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NOTULEN
Woensdag 15 juni 2011, 15.00 – 18.30 en donderdag 16 juni, 9.00 – 12.30 uur

Brussel

De vergadering wordt op woensdag 15 juni 2011, om 15.13 uur geopend onder voorzitterschap 
van David Martin, voorzitter.

1. Aanneming van de agenda PE 458.915

De ontwerpagenda wordt aangenomen in de volgorde van deze notulen.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van:
 12 april 2011 PV – PE458.914v01-00

Dit punt wordt niet behandeld.

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter informeert de deelnemers dat de Europese Commissaris voor handel, 
Karel De Gucht, heeft bevestigd op 16 juni om 10.00 uur aanwezig te zullen zijn.

Hij deelt ook mee dat er na afloop van de vergadering, om 18.30 uur, in samenwerking 
met de West Indies Rum & Spirits Producer's Association en de Caribische Raad een 
Caribische rumreceptie met rumproeverij wordt georganiseerd in de open ruimte voor 
de vergaderzaal, PHS 5B001.

4. Follow-up en verslag van het handels- en ontwikkelingscomité Cariforum-EU, 
Barbados, 9-10 juni 2011, met de volgende sprekers: 

 H.Exc. Audrey Joy Grant, ambassadeur van Belize

 Dhr. Peter Thompson, directeur voor ontwikkeling en EPO's, DG Handel

Zowel ambassadeur Grant als Peter Thompson, directeur voor ontwikkeling en EPO's in 
DG Handel, noemen belangrijke vorderingen die de afgelopen 15 jaar zijn geboekt in de 
uitvoering van de overeenkomst. De instellingen zijn nu min of meer gevestigd, er zijn 
regionale en nationale coördinatoren aangewezen en er is een plaatselijk 
uitvoeringsbureau opgericht. Er is echter niet voldaan aan de in de overeenkomst 
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voorziene termijn voor de tariefverlagingen, en dit blijft een van de uitdagingen voor 
2011.  
De onderwerpen waarover het hevigst wordt gediscussieerd, houden verband met 
bananen, rum en het vrije verkeer van personen. Zeven van de tien voorgestelde 
begunstigde landen voor de begeleidende maatregelen in de bananensector behoren tot 
de Cariforumregio. De leden geven uiting aan hun frustratie met betrekking tot de 
vertraging in de uitbetalingen van het fonds aan de regio, vanwege horizontale 
onderhandelingen over het externe financiële instrument, en vragen om een snelle 
oplossing. 

Wat de rumimport betreft menen de Caribische producenten, als gevolg van EU-
onderhandelingen met andere regio's, de dupe te zijn geworden van preferentie-erosie 
en ook van oneerlijke concurrentie, aangezien andere producenten uit derde landen hun 
producten – in strijd met de EU-normen – van misleidende etiketten voorzien.

Cariforumleden onderstrepen ook de behoefte aan aanvullende voorzieningen op het 
gebied van het vrije verkeer van personen, en vragen om een vrijstelling van de 
visumplicht als een manier om extra mogelijkheden te creëren voor culturele 
uitwisseling, met het oog op het belang van onder meer de muzieksector in de regio.

Sprekers: Peter Thompson (DG Handel), Audrey Joy Grant (ambassadeur Belize), 
David Martin (S&D), Niccolò Rinaldi (ALDE), Gregory Mair (parlementslid Jamaica), 
Maurice Ponga (EPP), Rabindre Tewari Parmessar (parlementslid Suriname), Alejandro 
González Pons (ambassadeur Dominicaanse Republiek), Robert Sturdy (ECR)

15 juni 2011, 16.30 – 17.30 uur

5. Gedachtewisseling met ambassadeur Errol Humphrey, auteur van het 
onderzoeksverslag 'Implementing the EPA, challenges and bottlenecks in the 
CARIFORUM region'. (casestudy's van Barbados, de Dominicaanse Republiek en 
St Vincent en de Grenadines)

Ambassadeur Errol Humphrey, voormalig ambassadeur van Barbados bij de EU en lid 
van het onderhandelingsteam Cariforum-EPO, presenteert via videolink vanuit 
Barbados een zeer recentelijk voltooid onderzoeksverslag over de uitvoering van de 
EPO, uitdagingen en knelpunten in de Cariforumregio.

Uit zijn verslag blijkt dat de verschillende problemen en uitdagingen met betrekking tot 
de uitvoering van de EPO's voor het hele Caribische gebied gelden, hoewel de aanpak 
per land kan verschillen. Hij stelt een aantal maatregelen voor om enkele van de 
belangrijkste knelpunten het hoofd te bieden, waaronder een doeltreffender 
informatievoorziening, een versterking van het concurrentievermogen, een routekaart en 
matrix voor de uitvoering van EPO's, toezichtsmechanismen en betere toegang tot 
technische bijstand en ontwikkelingsmiddelen voor EPO-gerelateerde projecten en 
programma's.
Sprekers: ambassadeur Errol Humphrey, Surujrattan Rambachan (parlementslid 
Trinidad en Tobago), Gregory Mair (parlementslid Jamaica), Rabindre Tewari 
Parmessar (parlementslid Suriname), David Martin (S&D), Patrick Gomes 
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(ambassadeur Guyana)

