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EB ir PAVB EPS valstybių laikinasis ekonominės partnerystės susitarimas 

2009 m. kovo 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos bendrijos ir jos valstybių 

narių, vienos šalies, ir Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (PAVB) EPS valstybių, kitos 

šalies, laikinojo ekonominės partnerystės susitarimo 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į savo 2003 m. rugsėjo 25 d. rezoliuciją dėl penktosios Pasaulio prekybos 

organizacijos (PPO) ministrų konferencijos Kankūne1, 

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl Dohos derybų raundo 

įvertinimo po 2004 m. rugpjūčio 1 d. PPO Generalinės tarybos sprendimo2, 

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl pasiruošimo šeštajai Pasaulio 

prekybos organizacijos ministrų konferencijai Honkonge3, 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją dėl ekonominės partnerystės 

susitarimų (EPS) poveikio vystymuisi4, 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. balandžio 4 d. rezoliuciją dėl Dohos derybų raundo 

įvertinimo po PPO ministrų konferencijos Honkonge5, 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl prekybos ir skurdo: prekybos 

politikos krypčių kūrimas siekiant padidinti prekybos indėlį mažinant skurdą6, 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl derybų dėl Dohos plėtros 

darbotvarkės sustabdymo7, 

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl ekonominės partnerystės 

susitarimų8, 

– atsižvelgdamas į savo 2007 gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl ekonominės partnerystės 

susitarimų9, 

– atsižvelgdamas 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. 
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1933/2006 ir Komisijos reglamentus (EB) Nr. 964/2007 ir (EB) Nr. 1100/20061, 

– atsižvelgdamas į Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos vystymosi 

bendrijos (PAVB) EPS valstybių laikinąjį ekonominės partnerystės susitarimą, 

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

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

valstybių narių partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimas), 

– atsižvelgdamas į 2006 m. balandžio mėn., 2006 m. spalio mėn., 2007 m. gegužės mėn., 

2007 m. spalio mėn., 2007 m. lapkričio mėn. ir 2008 m. gegužės mėn. Bendrųjų reikalų ir 

išorės santykių tarybos (BRIST) išvadas, 

– atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. Komisijos komunikatą „Ekonominės partnerystės 

susitarimai“ (COM(2007)0635), 

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

XXIV straipsnį, 

– atsižvelgdamas į ketvirtosios PPO ministrų konferencijos deklaraciją, priimtą 2001 m. 

lapkričio 14 d. Dohoje, 

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

dalį, 

A. kadangi nuo 2008 m. sausio 1 d. Europos Sąjungos ir AKR šalių grupės ankstesnieji 

prekybos santykiai, kai AKR šalims suteikiama lengvatinė galimybė patekti į ES rinkas 

nesilaikant abipusiškumo principo, nebeatitinka PPO taisyklių, 

B. kadangi EPS yra su PPO taisyklėmis suderinami susitarimai, kurių tikslas – remti regionų 

integraciją ir skatinti laipsnišką AKR šalių ekonomikos integraciją į pasaulio ekonomiką, 

tokiu būdu skatinant jų tvarų socialinį ir ekonominį vystymąsi ir prisidedant prie bendrų 

pastangų panaikinti skurdą AKR šalyse, 

C. kadangi kilus dabartinei finansų ir ekonomikos krizei prekybos politika bus svarbesnė 

besivystančiam pasauliui nei iki šiol, 

D. kadangi ankstesnės prekybos lengvatų sistemos nebuvo veiksmingos siekiant labai 

pagerinti ekonominę padėtį minėtose šalyse, 

E. kadangi laikinieji EPS – susitarimai dėl prekybos prekėmis, kuriais siekiama užkirsti kelią 

AKR šalių prekybos su Europos bendrija trukdžiams ir kadangi šiuose susitarimuose 

esama tam tikrų ginčytinų nuostatų, 

F. kadangi ES AKR šalims siūlo sudaryti sąlygas patekti į ES rinkas visiškai atsisakius 

muitų ir kvotų, o ryžiams (iki 2010 m.) ir cukrui (iki 2015 m.) taikyti pereinamuosius 

