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Amendement 1
David Martin

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gelet op Verordening (EG) nr. 
1528/2007 van de Raad van 20 december 
2007 tot toepassing van de regelingen 
voor goederen van oorsprong uit bepaalde 
staten behorende tot de groep van staten 
in Afrika, het Caribisch gebied en de 
Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen 
in overeenkomsten tot instelling van, of 
leidende tot instelling van, een 
economische partnerschapsovereenkomst,

Or. en

Amendement 2
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verklaring van Kigali die de 
Paritaire Parlementaire Vergadering 
ACS-EU op 22 november 2007 in Kigali, 
Rwanda, heeft aangenomen,

Or. en

Amendement 3
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Visum 9 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 
14 december 2006 over de situatie in Fiji, 
waarin het de machtsovername door het 
leger van Fiji krachtig heeft veroordeeld,

Or. en

Amendement 4
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Visum 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien een lijst van 103 aanbevelingen 
van de VN-Mensenrechtenraad, 
opgenomen in het verslag van de 
werkgroep voor de universele periodieke 
toetsing van 23 maart 2010, en gezien het 
officiële antwoord van de regering van 
Fiji van 10 juni 2010 waarin zij stelt dat 
de reeds lang gevraagde en vaak 
uitgestelde algemene verkiezingen nu 
gepland zijn voor 2014 en dat over deze 
datum niet kan worden onderhandeld,

Or. en

Amendement 5
José Bové

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het Suikerprotocol 
bij de opeenvolgende Overeenkomsten 
van Lomé en de Overeenkomst van 
Cotonou zorgde voor een voorspelbaar 
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inkomen voor kleine eilanden in de Stille 
Oceaan, die slechts over beperkte 
diversificatiemogelijkheden op 
landbouwgebied beschikken,

Or. en

Amendement 6
José Bové

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat door de huidige 
financiële en economische crisis het 
handelsbeleid belangrijker dan ooit is voor 
de ontwikkelingslanden,

E. overwegende dat door de huidige 
financiële en economische crisis het 
handelsbeleid belangrijker dan ooit is voor 
de ontwikkelingslanden, en dat het 
handelsbeleid gebaseerd moet zijn op de 
lessen uit het verleden en bijgevolg een 
agressieve exportgerichtheid, die leidt tot 
nog meer onevenwicht in de 
handelsbetrekkingen, moet ontmoedigen, 
criteria en limieten moet opstellen voor de 
liberalisering van de financiële diensten 
en het verhogen van de sociale en 
milieunormen moet aanmoedigen, met 
name in geheel de toevoerketen van in 
Europa gevestigde multinationals,

Or. en

Amendement 7
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de tussentijdse EPO 
waarschijnlijk van invloed zal zijn op de 
werkingssfeer en inhoud van toekomstige

K. overwegende dat de tussentijdse EPO 
van invloed zal zijn op de werkingssfeer en 
inhoud van toekomstige overeenkomsten 
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overeenkomsten tussen Papoea-Nieuw-
Guinea en de Republiek Fiji-eilanden en 
andere handelspartners en op de positie van 
de regio in de onderhandelingen,

tussen Papoea-Nieuw-Guinea en de 
Republiek Fiji-eilanden en andere 
handelspartners en op de positie van de 
regio in de onderhandelingen,

Or. en

Amendement 8
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat aanzienlijke druk is 
uitgeoefend op Papoea-Nieuw-Guinea en 
de Republiek Fiji-eilanden om de 
tijdelijke EPO snel te ondertekenen,

Schrappen 

Or. en

Amendement 9
José Bové

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat visserij en 
aanverwante activiteiten en industrieën de 
beste kansen bieden voor een toekomstige 
stijging van de uitvoer,

N. overwegende dat visserij en 
aanverwante activiteiten en industrieën de 
beste kansen bieden voor een toekomstige 
stijging van de uitvoer, op voorwaarde dat 
op een ecologische en duurzame wijze aan 
visserij wordt gedaan,

Or. en
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Amendement 10
José Bové

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat nieuwe handelsregels 
gepaard moeten gaan met een verhoging 
van de handelsgerelateerde bijstand,

O. overwegende dat nieuwe handelsregels 
ontworpen moeten zijn om de 
ontwikkeling van inheemse sectoren te
steunen en de uitputting van natuurlijke 
hulpbronnen en klimaatverandering tegen 
te gaan, en gepaard moeten gaan met een 
verhoging van de handelsgerelateerde 
bijstand,

