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EB ir Ganos tarpinis ekonominės partnerystės susitarimas 

2009 m. kovo 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Ganos, vienos šalies, ir Europos 

bendrijos bei jos valstybių narių, kitos šalies, tarpinio ekonominės partnerystės susitarimo 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į savo 2003 m. rugsėjo 25 d. rezoliuciją dėl Kankune vykusios Pasaulio 

prekybos organizacijos (PPO) penktosios ministrų konferencijos1, į savo 2005 m. gegužės 

12 d. rezoliuciją dėl Dohos derybų raundo įvertinimo po 2004 m. rugpjūčio 1 d. PPO 

Generalinės tarybos sprendimo2, į savo 2005 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl pasirengimo 

šeštajai PPO ministrų konferencijai Honkonge3, į savo 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją dėl 

ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) poveikio vystymuisi4, į savo 2006 m. 

balandžio 4 d. rezoliuciją dėl Dohos derybų raundo įvertinimo po PPO ministrų 

konferencijos Honkonge5, į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl prekybos ir skurdo: 

prekybos politikos krypčių kūrimas siekiant padidinti prekybos indėlį mažinant skurdą6, į 

savo 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl derybų dėl Dohos plėtros darbotvarkės 

sustabdymo7, į savo 2007 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl ekonominės partnerystės 

susitarimų8, į savo 2007 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl ekonominės partnerystės 

susitarimų9 ir į savo 2008 m. birželio 5 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento 

dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. 

gruodžio 31 d., iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 552/97, (EB) Nr. 1933/2006 ir 

Komisijos reglamentus (EB) Nr. 964/2007 ir (EB) Nr. 1100/200610, 

 

– atsižvelgdamas į laikiną Ganos, vienos šalies, ir Europos bendrijos bei jos valstybių 

narių, kitos šalies, ekonominės partnerystės susitarimą, 

 

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir 

Ramiojo vandenyno (AKR) šalių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių 

partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimą), 

 

– atsižvelgdamas į Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos (BRIST) 2006 m. 

balandžio mėn., 2006 m. spalio mėn., 2007 m. gegužės mėn., 2007 m. spalio mėn., 

2007 m. lapkričio mėn., 2008 m. gegužės mėn. ir 2008 m. lapkričio mėn. išvadas, 

 

– atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. Komisijos komunikatą „Ekonominės partnerystės 
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susitarimai“ (COM(2007)0635), 

 

– atsižvelgdamas į Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT), ypač į jo 

XXIV straipsnį, 

 

– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 18 d. ministrų deklaraciją, kuri buvo priimta per 

Honkonge vykusią šeštąją Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferenciją, 

 

– atsižvelgdamas į pagalbos prekybos srityje darbo grupės pranešimą ir rekomendacijas, 

kuriuos PPO Generalinė taryba priėmė 2006 m. spalio 10 d., 

 

– atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 8 d. Jungtinių Tautų tūkstantmečio deklaraciją, kurioje 

buvo nustatyti Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT), visos tarptautinės bendruomenės 

iškelti kaip skurdo naikinimo kriterijai, 

 

– atsižvelgdamas į Gleniglso (angl. Gleneagles) pranešimą, kurį 2005 m. liepos 8 d. priėmė 

Didysis aštuonetas, 

 

– atsižvelgdamas į ministrų deklaraciją, kuri patvirtinta 2001 m. lapkričio 14 d. Dohoje 

vykusio ketvirtojo PPO ministrų konferencijos posėdžio metu, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį ir į 103 straipsnio 2 dalį, 

A. kadangi iki 2007 m. gruodžio 31 d. ankstesni Europos Sąjungos ir AKR šalių prekybos 

santykiai, dėl kurių pastarosios šalys naudojosi lengvatine prieiga prie ES rinkų 

nesivadovaudamos abipusiškumo principu, neatitiko PPO taisyklių, 

 

B. kadangi ekonominės partnerystės susitarimai atitinka PPO reikalavimus ir pagal juos 

siekiama remti regionų integraciją ir skatinti laipsnišką AKR šalių ekonomikos 

integraciją į pasaulio ekonomiką, taip puoselėjant šių šalių tausią socialinę ir ekonominę 

plėtrą ir prisidedant prie bendro siekio kovoti su skurdu AKR šalyse, 

 

