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Vplivi sporazumov o gospodarskem partnerstvu na razvoj 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2009 o vplivu sporazumov o 

gospodarskem partnerstvu na razvoj (2008/2170(INI)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in 

pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na 

drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 ("Sporazum iz Cotonouja")1, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 980/2005 z dne 27. junija 2005 o uporabi sheme 

splošnih tarifnih preferencialov2, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1528/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi 

ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških 

držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi 

sporazumov o gospodarskem partnerstvu3, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose o sporazumih o 

gospodarskem partnerstvu z dne 10. in 11. aprila 2006 in o pomoči za trgovino z dne 16. 

oktobra 2006 ter sklepov Evropskega sveta z dne 15. in 16. junija 2006, 

– ob upoštevanju zaključkov Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose o sporazumih o 

gospodarskem partnerstvu z dne 15. maja 2007, 

– ob upoštevanju zaključkov z 2870. zasedanja Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose o 

sporazumih o gospodarskem partnerstvu z dne 26. in 27. maja 2008, 

– ob upoštevanju resolucije sveta ministrov AKP-EU, ki je bila sprejeta dne 13. junija 2008 v 

Adis Abebi, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije o spremembi smernic za pogajanja o sporazumih o 

gospodarskem partnerstvu z državami in regijami AKP z dne 28. novembra 2006 

(KOM(2006)0673), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom "Od Kaira do Lizbone – novo strateško 

partnerstvo med EU in Afriko" z dne 27. junija 2007 (KOM(2007)0357), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije o sporazumih o gospodarskem partnerstvu z dne 23. 

oktobra 2007 (KOM(2007)0635), 

– ob upoštevanju Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT), zlasti njegovega člena 

XXIV, 
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– ob upoštevanju deklaracije tisočletja Združenih narodov z dne 8. septembra 2000, v kateri 

so določeni razvojni cilji tisočletja, ki predstavljajo skupno začrtana merila mednarodne 

skupnosti za odpravo revščine, 

– ob upoštevanju izjave z druge konference afriških ministrov, pristojnih za povezovanje, 

sprejete v Kigaliju v Ruandi dne 26. in 27. julija 2007, 

– ob upoštevanju poročila Christiane Taubira, poslanke v francoski narodni skupščini, z dne 

16. junija 2008: "Les Accords de Partenariat Economique entre l'Union européenne et les 

pays ACP. Et si la Politique se mêlait enfin des affaires du monde?" (Sporazumi o 

gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in državami članicami. Kaj, če bi se politika 

končno vmešala v svetovne zadeve?), 

– ob upoštevanju resolucije skupne parlamentarne skupščine AKP-EU o sporazumih o 

gospodarskem partnerstvu, težavah in obetih z dne 19. februarja 20041, 

– ob upoštevanju resolucije skupne parlamentarne skupščine AKP-EU o reviziji pogajanj o 

sporazumih o gospodarskem partnerstvu z dne 23. novembra 20062, 

– ob upoštevanju deklaracije iz Kigalija o razvoju prijaznih sporazumih o gospodarskem 

partnerstvu, ki jo je skupna parlamentarna skupščina AKP-EU sprejela dne 20. novembra 

20073, 

– ob upoštevanju izjave voditeljev držav AKP o sporazumih o gospodarskem partnerstvu, ki 

je bila sprejeta v Akri dne 3. oktobra 2008, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. septembra 2002, ki vsebuje priporočilo Komisiji 

v zvezi s pogajanji o sporazumih o gospodarskem partnerstvu z državami in regijami AKP4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. novembra 2005 o razvojni strategiji za Afriko5, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. marca 2006 o vplivih sporazumov o 

gospodarskem partnerstvu na razvoj6, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. septembra 2006 o okrepitvi in izboljšanju 

sodelovanja: paket o učinkoviti pomoči za leto 20067, 

– ob upoštevanju svoje resolucije o sporazumih o gospodarskem partnerstvu z dne 23. maja 

20078, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. maja 2007 o pomoči EU za trgovino9, 
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. junija 2007 o razvojnih ciljih tisočletja – vmesna 

točka1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. novembra 2007 o pospeševanju afriškega 

kmetijstva – predlog za razvoj kmetijstva in varnost preskrbe s hrano v Afriki2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije o sporazumih o gospodarskem partnerstvu z dne 

12. decembra 20073, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. maja 2008 o ukrepih po pariški deklaraciji iz leta 