Or. en

Amendement 11
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat er tussen de EU en de 
ACS-staten is onderhandeld over nieuwe 
en meer flexibele, verbeterde 
oorsprongsregels, die tot aanzienlijke 
voordelen voor de ACS-staten zullen 
leiden, mits ze op de juiste wijze worden 
toegepast en er rekening wordt gehouden 
met hun geringere capaciteit,

Q. overwegende dat er tussen de EU en de 
ACS-staten is onderhandeld over nieuwe
en meer flexibele, verbeterde 
oorsprongsregels, die tot aanzienlijke 
voordelen voor de ACS-staten zullen 
leiden, mits ze het doel van de 
overeenkomst ten volle eerbiedigen, op de 
juiste wijze worden toegepast en er 
rekening wordt gehouden met hun 
geringere capaciteit,

Or. en
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Amendement 12
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat er tussen de EU en de 
ACS-staten is onderhandeld over nieuwe 
en meer flexibele, verbeterde
oorsprongsregels, die tot aanzienlijke 
voordelen voor de ACS-staten zullen 
leiden, mits ze op de juiste wijze worden 
toegepast en er rekening wordt gehouden 
met hun geringere capaciteit,

Q. overwegende dat er tussen de EU en de 
ACS-staten is onderhandeld over nieuwe 
en meer flexibele oorsprongsregels, die, 
mits ze op de juiste wijze zouden worden 
toegepast, aanzienlijke voordelen zouden 
moeten inhouden voor de lokale 
bevolking, maar overwegende dat de 
voorlopige toepassing van deze regels tot 
op heden vooral en vrijwel uitsluitend ten 
goede is gekomen van Zuid-Oost-
Aziatische landen, die op internationaal 
vlak de belangrijkste concurrenten van de 
EU zijn,

Or. es

Amendement 13
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat de afwijking van 
de oorsprongsregels in de tussentijdse 
EPO betrekking heeft op de volledige 
productieketen, gaande van winning van 
grondstoffen tot verwerking, op de markt 
brengen en uitvoer,

Or. es
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Amendement 14
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Ontwerpresolutie
Overweging Q ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q ter. overwegende dat de grote vraag 
naar tonijnproducten betekent dat deze 
specifieke kenmerken vertonen, zoals vlug 
moeten inspelen op prijsschommelingen, 
die ertoe hebben geleid dat ze op de 
internationale markt als "gevoelige 
producten" worden geklasseerd, iets 
waarmee in alle 
handelsonderhandelingen rekening moet 
worden gehouden,

Or. es

Amendement 15
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Ontwerpresolutie
Overweging Q quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q quater. overwegende dat de Commissie 
voor de visserij in het westelijke en 
centrale deel van de Stille Oceaan 
(WCPFC) - de internationale organisatie 
die verantwoordelijk is voor het 
waarborgen van duurzame visbestanden 
in dit gebied - erop heeft gewezen dat 
derde landen, en met name China, die 
geïnvesteerd hebben in grootschalige 
industrieprojecten in Papoea-Nieuw-
Guinea, sinds de invoering van de nieuwe 
oorsprongsregels hun visserijcapaciteit in 
dit gebied massaal hebben opgedreven en 
dit zo zal blijven, waardoor het gevaar 
voor overbevissing toeneemt,

Or. es
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Amendement 16
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de tijdelijke EPO 
moet bijdragen tot intensievere handel, een 
sterkere economische groei, meer 
regionale integratie, sterkere economische 
diversifiëring en vermindering van de 
armoede; wijst erop dat de tijdelijke EPO 
moet bijdragen tot het halen van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling;

1. is van mening dat de 
handelsbetrekkingen tussen deze regio en 
de EU moeten bijdragen tot intensievere 
handel, duurzame ontwikkeling en meer 
regionale integratie, waarbij sterkere 
economische diversifiëring en 
vermindering van de armoede worden 
bevorderd; wijst erop dat de tijdelijke EPO 
moet bijdragen tot het halen van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 17
José Bové

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de tijdelijke EPO moet 
bijdragen tot intensievere handel, een 
sterkere economische groei, meer
regionale integratie, sterkere economische 
diversifiëring en vermindering van de 
armoede; wijst erop dat de tijdelijke EPO 
moet bijdragen tot het halen van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling;

