
PR\836025DA.doc PE450.953v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om International Handel

2008/0250(NLE)

25.10.2010

***
UDKAST TIL HENSTILLING
om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den foreløbige 
partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og 
Stillehavslandene på den anden side
(05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: David Martin



PE450.953v01-00 2/9 PR\836025DA.doc

DA

PR_NLE-AP_art90

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)



PR\836025DA.doc 3/9 PE450.953v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE ...................................................................................................................6



PE450.953v01-00 4/9 PR\836025DA.doc

DA



PR\836025DA.doc 5/9 PE450.953v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem 
Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side
(05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE))

(Godkendelsesprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (05078/2010),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, 
stk. 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (C7-0036/2010),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra 
Udviklingsudvalget og fra Fiskeriudvalget (A7-0000/2010),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og Stillehavslandenes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er)

I 2000 blev AVS-landene og EU enige om at indgå nye handelsordninger, der var forenelige 
med Verdenshandelsorganisationens (WTO) regler og skulle erstatte den på det tidspunkt 
fremherskende ordning, hvor EU tildelte handelspræferencer til import fra AVS-landene. 

Forhandlingerne om de nye økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) blev indledt i 2002 med 
det formål at være afsluttet senest den 31. december 2007 vel vidende, at WTO-
fritagelsesklausulen, som dækkede de eksisterende handelsordninger mellem AVS-landene og 
EU, ville udløbe den 1. januar 2008. Eftersom de økonomiske partnerskabsaftaler sigter mod 
at bygge på og styrke den regionale integrationsproces i AVS-landene, har der fundet 
forhandlinger sted på regionalt plan med seks selvetablerede regionale ØPA-grupperinger.

ØPA-forhandlingsprocessen foregik delvist på AVS-plan for at identificere brede tværgående 
interesseområder, mens forhandlingerne om specifikke interesseområder blev fastsat og stadig 
fastsættes på nationalt og regionalt plan.

Cariforum har siden været den eneste regionale gruppering, der har underskrevet en 
omfattende ØPA.

Da de andre forhandlinger sandsynligvis ikke ville udmunde i omfattende ØPA'er for alle 
AVS-partnere/-regioner, vedtoges det at indgå foreløbige ØPA'er med fokus på varehandel og 
WTO-forenelighed inden udgangen af 2007, hvorefter det var meningen at forhandle om 
omfattende ØPA'er i løbet af 2008. 

I Stillehavsområdet har kun Fiji og Papua Ny Guinea, regionens største økonomier, tilsluttet 
sig den foreløbige aftale.

Foreløbige økonomiske partnerskabsaftaler (FØPA'er)

"Foreløbige" økonomiske partnerskabsaftaler er aftaler om handel med varer, og de har til 
formål at forhindre forstyrrelser af AVS-landenes handel med Europa. Mens de foreløbige 
aftaler kan anses for at være det første skridt i processen, så er de i retlig henseende 
fuldstændigt uafhængige internationale aftaler, som ikke nødvendigvis fører til en fuld 
økonomisk partnerskabsaftale. 

Det bør også bemærkes, at Parlamentets mulige godkendelse af en foreløbig ØPA ikke på 
forhånd siger noget om Parlamentets holdning til den omfattende ØPA, fordi 
indgåelsesproceduren vedrører to forskellige internationale aftaler.

Fiji

Fiji er en østat med 854.000 indbyggere, hvor 87 % heraf bor på de to største, ud af de i alt 
322 øer.
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Landet har tidligere oplevet politiske vanskeligheder, herunder militærkup og konflikter 
mellem de indfødte fijianere og indere, der slog sig ned i østaten i løbet af det 19. århundrede.

Ydermere har landet haft problemer i deres sukker- og tekstilindustri, lidt tab af kvalificerede 
arbejdstagere på grund af udvandring, hvilket har resulteret i "hjerneflugt", samt 
naturkatastrofer, herunder cykloner.