6. Gedachtewisseling over de programmering van ontwikkelingssteun voor de EPO 
Cariforum-EU

Dhr. Rune Skinnebach van de EDEO biedt een kort overzicht van het 10e Caribische 
regionalestrategiedocument en het regionaal indicatief programma van het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF), die in november 2008 zijn getekend door het Caribische 
forum van de ACS-staten (Cariforum) en de Europese Commissie. Voorts omschrijft hij 
enkele van de nieuwste programma's en financieringsmogelijkheden en de stand van 
zaken. Hij merkt met tevredenheid op dat de Caribische staten veel belang hechten aan 
regionale samenwerking en dat de EU zich blijft inzetten voor de financiering van EPO-
gerelateerde projecten ter bestrijding van armoede en onderontwikkeling. De 
parlementsleden van de Caribische staten stelden de EU voor de administratieve 
procedures voor EOF-financiering te vereenvoudigen, zodat deze toegankelijker wordt 
voor een grotere groep publieke en niet-gouvernementele actoren. 

Sprekers: Rune Skinnebach (EDEO), David Martin (S&D), Gregory Mair 
(parlementslid Jamaica), Rabindre Tewari Parmessar (parlementslid Suriname), Marcia 
Gilbert-Roberts (ambassadeur Jamaica)

7. Discussie en mogelijke aanneming van het reglement van de Gemengde 
Parlementaire Commissie Cariforum-EU 

Er vindt een zeer constructieve eerste discussie plaats over het ontwerpreglement, maar 
vóór de uiteindelijke goedkeuring moet nog verder worden gesproken over kwesties als 
de organisatie van het secretariaat aan de zijde van Cariforum.

Sprekers: Gregory Mair (parlementslid Jamaica), Peter Šťastný (EPP), Rabindre 
Tewari Parmessar (parlementslid Suriname), Oesman Wangsabesari (parlementslid 
Suriname).

De vergadering wordt om 18.30 uur geschorst.

16 juni 2011, 10.00 - 12.30 uur

De vergadering wordt om 10.00 uur hervat.

8. Verkiezing van het Bureau van de Gemengde Parlementaire Commissie 
Cariforum-EU

- 2 covoorzitters 

- 4 vicevoorzitters 

Het orgaan kiest zijn twee covoorzitters, David Martin (S&D, Verenigd Koninkrijk) en 
Surujrattan Rambachan (Trinidad en Tobago), en zijn vicevoorzitters, mevr. Eleni 
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Theocharous (EPP, Cyprus) en dhr. Niccolò Rinaldi (ALDE, Italië) van de zijde van 
het Europees Parlement, en dhr. Rizek Afif Nazario (Dominicaanse Republiek) en 
dhr. Rabindre Parmessar (Suriname) namens de Cariforumparlementen.

9. Gedachtewisseling met dhr. Karel De Gucht, Europees commissaris voor handel 
Het Europese Commissielid voor handel, dhr. Karel De Gucht, schetst een kort 
overzicht van de stand van zaken van de EPO Cariforum-EU. Hij benadrukt dat de EPO 
bijdraagt aan de toename en diversificatie van de handel in goederen en diensten tussen 
de EU en de Cariforumstaten. Ook wijst hij andermaal op de inspanningen van alle 
actoren om de EPO te doen slagen en de uitvoering ervan in goede banen te leiden, 
zodat de ontwikkeling van de regio er daadwerkelijk door wordt gestimuleerd. Voorts 
noemt hij drie punten die cruciaal zijn voor het welslagen van de EPO, namelijk: de 
opzet van goedwerkende instellingen voor het beheer van de overeenkomst; de opzet 
van een toezichtsysteem om de resultaten en gevolgen van de overeenkomst te volgen; 
de voltooiing van de eerste grote tariefverlaging in 2011. Hij looft de vorderingen van
de instellingen met betrekking tot de oprichting van de Gemengde Raad Cariforum-EU, 
het handels- en ontwikkelingscomité en het raadgevend comité voor Caribische EPO's. 
Daarnaast wijst hij echter ook op de trage voortgang met betrekking tot de uitvoering 
van de EPO.

In de hieropvolgende discussie hebben de leden ook de gelegenheid de lopende 
onderhandelingen over de ontwikkelingsagenda van Doha te bespreken.

Sprekers: David Martin (S&D), Rabindre Tewari Parmessar (parlementslid Suriname), 
Maurice Ponga (EPP), Victorin Lurel (parlementslid Frankrijk), Gregory Mair 
(parlementslid Jamaica), Karel De Gucht (commissaris), Robert Sturdy (ECR), 
Surujrattan Rambachan (parlementslid Trinidad en Tobago)

10. Rondvraag

Geen punten.

11. Datum en plaats volgende vergadering

De volgende vergadering van de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Cariforum 
zal in het Caribisch gebied plaatsvinden. Aangezien de volgende bijeenkomsten van de 
Cariforum-EU-Raad en het handels- en ontwikkelingscomité, organen waaraan de 
parlementaire commissie aanbevelingen kan verstrekken, ten laatste in mei 2012 zullen 
plaatsvinden, wordt overeengekomen deze vergadering ergens begin volgend jaar te 
organiseren. 

De Caribische delegatie zal een preciezer voorstel indienen voor de datum en plaats van 
de volgende vergadering.

De vergadering wordt om 11.55 uur gesloten.
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