1. is van mening dat de tijdelijke EPO moet 
bijdragen tot eerlijke handel, economische 
groei en regionale integratie, de 
economische activiteit moet verbeteren en 
diversifiëring en vermindering van de 
armoede moet bevorderen; wijst erop dat 
de tijdelijke EPO moet bijdragen tot het 
halen van de millenniumdoelstellingen 
voor ontwikkeling;

Or. en



AM\839269NL.doc 11/28 PE452.804v01-00

NL

Amendement 18
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat de positieve 
afronding van de onderhandelingen over 
de tussentijdse EPO met Papoea-Nieuw-
Guinea en Fiji de grote belangstelling van 
de Europese Unie aantoont om nauwe 
economische betrekkingen op hoog 
niveau met de landen in de Stille Oceaan 
te blijven onderhouden; hoopt dat een 
dergelijke tussentijdse EPO, die nu tot 
twee landen beperkt is, het pad kan 
effenen voor een ruimere overeenkomst 
waarbij andere landen in de Stille Oceaan 
betrokken zijn;

Or. en

Amendement 19
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de tijdelijke EPO als doel 
heeft de markt open te houden voor uitvoer 
uit Papoea-Nieuw-Guinea en de Republiek 
Fiji-eilanden en onderhandelingen 
mogelijk te maken met het oog op een 
volledige EPO;

2. is bezorgd over het feit dat de tijdelijke 
EPO niet als doel heeft de markt open te 
houden voor uitvoer uit Papoea-Nieuw-
Guinea omdat dit land reeds de EBA-
faciliteiten geniet, maar hoofdzakelijk 
ingegeven is door het belang van het 
Europese bedrijfsleven om toegang te 
krijgen tot de natuurlijke hulpbronnen 
van deze regio;

Or. en
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Amendement 20
José Bové

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de tijdelijke EPO als doel 
heeft de markt open te houden voor uitvoer 
uit Papoea-Nieuw-Guinea en de Republiek 
Fiji-eilanden en onderhandelingen 
mogelijk te maken met het oog op een 
volledige EPO;

2. benadrukt dat de tijdelijke EPO als doel 
heeft de markt open te houden voor uitvoer 
uit Papoea-Nieuw-Guinea en de Republiek 
Fiji-eilanden en onderhandelingen 
mogelijk te maken met het oog op een 
volledige EPO, indien de betrokken 
landen dit wensen;

Or. en

Amendement 21
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat Papoea-Nieuw-Guinea en 
de Republiek Fiji-eilanden - de twee ACS-
staten in de Stille Oceaan met een 
exportactiviteit van enige betekenis naar de 
EU - tot nu toe de enige landen van de 
Stille Oceaanregio zijn die de 
overeenkomst hebben ondertekend, terwijl 
de andere leden van de regionale groep in 
de Stille Oceaan ervoor hebben gekozen de 
overeenkomst niet te ondertekenen 
vanwege de geringere omvang van hun 
goederenhandel met de EU;

3. wijst erop dat Papoea-Nieuw-Guinea en 
de Republiek Fiji-eilanden - de twee ACS-
staten in de Stille Oceaan met een 
exportactiviteit van enige betekenis naar de 
EU - tot nu toe de enige landen van de 
Stille Oceaanregio zijn die de 
overeenkomst hebben ondertekend, terwijl 
de andere leden van de regionale groep in 
de Stille Oceaan ervoor hebben gekozen de 
overeenkomst niet te ondertekenen; is van 
oordeel dat deze situatie aantoont dat deze 
nieuwe overeenkomst de ontwikkeling van 
de landen in de gehele regio niet 
bevordert en bijgevolg hun verdere 
regionale integratie in gevaar brengt; 
wijst op de negatieve gevolgen hiervan 
voor om het even welke overeenkomst met 
andere landen in de regio;

Or. en
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Amendement 22
José Bové

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat de tussentijdse EPO 
rekening moet houden met zowel de 
behoeften van Papoea-Nieuw-Guinea en 
Fiji als met regionale belangen, ten einde 
de armoede terug te dringen, de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen te 
verwezenlijken en de eerbiediging te 
waarborgen van fundamentele 
mensenrechten zoals het recht op voedsel 
en het recht op toegang tot elementaire 
openbare diensten;

Or. en

Amendement 23
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat, terwijl de 
tussentijdse EPO als een eerste stap in het 
proces kan worden beschouwd, het in 
juridisch opzicht een volledig zelfstandige 
internationale overeenkomst is die er niet 
automatisch toe hoeft te leiden dat het 
komt tot een volledige EPO of dat alle 
aanvankelijk ondertekenende landen van 
de tussentijdse EPO de volledige EPO 
aangaan;