laikotarpius, 

G. kadangi pagal tinkamai parengtą tvarką liberalizavus prekybą, būtų galima skatinti rinkos 

įvairovę, ekonomikos augimą ir vystymąsi, 
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H. kadangi derybų dėl EPS metu tam tikros AKR šalys, norėdamos, kad būtų užtikrinama, 

jog visi eksportuotojai būtų traktuojami taip pat kaip ir palankiausią statusą turintys 

partneriai, siekė, kad joms būtų taikoma didžiausio palankumo statuso (DPS) sąlyga, 

pagal kurią nustatomi įprasti, nediskriminuojamieji prekių importo tarifai, 

I. kadangi ekonominė konkurencija tarp ES ir AKR šalių silpna, nes didžiąją dalį ES 

eksporto sudaro prekės, kurių AKR šalys negamina, tačiau šios prekės joms reikalingos 

arba tiesiogiai naudoti, arba vietos pramonei; kadangi taip nėra žemės ūkio prekių atveju, 

nes ES eksporto subsidijos sudaro didelę kliūtį AKR žemės ūkio, gyvulininkystės ir pieno 

sektorių gamintojams, dėl šių subsidijų suardomos bei dažnai sužlugdomos ir vietos, ir 

regioninės rinkos, taigi ES turėtų nedelsdama nustoti taikyti visokių rūšių eksporto 

subsidijas, 

J. kadangi Europos bendrija ir PAVB šalys derasi dėl naujų tobulesnių kilmės taisyklių, 

ypač susijusių su tekstilės ir drabužių pramone, žuvininkyste ir tam tikrais žemės ūkio 

produktais, kurios, jei būtų tinkamai ir atsižvelgiant į šių šalių sumažėjusius pajėgumus 

įgyvendintos, galėtų būti labai naudingos PAVB šalims, ir kadangi turi būti pabrėžiama, 

kad norint EPS skatinti regioninį susitelkimą ir investicijas, reikia nustatyti paprastesnes 

tobulesnes kilmės taisykles siekiant sudaryti AKR šalių įmonėms sąlygas plėtoti apdorotų 

medžiagų eksportą ir pasinaudoti pagal EPS teikiamomis naujomis rinkos galimybėmis, 

1. dar kartą pabrėžia, kad laikosi nuomonės, jog EPS turėtų būti sudaromi atsižvelgiant į 

AKR šalių poreikius ir jais turi būti siekiama atgaivinti AKR ir ES prekybos ryšius, 

skatinti AKR šalių plėtrą ir ekonominę įvairovę bei regionų integraciją, taip pat skatinama 

mažinti skurdą, gerbti pagrindines žmogaus teises, taigi, visais aspektais prisidėti prie 

Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) siekimo; 

2. pabrėžia, kad siekdama užtikrinti apsaugą nuo galimų neigiamų pasekmių, atsirandančių 

atvėrus PAVB regiono ekonomiką, Europos Sąjunga privalo teikti paramą, kad būtų gauta 

tikrosios naudos iš lengvatinės prekybos ir kad būtų sudaromos ekonominio ir socialinio 

vystymosi sąlygos; 

3. pripažįsta, kad parafuotas LEPS buvo naudingas eksportuotojams, kadangi 2007 m. 

gruodžio 31 d. nustojus galioti Kotonu susitarimu nustatytam preferencinių tarifų tvarkos 

taikymui buvo išlaikyta eksporto į Europos Sąjungą status quo ir tokiu būdu užkirstas 

kelias žalai, kurią galėjo patirti AKR šalių eksportuotojai, jei jie būtų buvę priversti 

vykdyti veiklą pagal mažiau palankias sistemas; 

4. palankiai vertina tai, kad Europos bendrija siūlo, kad AKR šalys tiektų savo produktus 

