tuvalu és Vanuatu).  

Tekintettel egy ilyen átfogó megállapodás megkötésének nehéz voltára – miközben a 2007-es 

határidő egyre közeledett –, Pápua Új-Guinea és Fidzsi úgy döntött, hogy átmeneti GPM-et 

köt az Unióval, amely csak az árukra terjed ki. Ezek a tárgyalások 2007 végén lezárultak. Az 

EU és Pápua Új-Guinea 2009. július 30-án, Fidzsi pedig 2009. december 11-én írta alá a 

megállapodást. A megállapodás ideiglenes alkalmazása Pápua Új-Guinea esetében 2009. 

december 20-án, Fidzsi esetében pedig 2014. július 28-án kezdődött. Az Európai Parlament 

2011. január 19-én erősítette meg a megállapodást. 

Időközben az EU és a 14 AKCS-ország között lassan folytatódtak az átfogó regionális GPM-

re irányuló tárgyalások, ezeket azonban 2016-ban felfüggesztették, miután Pápua Új-Guinea 

2015-ben hivatalosan bejelentette visszalépését a tárgyalásoktól.  

Az egyrészről az EU, másrészről Pápua Új-Guinea és Fidzsi közötti átmeneti GPM-hez – az 

1994. évi GATT XXIV. cikkének megfelelő piacra jutási ajánlat benyújtása alapján – 

csatlakozhat minden olyan csendes-óceáni szigetállam, amely részes fele a Cotonoui 

Megállapodásnak, továbbá csatlakozhatnak azon csendes-óceáni szigetek, amelyeknek 

strukturális jellemzői, illetve gazdasági és társadalmi helyzete összehasonlítható a Cotonoui 

Megállapodás részes országaiéval. A csatlakozás lehetősége tehát többek között az AKCS 

fent említett 12 csendes-óceáni szigetországa előtt is nyitva áll. 

Ennek megfelelően Szamoa 2018. február 5-én végleges piacra jutási ajánlatával együtt 

benyújtotta csatlakozás iránti kérelmét az Uniónak. A Bizottság az Unió nevében 2018. április 

23-án lezárta a tárgyalásokat.  

Emellett folyamatban van a Salamon-szigetek és Tonga átmeneti GPM-hez való csatlakozása 

is.  

 

Csatlakozás az átmeneti GPM-hez – előnyök Szamoa számára 

Szamoa eddig részesült a „fegyver kivételével mindent” (EBA) uniós kezdeményezéssel járó 

kedvezményekből. Az ország ugyanakkor 2014-ben kikerült a legkevésbé fejlett országok 

köréből, és az EU általános vámkedvezmény-rendszeréről (GSP) szóló rendelet értelmében 
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2019. január 1-jétől elveszíti az ezzel járó kedvezményekre való jogosultságát. Ezen 

időponttól kezdve a GSP kevésbé kedvező, általános rendelkezései lesznek alkalmazandók.  

Amennyiben a megállapodást Szamoával szemben 2019. január 1-jétől ideiglenesen 

alkalmaznák, az ország a fegyverek és a lőszerek kivételével minden áru tekintetében 

megőrizné jelenlegi vámmentes és kvótamentes hozzáférését az EU piacához.  2016-ban az 

Unióba irányuló szamoai export főként tornatermi, atlétikai, valamint általános fizikai 

gyakorlathoz használt felszerelésekből (53,2%), gyümölcs- vagy zöldségléből (12,8%), fából 

készült cikkekből (8,5%), fémbútorokból (6,1%) és nyers kókuszolajból (2,6%) állt.   Noha ez 

a kivitel korlátozott értékűnek tűnik (2017-ben 5,5 millió euró), a szamoai gazdaság 

szempontjából nagyon nagy jelentőségű. Ezért a Szamoa és az EU közötti kereskedelmi 

forgalom megzavarásának megelőzése érdekében fontos, hogy a megállapodást 2019. január 

1-jei hatállyal ideiglenesen alkalmazzák. Emellett a megállapodás várhatóan a szamoai 

halászati ágazat számára is jelentős előnyöket eredményez, amint sikerül teljesíteni az uniós 

egészségügyi és növényegészségügyi szabványokat. 

Az átmeneti GPM fő elemei a következők: 

 Hatálya csak az árukereskedelemre terjed ki; 

 Vámmentes és kvótamentes hozzáférést biztosít az EU piacához; 

 Aszimmetrikus és fokozatos vámliberalizáció, figyelembe véve a csendes-óceáni 

államok fejlettségi szintjét. Szamoa (tarifacsoportok szerinti) árukivitelének 82,6%-át 

liberalizálja 20 év alatt. Az ország 17,4%-ot kitevő érzékeny termékei (például hús, 

hal, gyümölcsök és zöldségek, alkohol, ásványvíz stb.) mentesülnek a liberalizáció 

alól; 