4. betreurt dat de EU deze landen sterk 
onder druk heeft gezet opdat ze de 
overeenkomst zouden ondertekenen, 
waarbij geen rekening is gehouden met de 
garanties en met de eerbiediging van de 
mensenrechten en de democratie;

Or. en
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Amendement 24
José Bové

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. herinnert de instellingen en 
regeringen van de EU eraan dat noch de 
sluiting van noch de verzaking aan een 
EPO mag leiden tot een situatie waarbij 
een ACS-land in een minder gunstige 
positie terechtkomt dan onder de 
handelsbepalingen van de Overeenkomst 
van Cotonou;

Or. en

Amendement 25
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de specifieke bepalingen 
inzake oorsprongsregels voor 
visserijproducten als doel hebben om in de 
ACS-staten in de Stille Oceaan de 
visverwerkingscapaciteit op het land te 
ontwikkelen teneinde op lokaal niveau 
banen te scheppen en inkomens te doen 
toenemen;

7. benadrukt dat de specifieke bepalingen 
inzake oorsprongsregels voor 
visserijproducten als doel hebben om in de 
ACS-staten in de Stille Oceaan de 
visverwerkingscapaciteit op het land te 
ontwikkelen teneinde op lokaal niveau 
banen te scheppen en inkomens te doen 
toenemen; moet er evenwel op wijzen dat 
dit tot nu toe nog niet is gebeurd en dat de 
voordelen voor de lokale bevolking zo 
gering zijn dat er inmiddels sociale 
bewegingen zijn ontstaan die oproepen tot 
de verwerping van de tussentijdse EPO;

Or. es
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Amendement 26
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat de tussentijdse EPO 
het pad heeft geëffend voor de 
ontwikkeling in Papoea-Nieuw-Guinea 
van industriële projecten zoals de Pacific 
Marine Industrial Zone in Madang, die 
volgens de ramingen over twee jaar meer 
dan 400.000 ton ingeblikte tonijn zou 
moeten produceren; wijst erop dat dit 
zowel lokaal als internationaal ernstige 
bezorgdheid heeft doen ontstaan over de 
milieugevolgen van dergelijke 
grootschalige projecten in gebieden zoals 
Madang en Loe, die tot nu toe gericht 
waren op kleinschalige visserij en 
toerisme;

Or. es

Amendement 27
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. is in verband hiermee bezorgd en 
gealarmeerd door maatregelen zoals de 
recente herziening van de 
milieuwetgeving door de autoriteiten van 
Papoea-Nieuw-Guinea, die in de praktijk 
de voorwaarde afschaft om voor 
dergelijke projecten milieurapporten op te 
stellen en het indienen van claims 
verhindert; waarschuwt er bijgevolg voor 
dat, ondanks de aanvankelijke goede 
bedoelingen, overeenkomsten zoals de 
tussentijdse EPO in de praktijk in feite het 
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omgekeerde effect kunnen hebben;

Or. es

Amendement 28
Pablo Zalba Bidegain, Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. wijst erop dat de tussentijdse 
EPO rechtvaardigt dat wordt afgeweken 
van de oorsprongsregels voor 
visserijproducten die worden gebruikt om 
te voldoen aan de vraag van de 
productiesector in Papoea-Nieuw-Guinea; 
is van oordeel dat aan deze vraag kan 
worden voldaan zonder af te wijken van 
de oorsprongsregels die de toegang van de 
EU-visserijvloot tot zijn grondgebied 
bevorderen of zonder een 
associatieovereenkomst op visserijgebied 
met de EU te sluiten;

Or. es

Amendement 29
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt het belang van de 
visserijsector als primaire bron van 
werkgelegenheid voor vrouwen in de Stille 
Oceaanregio; is van mening dat de 
Commissie technische, politieke en 
financiële steun moet verlenen om de 
kansen op een baan voor vrouwen in de 
staten in de Stille Oceaan te vergroten;

8. wijst er verder op dat deze uitgesproken 
speculatieve, opportunistische industriële 
ontwikkelingen aanleiding geven tot 
bezorgdheid over het toekomstig bestuur 
en de duurzaamheid van de samenleving 
in Papoea-Nieuw-Guinea, gezien het feit 
dat de sociale, arbeids- en 
loonvoorwaarden niet worden nageleefd 
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en dat werknemers tegen de IAO- en EU-
normen in het land worden 
binnengebracht, waardoor het sociale 
landschap op de betrokken gebieden in 
amper een paar maanden is gewijzigd en 
de lokale vissers en gemeenschappen de 
overeenkomst hebben verworpen;