C. kadangi pagal PPO taisykles nereikalaujama, kad EPS šalys vykdytų liberalizaciją 

paslaugų, investicijų, viešųjų pirkimų, intelektinės nuosavybės teisių, konkurencijos, 

prekybos lengvinimo, duomenų apsaugos, kapitalo judėjimo ar mokesčių valdymo 

srityse, ir kadangi derybos šiais klausimais turėtų vykti tik tuo atveju, jei abi šalys to 

siekia; kadangi skelbiamų EPS tikslų, t. y. skatinti plėtrą ir mažinti skurdą, reikia siekti 

vykdant laipsnišką ir tinkamai suplanuotą prekybos liberalizaciją, grindžiamą plėtros 

gairėmis, kuri gali būti svarbi skatinant rinkos įvairovę, ekonomikos augimą ir vystymąsi, 

 

D. kadangi 2008 m. gegužės 26–27 d. vykusios Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos 

susitikimo išvadose buvo pabrėžta būtinybė taikyti lanksčius veiksmus ir kartu užtikrinti 

atitinkamą pažangą, taip pat Komisija buvo raginama naudoti visus PPO reikalavimus 

atitinkančius lankstumo ir asimetrijos veiksmus siekiant, kad būtų atsižvelgta į skirtingus 

AKR šalių ir regionų poreikius ir išsivystymo lygį, 

 

E. kadangi taikant ankstesnes prekybos lengvatų sistemas nepavyko iš esmės pagerinti 

ekonominės padėties šiose šalyse, 

 

F.  kadangi laikinieji ekonominės partnerystės susitarimai – tai susitarimai dėl prekybos 



prekėmis, pagal kuriuos siekiama užtikrinti nenutrūkstamą AKR šalių prekybą su 

Europos Sąjunga, ir jie turėtų būti taikomi kaip laikinas sprendimas, kol vyksta derybos 

dėl išsamaus EPS su Vakarų Afrikos regionu sudarymo, 

 

G. kadangi bendras pagal EPS nustatytų prekybos taisyklių poveikis gali būti gerokai 

didesnis negu poveikis panaikinus tarifus, 

 

H. kadangi pagal Kotonu sutarties 37 straipsnio 6 dalį AKR šalys turi teisę išnagrinėti EPS 

alternatyvas, 

 

I. kadangi laikinasis ekonominės partnerystės susitarimas – tai žingsnis link išsamaus 

ekonominės partnerystės sudarymo, 

 

J. kadangi ES siūlo AKR šalims patekimą į ES rinkas visiškai be muitų ir be kvotų taikant 

pereinamuosius laikotarpius ryžiams (iki 2010 m.) ir cukrui (iki 2015 m.), 

 

K. kadangi įvairių AKR valstybių, taip pat AKR ir Europos Sąjungos pajėgumai labai 

skirtingi, 

 

L. kadangi tarp ES ir AKR šalių ekonomikos mažai konkurencijos, nes didžiąją ES eksporto 

dalį sudaro prekės, kurių AKR šalys negamina, tačiau kurių joms reikia, kad būtų 

tiesiogiai vartojamos arba naudojamos vietos pramonės tikslais, 

 

M. kadangi esama finansinė ir ekonominė krizė reiškia, kad besivystančiam pasauliui, 

siekiančiam visiškai pasinaudoti tarptautinės prekybos galimybėmis, kaip niekada bus 

svarbi prekybos politika, 

 

N. kadangi siekiant užtikrinti, kad visiems eksportuotojams būtų taikomos tokios pat sąlygos 

kaip daugiausia lengvatų gaunančiam eksportuotojui, didžiausio palankumo statuso 

(DPS) nuostata, pagal kurią nustatomas normalus, nediskriminuojamasis prekių importo 

tarifas, įtraukiama į EPS tekstus, 

 

O. kadangi Europos Bendrija ir AKR šalys derėjosi dėl naujų geresnių kilmės taisyklių, ir 

šios taisyklės, jei bus taikomos tinkamai ir pakankamai atsižvelgiant į šalių sumažėjusius 

pajėgumus, galėtų teikti AKR šalims daug naudos, 

 

P. kadangi ES pagalbos prekybai strategijos tikslas – remti besivystančių šalių sugebėjimą 

pasinaudoti naujomis prekybos galimybėmis, 

 