EU's relationer med Fiji har tidligere fokuseret på støtte til landdistrikterne og uddannelse. Fiji 
har fordelagtig adgang til markedet for sukker (støtte gennem ledsageforanstaltningerne til 
sukkerreformen). Fiji har givet EU tilsagn om væsentlige elementer vedrørende 
menneskerettigheder, demokratiske principper og retsstatsprincippet. Rådet har truffet 
afgørelse om en forbedret politisk dialog mellem de to grupper og har fastlagt rammerne for 
det fremtidige samarbejde.

Papua Ny Guinea 

Papua Ny Guinea er den største af østaterne og tegner sig for 70 % af regionens befolkning og 
dens samhandel med EU. Det er en etnisk forskelligartet stat bestående af 344 øer og med 
cirka 800 talte sprog. Størstedelen af befolkningen lever i traditionelle selvforsynende 
samfund. Terrænet har været ramt af miljøskader gennem udnyttelsen af naturressourcer. 
Udviklingssamarbejdet styrkes gennem et tættere samarbejde mellem Papua Ny Guineas 
regering og dens største donor, Australien. Udviklingssambejdet mellem EU og Papua Ny 
Guinea har hovedsagligt fokuseret på udvikling i landområderne og dertil relaterede sager. 
Udvikling af menneskelige ressourcer, forvaltning af naturressourcer og den 
uddannelsesmæssige udvikling fremhæves som levende indsatsområder til at øge 
serviceniveauet og til at skabe indtægter.

Foreløbig partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Stillehavslandene

Den foreløbige aftale mellem Papua Ny Guinea og Fiji samt Det Europæiske Fællesskab blev 
paraferet den 14. december 2007. Disse to lande var de eneste medlemmer i 
Stillehavsområdet, der tiltrådte aftalen, mens de andre medlemmer af Stillehavsgrupperingen 
valgte ikke at undertegne på grund af deres mindre omfangsrige varehandel med EU.

Fiji og Papua Ny Guinea indgik primært aftalen i håb om at beskytte deres sukker- og 
tunfiskeindustri, som ellers ville have lidt meget under den generelle toldpræferenceordning.

Den foreløbige aftale dækker oprindelsesregler og markedsadgangsspørgsmål. Med hensyn til 
oprindelsesregler dækker aftalen oprindelsesregler i forbindelse med fiskeri, tekstilvarer og 
landbrug, hvilket kan føre til investerings- og beskæftigelsesmuligheder. Med hensyn til 
markedsadgangsspørgsmål vil der blive givet told- og kontingentfri adgang til markederne, 
hvilket også vil skabe investerings- og beskæftigelsesmuligheder. Handels- og 
udviklingsspørgsmål skal behandles indenfor den bredere regionale ramme. Den foreløbige 
aftale har også krævet, at regeringer har måttet ofre politisk råderum i form af 
reguleringsbeføjelser.

Kritik
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Forhandlingerne om den foreløbige aftale blev mødt med meget omfattende kritik fra 
medlemmer af civilsamfundet og politikere fra Stillehavsområdet. Der opstod kritik af EU's 
forhandlingsstrategi, navnlig omkring om det pres, der blev pålagt Fiji og Papua Ny Guinea, 
for at få disse lande til at underskrive den foreløbige aftale. De blev truet med at miste 
præferenceadgangen til det europæiske marked. Civilsamfundsgrupper kritiserede disse 
handlinger og argumenterede, at de havde reduceret solidariteten mellem Stillehavslandene.  
Ifølge kritikken skulle EUs motivation bag ØPAer være blot at sikre adgang til råvarer og 
sørge for at rivaler, for eksempel Kina, ikke ville få adgang til dem, eller derudover at disse 
varer ikke blev omdannet i en merværdiproces i oprindelseslandet.

Regionale konsekvenser og betydning for tredjepartsforbindelser

I henhold til kritikere af den foreløbige aftale er den regionale solidaritet mellem 
Stillehavslandene i høj grad blevet formindsket. ØPA'erne har udviklet sig, efterhånden som 
hver regionale gruppering (på nær Cariforumlandene) blev opløst under pres og 
tidsbegrænsninger for at indgå foreløbige aftaler. AVS-landenes regionale gruppering i 
Stillehavet består af 14 østater med en samlet befolkning på 7 mio. mennesker. Langt mere 
end det er tilfældet i andre områder, varierer Stillehavslandenes størrelse og karakteristika i 
vid udstrækning. Den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale bør hverken svække politiske 
interesser eller det offentlige ønske om økonomisk integration i Stillehavsområdet. 