Or. es

Amendement 30
Mário David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat de afwijkingen van de 
oorsprongsregels voor verwerkte 
visserijproducten waarin wordt voorzien 
in artikel 6, lid 6, van protocol nr. II bij de 
tussentijdse partnerschapsovereenkomst 
tussen de Europese Gemeenschap 
enerzijds en de staten in de Stille Oceaan 
anderzijds, moeten worden opgeschort, en 
wel uiterlijk na het overleg waarvan 
sprake in punt d) van dat artikel, als de 
conservensector van de EU hierdoor in 
een positie van oneerlijke concurrentie 
terechtkomt;

Or. pt

Amendement 31
Mário David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat een dergelijke afwijking van de 
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oorsprongsregels voor verwerkte 
visserijproducten geschrapt wordt uit de 
definitieve partnerschapsovereenkomst 
met de staten van de Stille Oceaan, 
waarover momenteel nog wordt 
onderhandeld;

Or. pt

Amendement 32
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over het feit dat de staten in 
de Stille Oceaan een groot belang hechten 
aan de duurzame ontwikkeling van hun
visserijsector;

9. stelt met bezorgdheid vast dat uit 
gegevens van de WCPFC blijkt dat derde 
landen hun visserijcapaciteit in deze 
wateren van de Stille Oceaan hebben 
opgedreven en dat er bijgevolg een risico 
bestaat voor illegale, niet-aangegeven en 
niet-gereglementeerde visserij en 
overbevissing, wat niet bevorderlijk is 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
lokale visserijsector;

Or. es

Amendement 33
Mário David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het risico op 
destabilisering van de EU-markten gering 
is vanwege de beperkte viscapaciteit van 
de visserijvloot van de staten in de Stille 
Oceaan, de beperkte aanvoer van geheel 
en al verkregen vis en de beperkte 

Schrappen
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verwerkingscapaciteit op het land; 
verzoekt de Commissie het Parlement een 
verslag voor te leggen over deze specifieke 
aspecten van de visserijsector in de staten 
in de Stille Oceaan en over het beheer van 
de visserijbestanden in de Stille Oceaan 
met inbegrip van duurzame-
ontwikkelingspraktijken;

Or. en

Amendement 34
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het risico op 
destabilisering van de EU-markten gering 
is vanwege de beperkte viscapaciteit van 
de visserijvloot van de staten in de Stille 
Oceaan, de beperkte aanvoer van geheel en 
al verkregen vis en de beperkte 
verwerkingscapaciteit op het land; verzoekt 
de Commissie het Parlement een verslag 
voor te leggen over deze specifieke 
aspecten van de visserijsector in de staten 
in de Stille Oceaan en over het beheer van 
de visserijbestanden in de Stille Oceaan 
met inbegrip van duurzame-
ontwikkelingspraktijken;

10. benadrukt dat, ondanks het feit dat 
Papoea-Nieuw-Guinea en Fiji een 
beperkte viscapaciteit hebben en bijgevolg 
een beperkte aanvoer van geheel en al 
verkregen vis en een beperkte 
verwerkingscapaciteit op het land, de 
afwijking van de oorsprongsregels voor 
verwerkte visserijproducten, waarvan 
Papoea-Nieuw-Guinea actief gebruik 
maakt, dit land heeft omgevormd tot een 
echte draaischijf voor de verwerking van 
enorme hoeveelheden tonijn die afkomstig 
is van diverse bronnen (Filipijnen, 
Thailand, China, Verenigde Staten, 
Australië, enz.); vestigt de aandacht op het 
feit dat de afwijking van de 
oorsprongsregels een destabiliserende 
invloed kan hebben op de visverwerkende 
en conservenindustrie van de EU;

Or. en
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Amendement 35
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het risico op
destabilisering van de EU-markten gering
is vanwege de beperkte viscapaciteit van 
de visserijvloot van de staten in de Stille 
Oceaan, de beperkte aanvoer van geheel 
en al verkregen vis en de beperkte 
verwerkingscapaciteit op het land;
verzoekt de Commissie het Parlement een 
verslag voor te leggen over deze specifieke 
aspecten van de visserijsector in de staten
in de Stille Oceaan en over het beheer van 
de visserijbestanden in de Stille Oceaan 
met inbegrip van duurzame-
ontwikkelingspraktijken;