2005 o učinkovitosti pomoči4, 

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj (A6-0513/2008), 

A. ker je v členu 36(1) Sporazuma iz Cotonouja navedeno, da se Evropska unija in države 

članice AKP dogovorijo o sklenitvi novih trgovinskih dogovorov, združljivih s STO, in s 

tem postopoma odstranjujejo ovire za njihovo medsebojno trgovino in povečujejo 

sodelovanje na vseh področjih, pomembnih za trgovino, 

B. ker je Svet dne 12. junija 2002 sprejel smernice za pogajanja o sporazumih o gospodarskem 

partnerstvu z državami AKP in so se istega leta začela pogajanja s skupino držav AKP o 

vprašanjih splošnega interesa, ki so jim sledila ločena pogajanja s šestimi regijami, ki so 

želele skleniti te sporazume (Karibi, zahodna Afrika, osrednja Afrika, vzhodna in južna 

Afrika, skupina "SADC minus", Tihi ocean), 

C. ker je 15 držav članic karibskega foruma afriških, karibskih in pacifiških držav 

(CARIFORUM) dne 16. decembra 2007 parafiralo sporazum o gospodarskem partnerstvu z 

Evropsko unijo in njenimi državami članicami, 

D.  ker je v členu 231 sporazuma o gospodarskem partnerstvu, sklenjenem z državami 

CARIFORUM, opredeljen parlamentarni odbor CARIFORUM-ES, 

E. ker je 18 afriških držav, med katerimi je osem najmanj razvitih držav, novembra in 

decembra 2007 parafiralo začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu, medtem ko 29 

drugih afriških držav AKP, med katerimi so tri najmanj razvite države, tega ni storilo, in ker 

je Južnoafriška republika z Evropsko unijo že podpisala sporazum o trgovini, razvoju in 

sodelovanju (TDCA), ki je združljiv s pravili Svetovne trgovinske organizacije, 

F. ker sta Papua Nova Gvineja in Fidži, državi AKP, ki nista med najmanj razvitimi, dne 23. 

novembra 2007 parafirali začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu, medtem ko druge 

pacifiške države AKP (šest najmanj razvitih držav in sedem drugih) tega niso storile, 

G. ker še nobeden od sporazumov, ki so bili parafirani leta 2007, ni bil podpisan, vendar naj bi 

do tega prišlo do konca leta 2008, 
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H. ker Evropska unija od 1. januarja 2008 izvaja uvozni režim za proizvode iz držav AKP, ki 

so parafirale sporazume o gospodarskem partnerstvu ali začasne sporazume o 

gospodarskem partnerstvu, kot je določeno v teh sporazumih1, 

I. ker afriške in pacifiške regije nadaljujejo pogajanja s Komisijo, da bi sklenile celovite 

sporazume o gospodarskem partnerstvu, 

J. ker so vse strani, zlasti Evropski parlament v resolucijah, pa tudi Svet in Komisija v svojih 

dokumentih, večkrat potrdile, da morajo biti sporazumi o gospodarskem partnerstvu 

instrumenti za razvoj, zato da bi spodbujali trajnostni razvoj in regionalno povezovanje ter 

zmanjšali revščino v državah AKP, 

K. ker bodo stroški prilagoditve na podlagi sporazumov o gospodarskem partnerstvu imeli 

velik vpliv na razvoj držav AKP, ki bo – čeprav je to težko napovedati – sestavljen iz 

neposrednega vpliva zaradi izgube carin ter stroškov regulativne reforme in izvedbenih 

ukrepov, potrebnih za spoštovanje številnih predpisov sporazuma o gospodarskem 

partnerstvu, in posrednega vpliva zaradi stroškov, potrebnih za prilagoditev ali socialno 

podporo na področju zaposlovanja, izboljšanja usposobljenosti, proizvodnje, diverzifikacije 

izvoza ter reforme upravljanja javnih financ, 

L. ker je 21 držav AKP, med katerimi jih nekaj še ni podpisalo sporazuma o gospodarskem 

partnerstvu, v svojih nacionalnih okvirnih programih za 10. evropski razvojni sklad določilo 

specifične zneske za ukrepe, ki bodo spremljali te sporazume, 

M. ker zneski, ki so specifično določeni za ukrepe, povezane s sporazumi o gospodarskem 

partnerstvu, v vseh nacionalnih okvirnih programih predstavljajo le 0,9 % celotnih sredstev 

(finančni okvir A); ker so poleg tega na voljo obsežni posredni podporni ukrepi za 

sporazume o gospodarskem partnerstvu, na primer regionalno povezovanje in infrastruktura 

ter pomoč za trgovino, 

N. ker bo učinek sporazumov o gospodarskem partnerstvu na razvoj izhajal iz njihovega vpliva 

na 

– zmanjšanje čistega prihodka od carin in njegovega vpliva na proračun držav AKP, 

