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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van de tussentijdse 
partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in 
de Stille Oceaan, anderzijds
((05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05078/2010),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, 
lid 4 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (C7-0036/2010),

– gelet op artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel en het advies van de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Commissie visserij (A7-0000/2010),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van 
de staten in de Stille Oceaan.
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TOELICHTING

Economische partnerschapsovereenkomsten (EPO's)

In 2000 bereikten de ACS-staten en de EU overeenstemming over nieuwe handelsafspraken 
die verenigbaar waren met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), en die het 
unilaterale stelsel van handelspreferenties dat de EU op dat moment toepaste op de invoer uit 
de ACS-staten moesten vervangen.

De onderhandelingen over de nieuwe economische partnerschapsovereenkomsten (EPO's) 
werden in 2002 geopend met de bedoeling ze af te ronden op 31 december 2007. De 
vrijstelling van de WTO-regels die gold voor de toenmalige handelsovereenkomsten tussen de 
ACS-staten en de EU zou immers aflopen op 1 januari 2008. Aangezien de EPO's 
voortbouwen op het regionale integratieproces in de ACS-staten en bijdragen tot versterking 
ervan, zijn de onderhandelingen op regionaal niveau gevoerd, met zes zelfbenoemde regionale 
EPO-groepen.

In het kader van het EPO-onderhandelingsproces werden de van belang geachte brede 
verticale thema's besproken op algemeen ACS-niveau, terwijl de meer specifieke 
belangwekkende kwesties op nationaal en regionaal niveau werden behandeld.

CARIFORUM is sindsdien de enige regionale groep die een algemene EPO heeft 
ondertekend.

Daar het onwaarschijnlijk was dat de andere onderhandelingen algemene EPO voor alle ACS-
partners/regio's zouden opleveren is besloten uiterlijk eind 2007 tussentijdse EPO te sluiten 
waarin de nadruk viel op de handel in goederen en verenigbaarheid met WTO-eisen, met de 
bedoeling in 2008 te onderhandelen over algemene EPO.

In de Stille-Oceaanregio zijn alleen Fiji en Papoea-Nieuw-Guinea, de grootste economieën 
van de regio, een tussentijdse overeenkomst aangegaan.

Tussentijdse economische partnerschapsovereenkomsten (TEPO)

"Tussentijdse" economische partnerschapsovereenkomst overeenkomsten hebben betrekking 
tot de goederenhandel en zijn bedoeld om verstoring van de handel tussen de ACS-landen en 
de EU te voorkomen. "Tussentijdse" economische partnerschapsovereenkomst 
overeenkomsten hebben betrekking tot de goederenhandel en zijn bedoeld om verstoring van 
de handel tussen de ACS-landen en de EU te voorkomen.

Er zij tevens op gewezen dat eventuele instemming van het Parlement met een TEPO niet 
vooruit loopt op het standpunt van het Parlement over de algemene EPO, daar de procedure 
voor sluiting betrekking heeft op twee verschillende internationale overeenkomsten .

Fiji

Fiji is een eilandstaat met een bevolking van 854.000 mensen van wie 87% op de twee 
grootste van de 322 eilanden woont. Het land heeft in het verleden politieke problemen gehad 
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waaronder militaire staatsgrepen, en er zijn spanningen geweest tussen inheemse Fiji-
eilanders en Indiërs die zich in de 19de eeuw op de eilanden hebbeen gevestigd.

Verder heeft het land problemen gehad met de suiker- en textielindustrie, het verlies van 
geschoolde arbeiders ten gevolge van emigratie die een uittocht van opgeleide mensen 
veroorzaakte en natuurrampen, waaronder orkanen.

De betrekkingen van de EU met Fiji waren in het verleden vooral gericht op steun aan het 
platteland en onderwijs. Fiji heeft bevoorrechte toegang tot de markt voor suiker (steun via 
flankerende maatregelen bij de suikerhervorming). Fiji heeft aan de EU toezeggingen gedaan 
op het gebied van wenselijke elementen inzake mensenrechten , democratische beginselen en 
rechtsstaat. De Raad heeft besloten tot uitbreiding van de politieke dialoog tussen beide 
groepen en hij heeft een kader opgezet voor toekomstige samenwerking.

