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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av interimsavtalet om partnerskap mellan 
Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan
(05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (05078/2010),

– med beaktande av begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artiklarna 207.4 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (C7-0036/2010),

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och 
yttrandena från utskottet för utveckling och fiskeriutskottet (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 
Stillahavsstaterna.
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MOTIVERING

Avtal om ekonomiskt partnerskap (EPA)

2000 kom AVS-länderna och EU överens om att sluta nya handelsavtal som skulle vara 
förenliga med Världshandelsorganisationens (WTO:s) regler och ersätta den dåvarande 
unilaterala ordningen med handelsförmåner som EU beviljade för import från AVS-länderna. 

Förhandlingarna om de nya avtalen om ekonomiskt partnerskap inleddes 2002. Målet var att 
de skulle avslutas senast den 31 december 2007, med hänsyn till att WTO-undantaget för de 
befintliga handelsavtalen mellan AVS-länderna och EU skulle löpa ut den 1 januari 2008. 
Eftersom syftet med avtalen om ekonomiskt partnerskap är att bygga vidare på och stärka de 
regionala integrationsprocesserna inom AVS, har förhandlingar förts på regional nivå med sex 
självutnämnda regionala EPA-grupperingar.

Under förhandlingarna om avtalen om ekonomiskt partnerskap, som fördes på övergripande 
AVS-nivå, avgjordes gemensamma frågor av intresse, medan förhandlingarnas specifika 
frågor avgjordes och fortfarande avgörs på nationell och regional nivå.

Sedan dess har Cariforum varit den enda regionala grupperingen som undertecknat ett 
fullständigt avtal om ekonomiskt partnerskap.

Med tanke på att de andra förhandlingarna sannolikt inte skulle leda fram till fullständiga 
avtal om ekonomiskt partnerskap för samtliga partner/regioner inom AVS beslutades det att 
man skulle ingå interimsavtal om ekonomiskt partnerskap med inriktning på varuhandel och 
WTO-förenlighet före utgången av 2007, för att sedan förhandla om fullständiga avtal om 
ekonomiskt partnerskap under 2008. 

I Stillahavsregionen är det endast Fiji och Papua Nya Guinea, regionens största ekonomier, 
som har ingått interimsavtal.

Interimsavtal om ekonomiskt partnerskap (IEPA)

Så kallade interimsavtal om ekonomiskt partnerskap är varuhandelsavtal som syftar till att 
förhindra avbrott i AVS-ländernas handel med EU. Även om interimsavtalen kan betraktas 
som ett första steg i processen, är de i rättsligt hänseende helt fristående internationella avtal 
som inte nödvändigtvis leder till ett fullständigt avtal om ekonomiskt partnerskap. 

Det bör också noteras att även om parlamentet godkänner ett interimsavtal om ekonomiskt 
partnerskap, föregriper detta inte parlamentets ståndpunkt i fråga om godkännande av det 
fullständiga avtalet om ekonomiskt partnerskap, eftersom förfarandet för att ingå avtalen 
gäller två olika internationella avtal.

Fiji

Fiji är en östat med en befolkning på 854 000 personer. Av dem bor 87 procent på de två 
största av de 322 öarna. Landet har upplevt politiska svårigheter i det förgångna, bland annat 
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militärkupper och kontroverser mellan Fijis ursprungsbefolkning och indier som flyttade till 
landet under 1800-talet.

Dessutom har landet haft problem inom socker- och textilindustrin, gått miste om utbildad 
arbetskraft på grund av utflyttning som medfört kunskapsbrist och drabbats av 
naturkatastrofer, däribland cykloner. 

EU:s tidigare förbindelser med Fiji har fokuserat på landsbygdsstöd och utbildning. Fiji har 
gynnsamt marknadstillträde för socker (stöd via de kompletterande åtgärderna inom ramen för 
sockerreformen). Landet har ingått åtaganden gentemot EU om viktiga människorättsaspekter, 
demokratiska principer och rättsstaten, och rådet har beslutat om stärkt politisk dialog mellan 
de två grupperna och inrättat en ram för framtida samarbete.