– izboljšanje dobave v gospodarstvu držav AKP ter preskrbo z uvoženimi proizvodi iz 

Evropske unije, 

– večanje izvoza iz držav AKP v Evropsko unijo zaradi boljših pravil o poreklu, kar naj bi 

pripomoglo h gospodarski rasti, zaposlovanju in večjim prihodkom države, ki bi jih bilo 

mogoče uporabiti za financiranje socialnih ukrepov, 

– regionalno povezovanje v regijah AKP, prek katerega bi izboljšali okvir za gospodarski 

razvoj ter spodbudili gospodarsko rast, 

– uspešno uporabo finančnih sredstev za pomoč za trgovino v povezavi s sporazumi o 
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gospodarskem partnerstvu, 

– izvajanje reformnih ukrepov v državah AKP, zlasti v zvezi z upravljanjem javnih financ, 

pobiranjem carin ter vzpostavitvijo novega davčnega sistema, 

O. ker je bistveno spodbujati in podpirati trgovino v regijah AKP in med njimi ter med 

državami AKP in drugimi državami v razvoju (jug-jug), kar bo zelo pozitivno vplivalo na 

razvoj držav AKP in zmanjšalo njihovo odvisnost, 

P. ker je Svet za splošne zadeve in zunanje odnose dne 26. in 27. maja 2008 v navedenih 

sklepih poudaril potrebo po prožnem pristopu in zagotavljanju ustreznega napredka ter 

pozval Komisijo, naj bo karseda prožna in uporabi različne pristope v skladu s pravili STO, 

da bi se upoštevale različne potrebe in ravni razvoja držav in regij AKP, 

Q. ker je prebivalstvo držav AKP najbolj prizadeto zaradi svetovne finančne in prehrambene 

krize, zaradi katere je ogrožen neznaten napredek, ki je bil dosežen pri uresničevanju 

razvojnih ciljev tisočletja, 

1. poziva Svet, Komisijo in vlade držav članic EU ter države AKP, naj se kar najbolj potrudijo 

za ponovno vzpostavitev ozračja zaupanja in konstruktivnega dialoga, če je bilo to med 

pogajanji omajano, ter naj priznajo države AKP kot enakovredne partnerje pri pogajanjih in 

postopku izvajanja; 

2. poziva države članice, naj spoštujejo svoje obveznosti glede povečanja uradne razvojne 

pomoči, tudi v sedanji svetovni finančni krizi, s čimer bodo omogočile in povečale pomoč 

za trgovino, ter naj vzpostavijo spremljevalne ukrepe v obliki regionalnih paketov pomoči 

za trgovino za izvajanje sporazumov o gospodarskem partnerstvu in s tem prispevajo k 

njihovemu pozitivnemu vplivu na razvoj; poudarja, da podpis sporazuma o gospodarskem 

partnerstvu ni pogoj za prejem sredstev za pomoč trgovini; 

3. vztraja, da so sporazumi o gospodarskem partnerstvu razvojni instrument, ki bi moral 

odražati tako nacionalne kot regionalne interese in potrebe držav AKP, da bi se zmanjšala 

revščina, dosegli razvojni cilji tisočletja in spoštovale temeljne človekove pravice, kot so 

pravica do hrane ali pravica dostopa do osnovnih javnih storitev; 

4. opominja Svet in Komisijo, da niti sklenitev niti zavrnitev sporazuma o gospodarskem 

partnerstvu ne bi smela privesti do tega, da bi se država AKP znašla v manj ugodnem 

položaju, kot je bila na podlagi trgovinskih določb sporazuma iz Cotonouja; 

5. poziva Komisijo in države AKP, naj kar najbolj izkoristijo razpoložljiva finančna sredstva 

za pomoč za trgovino, da bi podprle reforme na ključnih področjih za gospodarski razvoj; 

naj izboljšajo infrastrukturo, kjer je to potrebno, ker bo priložnosti, ki jih ponujajo 

sporazumi o gospodarskem partnerstvu, mogoče v celoti izkoristiti le z uvedbo strogih 

spremljevalnih ukrepov za države AKP; naj nadomestijo izgubo čistega prihodka od carin 

ter spodbujajo davčno reformo, tako da se javne naložbe v socialni sektor ne bodo 

zmanjšale; naj vlagajo v proizvodno verigo, da bi razširile proizvodnjo za izvoz; naj 

proizvajajo izvozno blago z večjo dodano vrednostjo ter vlagajo v usposabljanje in podporo 

malih proizvajalcev in izvoznikov, da bi dosegli zdravstvena in fitosanitarna merila EU; 