Aftalen kan også have betydning for forholdet mellem Stillehavsområdet og dets nærmeste og 
største handelspartnere, Australien og New Zealand. Den nuværende aftales bestemmelser om 
varehandel kan virke hæmmende på fremtidige handelsaftaler med disse lande. For eksempel 
vil fremtidige handelsindrømmelser, som Stillehavslandene og Australien (deres største 
handelspartner) bliver enige om, også skulle tildeles EU. ØPA'en har derfor konsekvenser for 
fremtidige handelsforhandlinger mellem Stillehavslandene og Australien og New Zealand. 
Pacific Agreement on Closer Economic Relations (PACER) kræver, at enhver aftale, der 
bliver indgået af Stillehavslandene med et andet udviklet land, skal drøftes med Australien og 
New Zealand, som næppe vil acceptere at blive udsat for forskelsbehandling.

Særlige bestemmelser vedrørende oprindelsesregler

Formålet med de særlige bestemmelser vedrørende oprindelsesregler for fiskeriprodukter er, 
at udviklingen af fiskeforarbejdningskapacitet på land i AVS-landene skaber lokal 
beskæftigelse og indtægter. Fiskeindustrien er den primære kilde til beskæftigelse, navnlig af 
kvinder. Ifølge Kommissionen er der en lav risiko for at destabilisere EU markeder i 
betragtning af den begrænsede fiskerikapacitet i Stillehavslandenes fiskerflåde, den 
begrænsede forsyning af fuldt ud fremstillede fiskerivarer samt den begrænsede 
forarbejdningskapacitet på land. Ikke desto mindre indikerer kilder, at flere nye indenlandske 
tunfiskeforarbejdningsfabrikker, hjælpeindustri og understøttende infrastruktur er under 
udvikling i Papua Ny Guinea foruden de tre operative fabrikker. Det er derfor vigtigt at 
overvåge situationen nøje, og ordføreren anmoder Kommissionen om at forelægge 
Parlamentet en rapport om disse specifikke aspekter af fiskerisektoren i Stillehavslandene 
samt af forvaltningen af fiskebestandene i Stillehavslandene, herunder praksis for bæredygtig 
udvikling.

Forhandlinger om en omfattende ØPA
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Europa-Kommissionen håber at kunne indgå en omfattende økonomisk partnerskabsaftale 
med den regionale gruppe i Stillehavet, og forhandlinger er i gang med alle 14 lande som en 
region.

Efter samtaler med talrige repræsentanter fra Papua Ny Guinea og Republikken Fijiøerne 
skønner ordføreren, at Europa-Parlamentet bør give dets samtykke til den foreløbige 
partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene 
på den anden side, hvis det modtog faste tilsagn fra Kommissionen og Rådet for at sikre at: 

- Handelsstøttebevillingerne vedtages og udbetales på et tidligt tidspunkt. Disse midler bør 
være ekstra ressourcer og ikke blot udgøre en nyemballering af EUF-bevillingerne; De 
bør være i overensstemmelse med prioriteterne for Papua Ny Guinea og Republikken 
Fijiøerne. Deres udbetaling bør være rettidig, forudsigelig og i overensstemmelse med 
tidsplanen for gennemførelsen af nationale og regionale strategiske udviklingsplaner;

- I den omfattende ØPA oprettes der et parlamentarisk udvalg til at føre tilsyn med 
gennemførelsen af aftalen, idet sammensætningen fra Europa-Parlamentets side bør være 
i overensstemmelse med Det Blandede Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU; 

- Den omfattende ØPA bør omfatte en revisionsklausul og en vurdering af den globale 
virkning, som bør gennemføres tre–fem år efter undertegnelsen af aftalen med henblik på 
at fastslå de socioøkonomiske virkninger af aftalen, herunder omkostningerne og 
konsekvenserne af gennemførelsen;

- At forelægge Parlamentet en rapport om de specifikke aspekter af Stillehavslandenes 
fiskerisektor, som ovennævnt specificeret.