10. wijst op het risico van destabilisering 
van de communautaire markten en op de 
negatieve gevolgen voor de tonijnindustrie 
in de EU-, ACS- en GSP+-landen als 
gevolg van de toename van de vloot uit 
derde landen en van de 
conservenproductie in Papoea-Nieuw-
Guinea; verzoekt de Commissie het 
Parlement een verslag voor te leggen over 
deze specifieke aspecten van de 
visserijsector in het centrale en westelijke 
deel van de Stille Oceaan en over het 
beheer van de visserijbestanden in de Stille 
Oceaan met inbegrip van duurzame-
ontwikkelingspraktijken;

Or. pt

Amendement 36
José Bové

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat het risico op 
destabilisering van de EU-markten gering 
is vanwege de beperkte viscapaciteit van 
de visserijvloot van de staten in de Stille 
Oceaan, de beperkte aanvoer van geheel 
en al verkregen vis en de beperkte 
verwerkingscapaciteit op het land; verzoekt 
de Commissie het Parlement een verslag 
voor te leggen over deze specifieke 
aspecten van de visserijsector in de staten 
in de Stille Oceaan en over het beheer van 
de visserijbestanden in de Stille Oceaan 

10. merkt op dat het risico op 
destabilisering van de EU-markten gering 
is vanwege de beperkte viscapaciteit van 
de visserijvloot van de staten in de Stille 
Oceaan en vanwege de beperkte 
verwerkingscapaciteit op het land; dringt 
erop aan dat een verlenging van de 
vrijstelling van de oorsprongsregels voor 
verwerkte visserijproducten waarin 
voorzien is in artikel 6, lid 6, van protocol 
nr. II bij de tussentijdse 
partnerschapsovereenkomst tussen de 
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met inbegrip van duurzame-
ontwikkelingspraktijken;

Europese Gemeenschap enerzijds en de 
staten in de Stille Oceaan anderzijds, 
afhankelijk moet zijn van concrete en 
aantoonbare voortgang in de staten in de 
Stille Oceaan op het gebied van 
visserijbeheer (een volledige 
tenuitvoerlegging van de in het kader van 
de WCPFC en de Nauru-overeenkomst 
genomen besluiten, een doeltreffend 
MCS-programma, de sociale 
omstandigheden (werkgelegenheid in de 
verwerkingsfabrieken) en goed bestuur 
(transparante investeringen in de 
fabrieken); verzoekt de Commissie het 
Parlement een verslag voor te leggen over 
deze specifieke aspecten van de 
visserijsector in de staten in de Stille 
Oceaan en over het beheer van de 
visserijbestanden in de Stille Oceaan met 
inbegrip van duurzame-
ontwikkelingspraktijken;

Or. en

Amendement 37
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie het 
Parlement een verslag voor te leggen over 
deze specifieke aspecten van de
visserijsector in de staten in de Stille 
Oceaan en over het beheer van de 
visserijbestanden in de Stille Oceaan met 
inbegrip van duurzame-
ontwikkelingspraktijken; verzoekt de 
Commissie overleg te starten zoals 
bedoeld in artikel 6, lid 6, punt d), van 
protocol nr. II bij de tussentijdse EPO, en 
de afwijkingen van de oorsprongsregels 
op te schorten indien uit het 
beoordelingsverslag blijkt dat er sprake is 
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van destabilisering van de visverwerkende 
en conservensector in de EU;

Or. en

Amendement 38
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. dringt erop aan dat de tussentijdse 
EPO met Fiji niet kan worden toegepast 
zolang deze niet is geratificeerd door een 
eerlijk en democratisch verkozen 
Parlement van Fiji;

Or. en

Amendement 39
David Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt aan op de snelle vaststelling en 
beschikbaarstelling van het aandeel in de 
middelen uit hoofde van "Hulp voor 
handel"; onderstreept dat deze middelen 
een aanvulling moeten zijn op en niet 
alleen een andere verpakking voor de 
middelen uit het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF), dat zij moeten 
aansluiten bij de prioriteiten van Papoea-
Nieuw-Guinea en de Republiek Fiji-
eilanden en dat de uitbetaling ervan tijdig 
moet gebeuren, voorspelbaar moet zijn en 
in overeenstemming met de 
uitvoeringsschema's van de nationale en 
regionale strategische 