Papoea-Nieuw-Guinea

Papoea-Nieuw-Guinea is de grootste eilandstaat, waar 70% van de bevolking van de regio 
woont en die 70% van het handelsvolume met de EU voor zijn rekening neemt. In het land 
woont een aantal volksstammen naast elkaar op 344 eilanden waar ca. 800 talen worden 
gesproken. De meeste inwoners leven in traditionele maatschappijvormen die niet meer 
produceren dan nodig is om te overleven. Het landschap heeft milieuschade opgelopen door 
exploitatie van grondstoffenreserves. De ontwikkelingssamenwerking wordt verstevigd door 
nauwere samenwerking tussen de regering van Papoea-Nieuw-Guinea en Australië, de 
grootste donor. In de ontwikkelingssamenwerking met Papoea-Nieuw-Guinea valt de naruk 
op plattelandsontwikkeling en aanverwante thema's. Ontwikkeling van het arbeidspotentieel, 
beheer van grondstoffen en ontwikkeling van het onderwijs worden belicht als methoden die 
met vrucht kunnen worden toegepast met het oog op verbetering van dienstverlening en het 
genereren van inkomsten.

Tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Stille-
Oceaanstaten 

De tussentijdse overeenkomst tussen Papoea-Nieuw-Guinea, Fiji en de Europese 
Gemeenschap is op 14 december 2007 geparafeerd. Deze twee landen waren de enige twee uit 
het Stille-Oceangebied die de overeenkomst zijn aangegaan, omdat de andere leden van de 
Stille-Oceaangroep – wegens de geringe omvang van hun handel in goederen met de EU –
ervoor hebben gekozen niet te ondertekenen.

Fiji en Papoea-Nieuw-Guinea zijn de overeenkomst voornamelijk aangegaan in de hoop hun 
suiker- en tonijnindustrie te beschermen, aangezien deze in het kader van het systeem van 
algemene preferenties aanzienlijke schade zou hebben opgelopen.

De tussentijdse overeenkomst omvat regels van oorsprong met betrekking tot visserij, textiel 
en landbouwproducten, alsook aspecten van markttoegang in het kader waarvan  accijns- en 
quotavrije toegang tot markten wordt verleend. In beide gevallen zou dit investeringen en 
kansen op het gebied van werkgelegenheid opleveren. Handels- en ontwikkelingsproblemen 
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moeten worden aangepakt in het ruimere regionale kader. Volgens de tussentijdse 
overeenkomst zijn regeringen eveneens verplicht beleidsruimte af te staan in de vorm van 
regelgevende bevoegdheden.

Kritiek

De onderhandelingen over de tussentijdse overeenkomst hebben felle kritiek uitgelokt van 
maatschappelijke organisaties en politici uit het Stille-Oceaangebied. Er is kritiek geuit op de 
onderhandelingsstrategie van de EU, met name op de druk die is uitgeoefend op Fiji en 
Papoea-Nieuw-Guinea opdat deze landen de tussentijdse overeenkomst zouden ondertekenen 
op straffe van het verlies van preferentiële toegang tot de Europese markten.
Maatschappelijke organisaties hebben dit optreden veroordeeld omdat de solidariteit tussen 
Stille-Oceaanlanden daardoor zou afnemen. Volgens de kritiek zou de EU uitsluitend EPO 
willen sluiten om ervoor te zorgen dat zij zelf wel en rivalen, bij voorbeeld China, geen 
toegang hebben tot grondstoffen, of verder dat deze grondstoffen niet via waarde toevoegende 
processen in hun land van herkomst werden verwerkt.

Regionalen gevolgen en consequenties voor betrekkingen met derde landen

De regionale solidariteit is volgens hen die kritiek hebben op de tussentijdse overeenkomst 
sterk achteruit gegaan. De EPO hebben zich ontwikkeld naarmate iedere regionale groepering 
(met uitzondering van CARIFORUM) uiteen is gevallen onder de (tijds)druk om tussentijdse 
overeenkomsten te sluiten. De regionale groep ACS-landen in de Stille Oceaan bestaat uit 14 
eilandstaten met een bevolking van in totaal 7 miljoen mensen. Meer van in andere regio's 
verschillen de Stille-Oceaanlanden aanzienlijk is omvang en kenmerken. Politieke belangen 
en de manier waarop de burgers tegen economische eenwording in het Stille-Oceaangebied 
aankijken mogen door de TEPO niet worden beperkt.