Q. kadangi išsamus ekonominės partnerystės susitarimas neišvengiamai lemia AKR šalių ir 

kitų prekybos partnerių būsimų susitarimų taikymo sritį ir turinį bei regiono poziciją 

derybų metu, 

 

R. kadangi prekybos tarp regionų požiūriu Europos Sąjungos ir Vakarų Afrikos valstybių 

ekonominės bendrijos (VAVEB) prekybos balansas yra lygus, 

 

S. kadangi Gana yra VAVEB, kurią sudaro 15 valstybių, narė; kadangi regiono atskirų 

valstybių dydis ir BVP lygis labai skiriasi, 

 

T. kadangi 12 iš 15 VAVEB valstybių laikomos mažiausiai išsivysčiusiomis valstybėmis 



(MIV), 

 

U. kadangi Gana, Dramblio Kaulo Krantas ir Nigerija nelaikomos mažiausiai 

išsivysčiusiomis valstybėmis; kadangi pripažįsta, kad gali iškilti sunkumų dėl vyriausybių 

išteklių ir VAVEB regiono šalių grupės pajėgumų skirtumų, susijusių su tuo, kad 

dauguma VAVEB narių priskiriamos MIV, 

1. dar kartą patvirtina savo požiūrį, kad deramai parengus ekonominės partnerystės 

susitarimą atsirastų galimybė atgaivinti AKR ir ES prekybos santykius, skatinti AKR 

šalių ekonomikos įvairinimą ir regionų integraciją bei mažinti skurdą AKR šalyse; 

 

2. pripažįsta, kad sudarytas laikinasis Europos bendrijos ir AKR valstybių partnerystės 

susitarimas buvo naudingas eksportuotojams, kadangi 2007 m. gruodžio 31 d. nustojus 

galioti Kotonu susitarimu nustatytam preferencinių tarifų tvarkos taikymui buvo išplėstos 

eksporto į Europos Sąjungą galimybės, taigi, suteikus visišką prieigą prie rinkos ir 

patobulinus kilmės taisykles, buvo išsaugotos ir iš esmės išplėstos Ganos eksporto į ES 

galimybės; 

 

3. pritaria tam, kad Europos bendrija, siekdama remti AKR ir ES prekybos liberalizaciją, 

siūlo suteikti AKR šalims daugumos produktų bekvotę ir bemuitę prieigą prie Europos 

Sąjungos rinkos; 

 

4. pabrėžia, kad būsimasis EPS su Gana jokiu būdu neturėtų kelti grėsmės regioninei 

Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (ECOWAS) integracijai ar silpninti jos 

sanglaudos; 

 

5. primena, kad laikinieji susitarimai atitinka PPO taisykles ir gali būti laikomi pirmuoju 

proceso etapu, tačiau jie neturėtų automatiškai tapti galutiniais EPS; 

 

6.  primena, kad pagal PPO taisykles nereikalaujama ir nedraudžiama sudaryti susitarimus 

dėl paslaugų ir vadinamųjų Singapūro klausimų; 

 

7.  pripažįsta, kad pagal laikinąjį EPS nustatomi pereinamieji laikotarpiai, taikomi 

mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kad jos galėtų prisitaikyti prie pokyčių, 

kuriuos paskatins šis susitarimas, ir ragina susijusių valstybių valdžios institucijas 

derantis dėl išsamaus EPS toliau remti MVĮ interesus; 

 

8. ragina AKR šalis tęsti liberalizacijos procesą ir skatina plėsti tokias reformas ir taikyti jas 

ne tik prekybai prekėmis, siekiant liberalizuoti prekybą paslaugomis; 

 

9.  ragina Komisiją nedaryti nederamo spaudimo Ganai prisiimti liberalizavimo 

įsipareigojimus viešųjų paslaugų ir vadinamųjų Singapūro klausimų srityse; 

 

10. siekdamas, kad pereinamasis ekonomikos laikotarpis pasirašius laikinąjį ekonominės 

partnerystės susitarimą būtų sklandesnis, ragina Europos Sąjungą didinti atitinkamą 

pagalbą AKR šalių valdžios institucijoms ir privačiajam sektoriui; 

11. ragina Komisiją ir valstybes nares aiškiau informuoti, kaip AKR regione iš tiesų 

paskirstomos įsipareigotų prioritetinių išlaidų lėšos, susijusios su padidintu pagalbos 

prekybai biudžetu; 