Europos Sąjungos rinkai ir joms nebūtų taikomi muitai ir kvotos, siekiant liberalizuoti 

prekybą tarp AKR šalių ir Europos Sąjungos; 

5. palankiai vertina BRIST 2008 m. gegužės, birželio ir lapkričio mėnesių išvadas, kuriose 

pabrėžiama, kad reikia remti vykstantį regionų integracijos procesą ir skatinti vystymąsi, 

ir ragina Komisiją vedant derybas gerbti šį įpareigojimą; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, 

kad svarbu neleisti iširti Pietų Afrikos muitų sąjungai; 

6. pažymi, kad LEPS pasirašymas yra būtinas žingsnis siekiant tvaraus atskirų regionų, taip 

pat bendros šių regionų visumos, augimo ir pabrėžia, kad svarbu tęsti derybas siekiant 

sudaryti išsamų susitarimą, kuris paskatintų plėtoti prekybą, didinti investicijas ir stiprinti 

regioninę integraciją; 



7. ragina Europos Sąjungą teikti daugiau taip pat tinkamos pagalbos AKR šalių valdžios 

institucijoms ir privačiam sektoriui, kad lengvėtų pereinamasis ekonomikos laikotarpis po 

LEPS pasirašymo; 

8. mano, kad dabartiniame laikinajame susitarime visai neskiriama dėmesio suverenumo 

maisto požiūriu ir teisės į maistą klausimams ir neremiamos žemės ūkio ir prekybos 

politikos priemonės, kuriomis siekiama reguliuoti rinką ir apsaugoti tvarų šeimų 

ūkininkavimą; pažymi, kad šie klausimai turi tapti vienais iš svarbiausių derybų klausimų, 

siekiant užtikrinti prekybos politikos ir visų ES politikos sričių nuoseklumą suverenumo 

maisto požiūriu ir teisės gauti maisto srityse; 

9. ragina Komisiją ir valstybes nares išaiškinti, kaip iš tiesų AKR regione paskirstomos 

didesniame prekybos pagalbos biudžete prioritetinėms išlaidoms skirtos lėšos; 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 mlrd. 

EUR (2 000 000 000) per metus (po 1 mlrd. EUR skirtų Bendrija ir valstybės narės); 

primygtinai reikalauja PAVB regionui skirti tinkamą ir teisingą dalį; 

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

lėšos turėtų būti papildomai skirti ištekliai, o ne tik pakeistos paskirties Europos plėtros 

fondo (EPF) lėšos, šios lėšos turi būti naudojamas atsižvelgiant į PAVB valstybių 

prioritetus, be to, jos turi būti išmokamos laiku, laikantis nuspėjamumo principo ir pagal 

nustatytus nacionalinių ir regionų strateginių plėtros planų tvarkaraščius; nepritaria tam, 

kad teikiant Europos pagalbą būtų nustatytos kokios nors su EPS susijusios sąlygos ir 

ragina Komisiją užtikrinti, kad prieiga prie 10-ojo EPF lėšų būtų atsieta nuo derybų 

rezultatų ir tempo; 

11. ragina derybų dalyvius, derantis dėl bet kokio išsamaus EPS, visiškai atsižvelgti į gamtos 

išteklių valdymo skaidrumo svarbą ir nurodyti, kokia pažangiąja patirtimi AKR šalys 

privalo vadovautis siekiant didžiausios šių išteklių naudos; 

12.  ragina Komisiją užtikrinti, kad ES įsikūrusios tarptautinės bendrovės, kurių gamyklos yra 

AKR šalyse, laikytųsi pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos standartų, socialinių ir 

aplinkos apsaugos paktų ir tarptautinių susitarimų, kad būtų pasiekta pasaulinė 

ekonominio augimo ir aukštesnių socialinių ir aplinkosaugos standartų pusiausvyra; 

13. pabrėžia prekybos regiono viduje svarbą ir būtinybę plėtoti regionų prekybos ryšius 

siekiant užtikrinti tvarų regiono augimą; pabrėžia, kad svarbu, jog skirtingi regionai 

bendradarbiautų ir siektų darnos; ragina Komisiją nepakenkti regionų dimensijai; 