De overeenkomst heeft wellicht eveneens gevolgen voor de betrekkingen tussen de Stille-
Oceaanregio en haar meest dichtbij gelegen en grootste handelspartners, Australië en Nieuw-
Zeeland. De bepalingen over de handel in goederen in de huidige overeenkomst kunnen 
toekomstige handelsovereenkomsten met deze landen belemmeren. Alle handelsconcessies 
die voortaan worden overeengekomen tussen de Stille Oceaan en Australië (haar grootste 
handelspartner) zouden bij voorbeeld eveneens moeten worden verleend aan de EU. De EPO 
heeft dus gevolgen voor toekomstige handelsbesprekingen tussen de Stille Oceaan en 
Australië en Nieuw-Zeeland. In de Overeenkomst inzake nauwere economische betrekkingen 
in het Stille-Oceaangebied (PACER) wordt gestipuleerd dat over iedere overeenkomst die een 
ACS-land uit het Stille-Oceaangebied aangaat met een ander industrieland overleg moet 
worden gepleegd met Australië en Nieuw-Zeeland, die er waarschijnlijk niet mee zullen 
instemmen dat zij gediscrimineerd worden.

Specifieke bepalingen inzake regels van oorsprong

Doel van de specifieke bepalingen inzake regels van oorsprong voor visserijproducten is de 
ontwikkeling van binnenlandse capaciteit voor visverwerking in de ACS-landen in het Stille-
Oceaangebied om ter plaatse werkgelegenheid te scheppen en inkomen te genereren. De 
visserijindustrie is een voorname werkgever, met name voor vrouwen. Volgens de Commissie 
bestaat er weinig gevaar dat de EU-markten ontregeld worden daar de vissersvloot van de 
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Stille-Oceaanlanden beschikt over een geringe capaciteit, slechts een beperkte hoeveelheid in 
zijn geheel gevangen vis wordt aangeleverd en daar het verwerkend vermogen aan land 
beperkt is. Niettemin wordt gemeld dat in Papoea- Nieuw-Guinea een aantal nieuwe 
binnenlandse tonijnverwerkingsfabrieken, toeleverende bedrijven en ondersteunende 
infrastructuur worden ontwikkeld, naast de drie bedrijven die reeds operationeel zijn. Het is 
dus zaak de toestand scherp in het oog te houden en uw rapporteur verzoekt de Commissie 
aan het Parlement een verslag te doen toekomen over deze specifieke aspecten van de
visserijsector in de Stille Oceaan, alsook over het beheer van de visbestanden in de Stille 
Oceaan, o.m. over duurzame-ontwikkelingsmethoden.

Onderhandelingen over algemene EPO

De Commissie hoopt met de regionale groep Stille Oceaan een algemene economische 
partnerschapsovereenkomst te kunnen sluiten , en er wordt momenteel met alle 14 landen als 
regio onderhandeld.

Uw rapporteur is, na raadpleging van tal van vertegenwoordigers van Papoea-Nieuw-Guinea 
en de republiek der Fiji-eilanden van mening dat het Europees Parlement zijn goedkeuring 
moet hechten aan de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds indien het van 
Commissie en Raad de vaste toezegging ontvangt dat:

- het aandeel in de middelen uit hoofde van "Hulp voor handel" snel wordt bepaald en 
beschikbaar gesteld; dit dienen aanvullende middelen te zijn en niet louter herverpakte 
EOF-kredieten. Zij dienen afgestemd te zijn op de prioriteiten van Papoea-Nieuw-Guinea 
en de republiek der Fiji-eilanden. De beschikbaarstelling dient op tijd, voorspelbaar en 
overeenkomstig de uitvoeringsschema's van nationale en regionale programma's voor 
strategische ontwikkeling plaats te vinden;

- in de algemene EPO de oprichting wordt voorzien van een Parlementair Comité ter 
controle van de tenuitvoerlegging  van de overeenkomst. De samenstelling van het EP-
contingent moet aansluiten op die van het Gemengd Parlementair Comité Cariforum-EU;

- de volledige EPO ook een herzieningsclausule moet omvatten, alsmede 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;

- aan het Parlement een verslag wordt overgelegd inzake de hierboven uiteengezette 
specifieke aspecten van de visserijsector van de Stille-Oceaanstaten.