 Kereskedelmi védelmet nyújtó rendelkezések, például kétoldalú védintézkedés, 

amennyiben a behozatal kárt, illetve gazdasági vagy társadalmi zavarokat okoz 

valamelyik fél valamely ágazatában vagy iparágában, vagy ilyen veszély fenyeget; 

 Együttműködésre vonatkozó rendelkezések a kereskedelem technikai akadályaival, 

valamint az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatban; 

 A vám- és kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló rendelkezések; 

  Élelmiszerbiztonsági biztosíték és eltérés a fizetési mérleggel kapcsolatos nehézségek 

esetén; 

 Globális beszerzés a halászati termékek esetében. A megállapodás eltérést engedélyez 

az általános származási szabályok alól, így lehetőséget biztosít a csendes-óceáni 

államoknak, hogy a feldolgozott haltermékek esetében is részesüljenek a kereskedelmi 

kedvezményekből. Ez a mentesítés a teljes egészében innen származó halnak a 

szárazföldi kereslet kielégítése szempontjából elégtelen mennyisége, a halászati flotta 

nagyon korlátozott halászati kapacitása, a fizikai és gazdasági tényezők miatt 

mérsékelt feldolgozóképesség, valamint a csendes-óceáni szigetek elszigeteltsége és 

az uniós piactól való távolsága miatt került jóváhagyásra. A mentesítést a halászati 

erőforrások megvalósításával, fejlesztésével és fenntartható irányításával kapcsolatos 

jelentéstétel feltételéhez kötötték.  
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 Az alapvető cél a fenntartható fejlődés. Különösen a 3. cikkben a felek kötelezettséget 

vállaltak arra, hogy a megállapodás alkalmazása során figyelembe veszik saját 

népességük és a jövő generációjának emberi, kulturális, gazdasági, társadalmi, 

egészségügyi és környezeti érdekeit. A kereskedelemmel és a fenntartható fejlődéssel 

kapcsolatos kérdések – például a munkavállalók jogai és a környezetvédelem – a GPM 

kereskedelmi bizottságában folytatott párbeszéd során is rendszeresen napirendre 

kerülnek. Emellett a megállapodás a Cotonoui Megállapodás emberi jogokra, 

demokráciára és jogállamiságra vonatkozó rendelkezéseihez (az úgynevezett „alapvető 

elemekhez”) kapcsolódó összekapcsolási záradékot is tartalmaz, és ezek megsértése 

estén lehetőséget biztosít megfelelő intézkedések meghozatalára. Miután azonban a 

megállapodásra irányuló tárgyalások több, mint tíz éve – 2002 és 2007 között – 

zajlottak, az előadó elismeri az ambíció hiányát ezen a területen, és elvárja, hogy a 

felek a lehető leghamarabb tárgyalásokat kezdjenek egy korszerűbb, kereskedelemről 

és fenntartható fejlődésről szóló fejezetre vonatkozó megállapodás kialakítása 

érdekében.  

 Nyomon követés. A GPM végrehajtásának – és ezen belül a fenntartható fejlődésre 

gyakorolt hatásának – nyomon követését a GPM megfelelő intézményi szervei végzik. 

Az előadó sajnálja, hogy nincs olyan nyomonkövetési mechanizmus, amely bevonná a 

civil társadalmat, és elvárja, hogy a felek mielőbb kezdjenek tárgyalásokat a civil 

társadalmi csoportok képviselőit kiegyensúlyozott módon (például belföldi tanácsadó 

csoportok formájában) bevonó nyomonkövetési mechanizmus hozzáadásáról. 

 Az Unióhoz fűződő gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok stabil kerete.  Az átmeneti 

GPM várhatóan hosszú távú beruházásokat vonz, előmozdítja a kivitel 

diverzifikálását, versenyképességét, valamint az üzleti környezet javítására irányuló 

hazai reformokat.  

 Regionális integráció. Ez az elem további csendes-óceáni államok csatlakozásával 

egyre fontosabbá válik majd. 

A fentiek megvilágítják, hogy milyen előnyöket jelent az átmeneti GPM-hez való csatlakozás 

Szamoa mint a közepes jövedelmű országok alsó sávjába tartozó ország számára. Szamoa 

fejlődésének támogatása céljából és a szamoai polgárok érdekében az előadó javasolja az 

egyetértés megadását Szamoának a megállapodáshoz való csatlakozásához. Az előadó 

ugyanakkor elvárja a megállapodás részes feleitől, hogy a GPM kereskedelmi bizottsága által 

meghozandó határozat révén mielőbb kezdjenek tárgyalásokat egy olyan teljes körű, 

kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezet beillesztése céljából, amely 

megfelelő civil társadalmi ellenőrzési mechanizmusról rendelkezik. 
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VÉLEMÉNY A FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére 

Szamoának az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti 

átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozattervezetről 

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE)) 

A vélemény előadója: Linda McAvan 

 

 

 

 

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy tegyen ajánlást a Szamoának az egyrészről az Európai Közösség, másrészről 

a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról 

szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat Parlament általi jóváhagyására. 
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