Papua Nya Guinea 

Papua Nya Guinea, som är den största av östaterna, står för 70 procent av befolkningen i 
regionen och handelsvolymen med EU.  Det är en etniskt mångfasetterad stat som består av 
344 öar och har omkring 800 talade språk.  Lejonparten av befolkningen lever i samhällen 
som bedriver traditionellt naturahushåll. Terrängen har lidit ekologisk skada till följd av 
rovdriften på naturresurser. Utvecklingssamarbetet stärks genom närmare samarbete mellan 
Papua Nya Guineas regering och dess största biståndsgivare Australien. 
Utvecklingssamarbetet mellan EU och Papua Nya Guinea har främst koncentrerats till 
landsbygdsutveckling och relaterade frågor. Utveckling av personalresurser, förvaltning av 
naturresurser och utbildningsmässig utveckling har lyfts fram som positiva satsningar för att 
få bättre tjänster och inkomster.

Interimsavtal om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Stillahavsstaterna

Interimsavtalet mellan Papua Nya Guinea, Fiji och Europeiska gemenskapen paraferades 
den 14 december 2007. Dessa två länder var de enda länderna i Stillahavsregionen som 
anslutit sig till avtalet, medan de övriga länderna i den regionala Stillahavsgrupperingen, som 
har liten varuhandel med EU, valde att inte underteckna avtalet.

Fiji och Papua Nya Guinea ingick avtalet framför allt i förhoppningen om att kunna skydda 
sina socker- och tonfiskindustrier, som skulle ha drabbats svårt av det allmänna 
preferenssystemet.

Interimsavtalet omfattar frågor om ursprungsregler och marknadstillträde. I fråga om 
ursprungsregler omfattar avtalet regler som hänför sig till fiskeri-, textil- och jordbrukssektorn 
och som medför investeringar och sysselsättningsmöjligheter. I fråga om marknadstillträde 
skulle avtalet garantera skattefritt och kvotfritt tillträde, och därmed generera investeringar 
och sysselsättningsmöjligheter. Handels- och utvecklingsfrågor bör behandlas inom en 
bredare regional ram. I interimsavtalet har regeringarna även uppmanats att avstå från ett visst 
handlingsutrymme i form av lagstiftningsbefogenheter.

Kritik

Förhandlingarna om interimsavtalet utsattes för kraftfull kritik av företrädare för det civila 
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samhället och politiker från Stillahavsområdet. EU:s förhandlingsstrategi kritiserades, framför 
allt på grund av påtryckningarna mot Fiji och Papua Nya Guinea för att de skulle underteckna 
interimsavtalet under hot om att förlora det förmånliga tillträdet till EU:s marknader. Grupper 
i det civila samhället kritiserade dessa åtgärder med motiveringen att de hade minskat 
solidariteten mellan Stillahavsländerna. Enligt kritikerna bestod EU:s motiv för att ingå avtal 
om ekonomiskt partnerskap enbart i att trygga tillgången till råvaror och se till att rivaler som 
Kina inte får tillgång till dem, eller också att råvarorna inte bearbetades i ursprungslandet 
genom mervärdesskapande processer.

Regionala konsekvenser och följderna för förbindelserna med tredje part

Interimsavtalets kritiker hävdar att den regionala solidariteten har minskat kraftigt. De 
ekonomiska partnerskapsavtalen har utvecklats allt eftersom varje regional gruppering (utom 
Cariforum) har lösts upp under trycket och tidspressen för att ingå interimsavtal. Den 
regionala grupperingen av AVS-länder i Stillahavsområdet består av 14 östater med 
sammanlagt sju miljoner invånare. I ännu högre grad än i någon annan region varierar 
Stillahavsstaternas storlek och karaktär kraftigt. Interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap 
bör inte minska det politiska intresset för och allmänhetens vilja till ekonomisk integration i 
Stillahavsområdet 