16. dringt aan op de snelle vaststelling en 
beschikbaarstelling van het aandeel in de 
middelen uit hoofde van "Hulp voor 
handel"; onderstreept dat deze middelen 
een aanvulling moeten zijn op en niet 
alleen een andere verpakking voor de 
middelen uit het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF), dat zij moeten 
aansluiten bij de prioriteiten van de Stille 
Oceaanregio en dat de uitbetaling ervan 
tijdig moet gebeuren, voorspelbaar moet 
zijn en in overeenstemming met de 
uitvoeringsschema's van de nationale en 
regionale strategische 
ontwikkelingsplannen;
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ontwikkelingsplannen;

Or. en

Amendement 40
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. geeft uiting aan zijn niet-aflatende 
steun voor een volledige EPO tussen de 
EU en de staten in de Stille Oceaan; stemt 
ermee in dat de voornaamste onderwerpen 
die bij de sluiting daarvan aan bod 
moeten komen onder meer zijn:

18. acht het ongepast aan te dringen op 
onderhandelingen over een volledige EPO 
tussen de EU en de staten in de Stille 
Oceaan;

1) intellectuele-eigendomsrechten, niet 
alleen voor westerse technologische 
artikelen maar ook voor traditionele 
kennis,
2) transparantie van 
overheidsopdrachten, die in 
overeenstemming met de behoeften van de 
staten in de Stille Oceaan tot op zekere 
hoogte opengesteld zijn voor 
contractanten uit de EU,
3) werkvergunningen voor burgers van de 
eilanden in de Stille Oceaan voor 
perioden van ten minste 24 maanden, die 
hen in staat stellen te werken als 
thuisverzorger en in gelijkaardige 
beroepen;

Or. en

Amendement 41
José Bové

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. geeft uiting aan zijn niet-aflatende 
steun voor een volledige EPO tussen de 
EU en de staten in de Stille Oceaan; stemt 
ermee in dat de voornaamste onderwerpen 
die bij de sluiting daarvan aan bod moeten 
komen onder meer zijn:

18. stemt ermee in dat de voornaamste 
onderwerpen waarover bij de sluiting van 
om het even welke toekomstige bilaterale 
overeenkomst moet worden onderhandeld,
onder meer zijn:

1) intellectuele-eigendomsrechten, niet 
alleen voor westerse technologische 
artikelen maar ook voor traditionele 
kennis,

1) intellectuele-eigendomsrechten, niet 
alleen voor westerse technologische 
artikelen maar ook voor traditionele 
kennis,

2) transparantie van overheidsopdrachten, 
die in overeenstemming met de behoeften 
van de staten in de Stille Oceaan tot op 
zekere hoogte opengesteld zijn voor 
contractanten uit de EU,

2) transparantie van overheidsopdrachten, 
die in overeenstemming met de behoeften 
van de staten in de Stille Oceaan tot op 
zekere hoogte opengesteld zijn voor 
contractanten uit de EU,

3) werkvergunningen voor burgers van de 
eilanden in de Stille Oceaan voor perioden 
van ten minste 24 maanden, die hen in staat 
stellen te werken als thuisverzorger en in 
gelijkaardige beroepen;

3) werkvergunningen voor burgers van de 
eilanden in de Stille Oceaan voor perioden 
van ten minste 24 maanden, die hen in staat 
stellen te werken als thuisverzorger en in 
gelijkaardige beroepen;

Or. en

Amendement 42
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er niettemin op aan dat de 
benadering van de Commissie ook
toegankelijke, uitvoerbare alternatieven 
omvat die overeenkomstig de WTO-regels 
markttoegang waarborgen voor de landen 
die niet wensen deel te nemen aan de 
tussentijdse overeenkomst, de volledige 
EPO of beide overeenkomsten;

19. dringt er niettemin op aan dat de 
Commissie blijft werken aan een meer 
omvattende overeenkomst en blijft zoeken 
naar mogelijke toegankelijke, uitvoerbare 
alternatieven die overeenkomstig de WTO-
regels markttoegang waarborgen voor de 
landen die niet wensen deel te nemen aan 
de tussentijdse overeenkomst, de volledige 
EPO of beide overeenkomsten;

Or. en
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Amendement 43
José Bové

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er niettemin op aan dat de 
benadering van de Commissie ook 
toegankelijke, uitvoerbare alternatieven 
omvat die overeenkomstig de WTO-regels 
markttoegang waarborgen voor de landen 
die niet wensen deel te nemen aan de 
tussentijdse overeenkomst, de volledige 
EPO of beide overeenkomsten;