 



12. primena, kad 2007 m. spalio mėn. priimta ES prekybos pagalbos strategija, kurioje 

numatytas įsipareigojimas iki 2010 m. padidinti bendrą su prekyba susijusią ES paramą 

iki 2 milijardų (2 000 000 000) eurų per metus (po 1 milijardą eurų skirtų Bendrija ir dar 

1 milijardą skirtų valstybės narės); primygtinai reikalauja Vakarų Afrikos regionui skirti 

tinkamą ir teisingą dalį; 

 

13. ragina kuo greičiau nustatyti ir paskirti pagalbos prekybai išteklių dalį; pabrėžia, kad šios 

lėšos turėtų būti papildomi ištekliai, o ne tiesiog pakeistos paskirties Europos plėtros 

fondo (EPF) finansavimas, kad jos būtų skiriamos atsižvelgiant į Ganos prioritetus ir 

išmokamos laiku, pagal iš anksto numatytus terminus bei pagal nacionalinių ir regioninių 

strateginės plėtros planų vykdymo tvarkaraščius; nepritaria tam, kad teikiant Europos 

pagalbą būtų nustatytos bet kokios su EPS susijusios sąlygos, ir ragina Komisiją 

užtikrinti, kad prieiga prie 10-ojo EPF lėšų būtų atsieta nuo derybų rezultatų ir tempo; 

 

14. ragina susijusias šalis siekiant geriau bendradarbiauti su Europos Sąjunga suteikti aiškią 

ir skaidrią informaciją apie savo ekonominę ir politinę padėtį bei vystymąsi; 

 

15. pabrėžia skaidraus gamtos išteklių valdymo svarbą, kadangi jie lemia vystymąsi; ragina 

derybų dėl išsamaus EPS dalyvius visiškai atsižvelgti į tokią sistemą ir nurodyti, kokia 

pažangiąja patirtimi Ganai būtina vadovautis siekiant iš šių išteklių didžiausios naudos; 

atsižvelgdamas į tai, dar kartą patvirtina savo 2007 m. kovo 13 d. rezoliucijoje dėl įmonių 

socialinės atsakomybės: naujosios partnerystės1 išreikštą požiūrį ir ragina Komisiją 

užtikrinti, kad ES įsisteigusios tarptautinės įmonės, turinčios gamybinių patalpų AKR 

šalyse, tvirtai laikytųsi Tarptautinės darbo organizacijos standartų, socialinių ir su aplinka 

susijusių įsipareigojimų bei tarptautinių susitarimų, siekdamos, kad visame pasaulyje 

būtų išlaikyta ekonomikos augimo ir griežtesnių socialinių bei aplinkosaugos standartų 

pusiausvyra; 

 

16. pabrėžia prekybos pačiame regione svarbą ir būtinybę plėtoti regioninės prekybos ryšius 

siekiant užtikrinti tvarų augimą regione; pabrėžia, kad svarbu, jog skirtingi regioniniai 

subjektai bendradarbiautų ir atitiktų vienas kitą; 

 

17. skatina toliau mažinti tarifus, taikomus tarp besivystančių šalių ir regionų grupių, šiuo 

metu sudarančių 15–25 proc. prekybinės vertės, siekiant toliau skatinti pietų regionų 

tarpusavio prekybą, ekonominę plėtrą ir regionų integraciją; 

 

18. pritaria Vakarų Afrikos grupės muitų sąjungos kūrimui ir pastangoms kurti pinigų 

sąjungą, visų pirma turint mintyje naudą įmonėms, kurią jos gaus suderinus Vakarų 

Afrikos regioną – tai padėtų sukurti didesnę rinką, padidintų prekybą ir suteiktų daugiau 

galimybių užtikrinti masto ekonomiją; 

 

19. ragina taikyti tinkamas ir skaidrias priežiūros sistemas, kurios turėtų konkrečią paskirtį ir 

darytų konkretų poveikį siekiant, kad EPS poveikis būtų stebimas aktyviau dalyvaujant 