6. poudarja, da obstaja nevarnost, da bi sporazumi o gospodarskem partnerstvu, sklenjeni s 

posameznimi državami AKP ali skupino držav, v katero ne bi bile vključene vse države ene 



 

regije, oslabili regionalno povezovanje; poziva Komisijo, naj to upošteva v svojem pristopu 

in zagotovi, da sklepanje sporazumov o gospodarskem partnerstvu ne bo ogrozilo 

regionalnega povezovanja; 

7. poudarja, da bi moralo biti povečanje javne razvojne pomoči, ki so jo obljubile države 

članice, v prvi vrsti namenjeno podvojitvi prizadevanj pri uresničevanju razvojnih ciljev 

tisočletja v državah AKP, ki so najbolj prizadete zaradi svetovne finančne in prehrambene 

krize, ki je ogrozila in še vedno ogroža napredek, dosežen pri uresničevanju teh ciljev; 

8. poudarja tudi, da je treba v vseh sporazumih spoštovati razlike v korist držav AKP, kar 

zadeva ponudbo proizvodov in prehodna obdobja, in da morajo sporazumi o gospodarskem 

partnerstvu zagotavljati konkretna jamstva za varovanje občutljivih področij, ki jih bodo 

opredelile države AKP; 

9. poudarja, da je treba pri podpornih ukrepih, povezanih s sporazumi o gospodarskem 

partnerstvu, upoštevati pomen regionalnega povezovanja in gospodarskih odnosov z 

drugimi državami v razvoju za razvoj držav AKP; 

10. poziva Komisijo, naj da pogajalcem iz držav AKP dovolj časa, da ocenijo sporazum in 

podajo predloge pred njegovim sprejetjem ter pri tem upoštevajo časovne razporede STO; 

11. poudarja, da bi morali sporazumi o gospodarskem partnerstvu vsebovati revizijsko klavzulo 

o opravljanju revizije pet let po njihovem podpisu, kateri bi se morali formalno pridružiti 

nacionalni parlamenti, Evropski parlament in civilna družba; poudarja tudi, da bo ta rok 

omogočal poglobljeno oceno učinka sporazumov o gospodarskem partnerstvu na 

gospodarsko in regionalno povezovanje držav AKP ter ustrezne preusmeritve; 

12. meni, da bi morali vsi sporazumi o trgovini med državami AKP in EU, ki vplivajo na 

preživljanje prebivalstva, temeljiti na odprti in javni razpravi s polno udeležbo parlamentov 

držav AKP; 

13. poziva vlade držav AKP, naj izvedejo potrebne reforme za uresničitev dobrega upravljanja, 

zlasti na področju javne uprave, in sicer pri upravljanju javnih financ, pobiranju carin, 

davčnem sistemu ter boju proti korupciji in slabemu upravljanju; 

14. poudarja potrebo po okrepljenih določbah o spremljanju in ocenjevanju v sporazumih o 

gospodarskem partnerstvu, ki bodo opredeljevale ne le stopnje skladnosti sporazuma o 

gospodarskem partnerstvu, temveč tudi njegov vpliv na cilje nacionalnega in regionalnega 

razvoja ter zmanjšanja revščine; 

15. poudarja, da je treba povečati preglednost pri pogajanjih in njihovih izidih, da bi 

oblikovalcem politike, poslancem in predstavnikom civilne družbe omogočili javni nadzor; 

16. meni, da bi morali regionalni strateški dokumenti evropskega razvojnega sklada ter 

regionalni okvirni programi vsebovati pomembno, sistematično ter dobro zastavljeno 

podporo za izvajanje sporazumov o gospodarskem partnerstvu, pri čemer bi bilo treba 

upoštevati potrebne reforme, na podlagi katerih bi bili ti sporazumi uspešni; 

17. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami AKP v sporazum o gospodarskem 

partnerstvu in začasne sporazume o gospodarskem partnerstvu vključi razvojna merila za 

merjenje družbenogospodarskega učinka teh sporazumov na ključna področja, ki se določijo 



glede na prednosti in za razdobja, opredeljena v posameznih regijah; 

18. poudarja, da je bistveno, da gozdovi, biotska raznovrstnost in avtohtoni prebivalci ali 

prebivalci, ki so odvisni od gozda, ne bodo ogroženi; v zvezi s tem poudarja, da bi moralo 

biti državam AKP dovoljeno, da izvajajo predpise, ki bodo omejevali izvoz lesa in drugih 

nepredelanih surovin, in da te zakone uporabljajo za varstvo gozdov, prostoživečih živali in 

rastlin ter domače industrije; 

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav 

članic držav in držav AKP, svetu AKP-EU ter skupni parlamentarni skupščini AKP-EU. 

 