14. mano, kad įgyvendinant ekonominės partnerystės susitarimus turėtų būti nustatyta 

tinkama stebėsenos sistema, kurią koordinuotų atitinkamas Parlamento komitetas, į kurį 

būtų įtraukta Tarptautinės prekybos komiteto ir Vystymosi komiteto narių, tačiau turi būti 

siekiama tinkamos pastangų išlaikyti pagrindinį Tarptautinės prekybos komiteto vaidmenį 

ir pastangų užtikrinti bendrą prekybos ir vystymosi politikos sričių darną pusiausvyros; 

šis Parlamento komitetas turėtų veikti lanksčiai ir glaudžiai bendradarbiauti su AKR ir ES 

jungtine parlamentine asamblėja (JPA), kad jų veikla derėtų; laikosi nuomonės, kad 

stebėsena turi būti pradedama vykdyti pasirašius kiekvieną LEPS; 

15. ragina Komisiją dėti visas pastangas stengiantis atnaujinti DPD derybas ir užtikrinti, kad 

susitarimai dėl liberalizavimo ir toliau skatintų skurdžių šalių vystymąsi; 



16. yra įsitikinęs, kad išsamiais EPS Dohos plėtros darbotvarkė turi būti papildoma, o ne 

keičiama; 

17. pritaria, jog reikia ir svarbu įtraukti skyrių dėl prekybos apsaugos taikant abipuses 

apsaugos priemones; ragina abi šalis pernelyg nepiktnaudžiauti šiomis apsaugos 

priemonėmis; 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; 

18. pritaria tam, kad numatytos suderintos tai pačiai prekių grupei taikomų muitų išimtys, 

ypač susijusios su žemės ūkio prekėmis ir su tam tikromis apdorotomis žemės ūkio 

prekėmis, atsižvelgiant į būtinybę apsaugoti šių šalių naujai įsteigtas pramonės įmones ar 

svarbius produktus; 

19. ragina Komisija, kad ji spręsdama pagrindines dideles Angolos, Namibijos ir Pietų 

Afrikos problemas, susijusias su tokiais klausimais kaip didžiausio palankumo statuso 

(DPS) sąlyga, eksporto muitai ir neseniai pradėtų vystyti pramonės šakų apsauga, veiktų 

lanksčiai; 

20.  ragina derybų šalis laikytis lankstaus, asimetrinio ir pragmatinio požiūrio 

tebevykstančiose derybose dėl galutinio EPS, kuris patenkintų abiejų šalių poreikius, 

nenustatant nerealistiškų terminų, ir suteikti PAVB šalims galimybę iš naujo derėtis dėl 

visų ginčytinų nuostatų, kurias jos norėtų pakeisti arba panaikinti; 

21.  su pritarimu pažymi per 2009 m. kovo mėn. Swakopmunde Namibijoje vykusias 

technines derybas ir teigiamai vertina Komisijos pasirengimą persvarstyti ginčytinus 

klausimus prieš laikinojo EPS pasirašymą; ragina išspręsti atvirus klausimus, pvz., 

palankiausio režimo išlygą, šalių teisinį apibrėžimą, likusius prieigos prie žemės ūkio 

produktų rinkos klausimus, tokiu būdu, kuris leistų visiems PAVB EPS grupės nariams 

pasirašyti laikinąjį EPS; 

22. pripažįsta, kad į ES ir PAVB LEPS šalimis reikia įtraukti skyrių dėl bendradarbiavimo 

vystymosi tikslais, kuris apimtų prekybos prekėmis bendradarbiavimą, su pasiūla susijusį 

konkurencingumą, infrastruktūrą verslui skatinti, prekybą paslaugomis, su prekyba 

susijusias problemas, institucijų pajėgumų didinimą ir fiskalinį reguliavimą; ragina abi 