Avtalet kan också påverka förbindelserna mellan Stillahavsområdet och dess närmaste och 
största handelspartner Australien och Nya Zeeland. Det nuvarande avtalets bestämmelser om 
varuhandel kan utgöra ett hinder för kommande handelsavtal med dessa länder. Till exempel 
måste varje framtida handelskoncession mellan Stillahavsområdet och Australien (dess största 
handelspartner) också beviljas EU.  Därför får avtalet om ekonomiskt partnerskap sannolikt 
konsekvenser för kommande handelsförhandlingar mellan Stillahavsområdet samt Australien 
och Nya Zeeland. I Pacific Agreement on Closer Economic Relations (PACER, 
Stillahavsavtalet om närmare ekonomiska förbindelser) fastställs det att Australien och Nya 
Zeeland, som sannolikt inte kommer att acceptera någon diskriminering, ska höras i fråga om 
varje avtal som AVS-länder ingår med ett annat industriland.

Särskilda bestämmelser om ursprungsregler

De särskilda bestämmelserna om ursprungsregler för fiskeriprodukter syftar till att utveckla 
kapaciteten för bearbetning av fisk till lands i Stillahavsområdets AVS-länder, så att det 
skapas lokala arbetstillfällen och inkomster. Fiskeriindustrin är en viktig källa till 
arbetstillfällen, särskilt för kvinnor. Enligt kommissionen är risken låg för att balansen på 
EU:s marknader ska rubbas, med tanke på Stillahavsstaternas fiskeflottas låga fiskekapacitet, 
det begränsade utbudet av fisk som erhållits hel och den begränsade kapaciteten för 
bearbetning till lands. Trots det uppger vissa källor att man i Papua Nya Guinea håller på att 
utveckla flera nya anläggningar för bearbetning av tonfisk, därmed sammanhängande 
industrier och stödinfrastruktur utöver de tre anläggningar som redan är i drift i landet.  Därför 
är det viktigt att man övervakar situationen ingående. Föredraganden uppmanar således 
kommissionen att lägga fram en rapport om just dessa aspekter av Stillahavsstaternas 
fiskerisektor samt förvaltningen av fiskbestånden i Stilla havet, inbegripet strategier för en 
hållbar utveckling.

Förhandlingar om fullständiga avtal om ekonomiskt partnerskap
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Kommissionen hoppas kunna ingå ett fullständigt avtal om ekonomiskt partnerskap med den 
regionala Stillahavsgruppen under 2009, och samtal pågår med samtliga 14 länder som en 
region.

Efter att ha hört flera företrädare för Papua Nya Guinea och Republiken Fijiöarna anser 
föredraganden att Europaparlamentet bör ge sitt samtycke till interimsavtalet om partnerskap 
mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan, om det får 
fasta åtaganden från kommissionen och rådet som garanterar följande: 

– Att det tidigt fastställs och beslutas om en andel av resurserna för ”Aid for Trade”. Dessa 
medel måste vara nya medel, så att man inte bara stuvar om i EUF-finansieringen. 
Medlen bör anpassas efter Papua Nya Guineas och Republiken Fijiöarnas prioriteringar.  
Utbetalningarna bör ske i tid, vara förutsebara och följa tidsplanerna för förverkligandet 
av nationella och regionala strategiska utvecklingsplaner.

– Genom det fullständiga avtalet om ekonomiskt partnerskap bör det inrättas en 
parlamentarikerkommitté som ska övervaka genomförandet av avtalet. När det gäller 
Europaparlamentets företrädare bör kommitténs sammansättning motsvara 
sammansättningen i den gemensamma parlamentarikerkommittén Cariforum–EU.  

– Det fullständiga avtalet om ekonomiskt partnerskap bör innehålla en översynsklausul och 
en övergripande konsekvensanalys, som bör utföras inom tre till fem år efter 
undertecknandet av avtalet i syfte att bedöma dess socioekonomiska effekter, inbegripet 
kostnaderna och konsekvenserna av genomförandet.

– Att parlamentet föreläggs en rapport om specifika aspekter av fiskerisektorn i 
Stillahavsstaterna, enligt vad som anges ovan.


