
QO\834421BG.doc PE450.751v01-00

BG Единство в многообразието BG

Въпрос с искане за устен отговор O-0000/2010
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
David Martin
от името на комисията по международна търговия

Относно: Междинното споразумение за партньорство между Европейската общност, 
от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга

Фиджи и Папуа-Нова Гвинея подписаха Междинно споразумение за икономическо 
партньорство (МСИП), което съдържа значителни различия в техния график за 
либерализация.  Какво въздействие ще окажат тези ангажименти върху структурата на 
техния внос и износ? Какви последствия ще имат за търговските отношения с 
Австралия и Нова Зеландия?

Счита, ли Комисията, че регионалната интеграция се засилва чрез сключването на 
МСИП с отделните държави, които са най-заинтересовани от сключването на подобна 
сделка? Не смята ли Комисията, че това може да усложни необходимия вътрешно 
регионален диалог?

Как Комисията ще гарантира, че МСИП няма да отслабят както политическите 
интереси, така и общественото желание за икономическа интеграция в Тихоокеанския 
басейн?

Според Прегледа на търговската политика, направен от СТО за островите Фиджи, 
строгите правила на ЕС за произход при износа на риба сериозно ограничават 
възможностите. Това положение беше облекчено с МСИП като се позволи местните 
преработватели да използват продукти без произход. Как възнамерява Комисията да 
докладва на Парламента по въпросите, свързани с прилагането на специалните 
разпоредби по отношение на правилата за произход, включително въздействието върху 
риболовната индустрия на ЕС, развитието на преработвателната промишленост в 
Папуа-Нова Гвинея и Република острови Фиджи и управлението на рибните запаси в 
Тихия океан? Как Комисията допълнително ще подкрепи тихоокеанските държави в 
устойчивото развитие на техния риболовен сектор?

Как Комисията ще гарантира, че всеобхватното СИП ще спомогне за насърчаване на 
регионалната интеграция?

Какви мерки ще предприеме Комисията, за да подобри възможностите на жените за 
наемане на работа в тихоокеанските държави?

Комисията подкрепя ли освобождаването на понастоящем спряната финансова помощ 
за захарния сектор във Фиджи, ако ефективно се прилагат необходимите практики на 
добро управление?

Комисията ангажира ли се с амбициозна глава „Развитие” в едно бъдещо пълноценно 
СИП?
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