AKR ir konsultuojantis su įvairiomis suinteresuotomis šalimis; pabrėžia, kad reikia 

išsamiai persvarstyti laikinąjį EPS ne vėliau kaip po penkerių metų nuo jo pasirašymo 

dienos, atsižvelgus į jo socialinį ir ekonominį poveikį, įskaitant įgyvendinimo išlaidas ir 

pasekmes, ir leidžiant daryti susitarimo nuostatų pakeitimus bei priderinti jo taikymą; 
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20. primygtinai teigia, kad, vadovaujantis su pagalbos veiksmingumu susijusiais Paryžiaus 

principais, parama, be kita ko, turi priklausyti nuo poreikio, ir todėl ragina AKR 

patikslinti, kokiam tikslui reikia papildomų su EPS susijusių lėšų, ypač šiose srityse: 

norminio pagrindo, apsaugos priemonių, prekybos palengvinimo, paramos siekiant 

atitikti tarptautinius sanitarijos, fitosanitarijos ir intelektinės nuosavybės standartus bei 

EPS stebėsenos priemonės sukūrimo; 

 

21. ragina Komisiją dėti visas pastangas stengiantis vėl pradėti derybas dėl Dohos plėtros 

darbotvarkės (DPD) ir užtikrinti, kad susitarimai dėl liberalizavimo skatintų skurdžių 

šalių vystymąsi; 

 

22. yra įsitikinęs, kad išsamūs EPS turėtų papildyti susitarimus dėl DPD, o ne būti 

alternatyva AKR šalims; 

 

23.  atsižvelgia į poreikį parengti skyrių dėl dvišalių prekybos apsaugos priemonių; ragina abi 

šalis be reikalo netaikyti šių apsaugos priemonių; ragina Komisiją atsižvelgiant į 

vykstančias derybas dėl išsamaus EPS sudarymo sutikti persvarstyti laikinojo EPS 

apsaugos priemones siekiant užtikrinti tinkamą, skaidrų ir spartų naudojimą, laikantis 

sąlygos, kad būtų laikomasi jų taikymo kriterijų; 

 

24. pabrėžia, kad esama didelių viešųjų subsidijų ir paramos žemės ūkiui skirtumų: ES per 

metus šiam tikslui išleidžia 55 milijardus eurų, JAV – 55 000 milijardus dolerių, o Gana 

nuo 1980 m. nebeskyrė subsidijų savo ūkininkams ar žemės ūkio produktų gamintojams; 

 

25.  mano, kad, nepaisant lengvatinės Ganos žemės ūkio produktų galimybės patekti į ES 

rinką, taikant EPS negalima paskatinti Ganos žemės ūkio gamybos vystymosi, jei 

techninėmis ir finansinėmis investicijomis nebus padidinti ir modernizuoti gamybos 

pajėgumai; 

 

26. pabrėžia, kad dėl to AKR šalių ūkininkų padėtis blogesnė, nes mažėja jų 

konkurencingumas tiek šalies viduje, tiek užsienyje todėl, kad jų produktai iš tikrųjų yra 

brangesni už subsidijuojamus ES ir JAV produktus; 

 

27. taigi pritaria, kad būtų numatytos suderintos tai pačiai prekių grupei taikomų muitų 

išimtys, ypač taikomos žemės ūkio prekėms ir kai kurioms apdorotoms žemės ūkio 

prekėms, kadangi jos labiausiai susijusios su būtinybe apsaugoti jaunas šių šalių 

pramonės šakas arba jautrius produktus; 

 

28. pažymi, kad Ganai suteiktos tarifų išimtys, taikomos vištienai ir kitai mėsai, pomidorams, 

svogūnams, cukrui, tabakui ar alui; 

 

29. pabrėžia, kad pagal išsamų EPS susitarimą turėtų būti skatinamas apdorotų medžiagų 

eksportas, taikant paprastesnes ir patobulintas kilmės taisykles, ypač svarbiausiuose, pvz., 

žemės ūkio, sektoriuose; 

 

30.  pripažįsta, kad į laikinąjį EPS jau įtrauktas skirsnis dėl vystomojo bendradarbiavimo 

(2 antraštinė dalis), kuris aprėpia vystomąjį bendradarbiavimą, mokesčių reguliavimą, 

pasiūla grindžiamą konkurencingumą, verslo skatinimo infrastruktūrą ir kurį reikia iki 

galo įgyvendinti; pabrėžia, kad išsamaus regioninio susitarimo skyriuose dėl paslaugų 

reikia skubiai nustatyti su investicijomis ir prekyba susijusias taisykles, ir ragina abi šalis 



atsižvelgti į savo įsipareigojimą baigti derybas dėl konkurencijos ir viešųjų pirkimų tik 

tada, kai bus užtikrinti adekvatūs pajėgumai; 