19. dringt er niettemin op aan dat de 
benadering van de Commissie ook 
toegankelijke, uitvoerbare alternatieven 
omvat die overeenkomstig de WTO-regels 
en met gebruikmaking van alle mogelijke 
flexibiliteit, waaronder een verklaring van 
afstand, markttoegang waarborgen voor de 
landen die niet wensen deel te nemen aan 
de tussentijdse overeenkomst, de volledige 
EPO of beide overeenkomsten;

Or. en

Amendement 44
David Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt erop aan dat de volledige EPO 
ook een herzieningsclausule moet
omvatten, evenals een algemene 
effectbeoordeling, die binnen drie tot vijf 
jaar na de ondertekening ervan moet 
worden uitgevoerd om de sociaal-
economische gevolgen van de 
overeenkomst te bepalen, met inbegrip 
van de kosten en de consequenties die aan 
de uitvoering ervan zijn verbonden; dringt 
er voorts op aan dat het Europees 
Parlement en de parlementen van de staten 
in de Stille Oceaan worden betrokken bij 
een eventuele herziening van de 
overeenkomst;

21. dringt erop aan dat zowel de 
tussentijdse EPO als de volledige EPO 
ook een herzieningsclausule moeten
omvatten, die voorziet in een
onafhankelijke algemene 
effectbeoordeling, met inbegrip van de 
economische, sociale en milieugevolgen 
en van de kosten en gevolgen van de 
uitvoering, die binnen drie tot vijf jaar na 
de ondertekening ervan moet worden 
uitgevoerd; benadrukt dat de 
herzieningsclausule de bepaling moet 
bevatten dat alle ondertekenaars het recht 
hebben de herzieningsclausule van de 
tussentijdse EPO, en daarop volgend van 



PE452.804v01-00 26/28 AM\839269NL.doc

NL

de EPO, in te roepen op grond van 
bovengenoemde effectbeoordeling; dringt 
er voorts op aan dat het Europees 
Parlement en de parlementen van de staten 
in de Stille Oceaan worden betrokken bij 
een eventuele herziening van de 
overeenkomst; 

Or. en

Amendement 45
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt erop aan dat de volledige EPO
ook een herzieningsclausule moet 
omvatten, evenals een algemene 
effectbeoordeling, die binnen drie tot vijf 
jaar na de ondertekening ervan moet 
worden uitgevoerd om de sociaal-
economische gevolgen van de 
overeenkomst te bepalen, met inbegrip van 
de kosten en de consequenties die aan de 
uitvoering ervan zijn verbonden; dringt er 
voorts op aan dat het Europees Parlement 
en de parlementen van de staten in de Stille 
Oceaan worden betrokken bij een 
eventuele herziening van de overeenkomst;

21. dringt erop aan dat elke 
handelsovereenkomst ook een 
herzieningsclausule moet omvatten, 
evenals een algemene effectbeoordeling, 
die binnen drie tot vijf jaar na de 
ondertekening ervan moet worden 
uitgevoerd om de sociaal-economische en 
ecologische gevolgen van de overeenkomst 
te bepalen, met inbegrip van de kosten en 
de consequenties die aan de uitvoering 
ervan zijn verbonden; dringt er voorts op 
aan dat het Europees Parlement en de 
parlementen van de staten in de Stille 
Oceaan worden betrokken bij een 
eventuele herziening van de overeenkomst;

Or. en

Amendement 46
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt dat, gezien de 
vastgestelde gevolgen tijdens de eerste 
maanden waarin de tussentijdse EPO van 
toepassing was, de regelingen voor de 
vrijstelling van de oorsprongsregels voor 
verwerkte visserijproducten moeten 
worden opgeschort, en wel uiterlijk na het 
overleg waarvan sprake in artikel 6, lid 6, 
punt d), van protocol nr. II bij de 
tussentijdse EPO;

Or. es

Amendement 47
Pablo Zalba Bidegain, Carmen Fraga Estévez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. steunt in dit verband, na de 
gevolgen van de regeling echt te hebben 
gezien, de toezegging van de Commissie 
om ervoor te zorgen dat deze algemene 
afwijking van de oorsprongsregels in 
toekomstige EPO's eerder een 
uitzondering dan de regel is;

Or. es

Amendement 48
Pablo Zalba Bidegain, Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. verzoekt de Commissie erop toe 
te zien dat een dergelijke afwijking van de 
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oorsprongsregels voor verwerkte 
visserijproducten geschrapt wordt uit de 
algemene EPO met de staten van de Stille 
Oceaan, waarover momenteel nog wordt 
onderhandeld.

Or. es