šalis laikytis jų sutarto įsipareigojimo baigti derybas dėl konkurencijos ir viešųjų pirkimų 

tik tuomet, kai bus išugdyta tinkamų pajėgumų; ragina Komisiją glaudžiai 

bendradarbiauti su PAVB šalimis, kad būtų pasiekti bendradarbiavimo vystymosi tikslais 

skyriuje nurodyti tikslai; 

23. pabrėžia, kad į bet kokį išsamų EPS turi būti įtrauktos nuostatos dėl visiems priimtinos 

gero valdymo apibrėžties, politinių pareigų skaidrumo ir žmogaus teisių, pagal Kotonu 

susitarimo 11b, 96 ir 97 straipsnius, taip pat konkrečios nuostatos dėl labiausiai 

pažeidžiamų gyventojų grupių, pvz., vietos ūkininkų ir moterų; 

24. atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu ES ir PAVB derybos siekiant pereiti nuo laikinojo 

prie galutinio EPS vyksta remiantis prielaida, kad susitarimas bus pasirašytas iki 2009 m. 

pabaigos; ragina Komisiją netaikyti nereikalingo spaudimo PAVB šalims, verčiant jas 

prisiimti liberalizacijos ir reglamentavimo įsipareigojimus paslaugų srityje, taip pat 

įsipareigojimus vadinamaisiais Singapūro klausimais; 



25. ragina, jei bus deramasi dėl paslaugų, nustatyti tvirtą reglamentavimo sistemą siekiant 

užtikrinti visuotinės svarbos paslaugų teikimą; 

26. remia abiejų šalių pastangas užtikrinti aktyvų Pietų Afrikos dalyvavimą derybų procese; 

pripažįsta, kad Pietų Afrikos dalyvavimas yra itin svarbus siekiant skatinti ekonominę 

darną ir regionų integraciją ir toliau plėtoti regiono ir Europos Sąjungos santykius 

prekybos ir investicijų klausimais; ragina Komisiją išsaugoti ir plėtoti šiuos ryšius 

derantis dėl išsamaus ir visa apimančio EPS; 

27. atkreipia dėmesį į Pietų Afrikos vystymosi bendrijos regiono ketinimą dalyvauti kuriant 

naują laisvosios prekybos zoną kartu su Rytų Afrikos bendrijos regionu ir Rytų ir Pietų 

Afrikos bendrąja rinka (COMESA); ragina Komisiją stebėti tolesnius įvykius, kad būtų 

užtikrintas išsamaus EPS suderinamumas; 

28. teigiamai vertina tai, kad į PAVB ir ES LEPS įtraukta nuostata dėl persvarstymo, kuria 

patvirtinama, kad šis susitarimas išsamiai persvarstomas praėjus ne daugiau kaip 

penkeriems metams po šio susitarimo pasirašymo datos ir vėliau kas penkeri metai, 

atliekant ir prekybos įsipareigojimų įgyvendinimo sąnaudų ir pasekmių analizę; 

atsižvelgiant į PPO taisykles ir procedūras ir jų laikantis, prireikus, būtina iš dalies keisti 

susitarimo nuostatas ir koreguoti jų taikymą; 

29. ragina derybų šalis baigti derybas dėl išsamaus EPS, kaip planuota, 2009 m; 

30. reikalauja, kad Parlamentas būtų visapusiškai informuojamas ir dalyvautų pereinamųjų 

derybų procese; norėtų, kad tai būtų pasiekta plėtojant aktyvų neoficialų trišalį Tarybos, 

Komisijos ir Parlamento bendravimą; prašo Tarybos kuo greičiau persiųsti šį klausimą 

Europos Parlamentui; 

31. visų pirma, pabrėžia, kad AKR parlamentai ir nevalstybinių veikėjai atlieka labai svarbų 

vaidmenį EPS priežiūros ir valdymo srityje ir prašo Komisijos užtikrinti jų dalyvavimą 

vykstančiose derybose; tam reikia aiškios ES ir AKR šalių darbotvarkės, grindžiamos 

dalyvavimo strategija; 

32. 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. 