 

31. pabrėžia, kad į bet kokį išsamų ekonominės partnerystės susitarimą turi būti įtrauktos 

gero valdymo, skaidrios politinės veiklos ir žmogaus teisių nuostatos; 

 

32. pažymi, kad EPS turėtų padėti siekti Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT); 

 

33. ragina derybų šalis įtraukti įpareigojančius susitarimus dėl investicijų, konkurencijos ir 

viešųjų pirkimų, kurie į Ganą pritrauktų verslą ir investicijas, ir pabrėžia, kad, jei šios 

taisyklės bus taikomos visiems, jos bus naudingos ir vartotojams, ir vietos viešojo 

administravimo institucijoms; 

 

34. pabrėžia, kad svarbus nevalstybinių veikėjų ir kitų suinteresuotųjų šalių indėlis į VAVEB 

regioną ir EPS poveikio analizė, kurie padės sukurti tikrą partnerystę, reikalingą EPS 

stebėsenai; 

 

35. prašo užtikrinti skubią ratifikavimo procedūrą, kad šalys partnerės be nereikalingos 

gaišaties galėtų turėti naudos iš laikinojo EPS; 

 

36.  rekomenduoja laikytis lankstaus, gerai pritaikyto ir pragmatinio požiūrio 

tebevykstančiose derybose dėl išsamaus EPS; turėdamas tai mintyje, ragina Komisiją 

ypač atsižvelgti į Ganos prašymą, susijusį su susitarime numatytais vystymosi aspektais; 

atsižvelgdamas į tai, pritaria 2008 m. gegužės mėn. BRIST išvadoms; 

 

37. ragina derybų šalis, kaip planuota, baigti derybas 2009 m.; ragina šalis imtis visų 

priemonių siekiant, kaip planuota, iki 2009 m. pabaigos baigti rengti AKR šalių ir 

Europos Sąjungos išsamų EPS; 

 

38. pabrėžia, kad išsamiame EPS turėtų būti įrašyta persvarstymo sąlyga ir reikalavimas dėl 

visuotinio poveikio vertinimo, kuris turėtų būti atliekamas praėjus 3–5 metams nuo 

susitarimo pasirašymo; reikalauja, kad kiekvieną kartą persvarstant susitarimą dalyvautų 

Europos ir Ganos parlamentai; 

 

39. ypač pabrėžia didelę AKR parlamentų ir nevalstybinių veikėjų reikšmę ekonominės 

partnerystės susitarimų priežiūros ir valdymo srityje ir prašo Komisijos užtikrinti jų 

dalyvavimą vykstančiose derybose; laikosi nuomonės, kad siekiant šio tikslo reikia 

numatyti aiškią, dalyvavimo požiūriu pagrįstą ES ir AKR šalių darbotvarkę; 

 

40. mano, kad svarbu, jog įgyvendinant ekonominės partnerystės susitarimus būtų parengta 

tinkama stebėsenos sistema, kurią koordinuotų atitinkamas Parlamento komitetas ir kurią 

taikant būtų įtraukiami Tarptautinės prekybos komiteto ir Vystymosi komiteto nariai bei 

tinkamai derinamas Tarptautinės prekybos komiteto vadovaujamasis vaidmuo ir bendras 

prekybos ir vystymosi politikos nuoseklumas; mano, kad šis Parlamento komitetas turėtų 

veikti lanksčiai ir aktyviai derinti darbą su AKR ir ES jungtine parlamentine asamblėja; 

mano, kad šią stebėseną reikėtų pradėti po kiekvieno laikino EPS susitarimo; 

 

41.  primygtinai reikalauja, kad Parlamentui būtų teikiama išsami informacija apie 

pereinamąjį derybų procesą ir kad jis šiame procese dalyvautų; 

 



42.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, ES valstybių narių ir 

AKR šalių vyriausybėms ir parlamentams, AKR ir ES Ministrų Tarybai bei AKR ir ES 

jungtinei parlamentinei asamblėjai. 


