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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-0000/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
David Martin
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

Θέμα: Η προσωρινή συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
αφενός και της Κρατών του Ειρηνικού αφετέρου

Οι νήσοι Φίτζι και η Παπούα Νέα Γουινέα υπέγραψαν προσωρινή συμφωνία οικονομικής 
εταιρικής σχέσης (ΠΣΟΕΣ) που περιέχει σημαντικές διαφορές των χρονοδιαγραμμάτων 
ελευθέρωσης. Τι επίπτωση θα έχουν αυτές οι δεσμεύσεις επί της δομής των εισαγωγών και 
εξαγωγών τους; Τι επίπτωση θα έχουν επί των εμπορικών τους σχέσεων με την Αυστραλία 
και τη Νέα Ζηλανδία;

Πιστεύει η Επιτροπή ότι ενισχύεται η περιφερειακή ολοκλήρωση με τη σύναψη ΠΣΟΕΣ με
τις χώρες που ενδιαφέρονται περισσότερο για τη σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας; Δεν
πιστεύει η Επιτροπή ότι ενδέχεται να καταστεί πιο περίπλοκη η απαραίτητη διαπεριφερειακή
συνεργασία;

Πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι η ΠΣΟΕΣ δεν θα περιορίσει τόσο το πολιτικό 
ενδιαφέρον όσο και την ευνοϊκή κοινή γνώμη έναντι της οικονομικής ολοκλήρωσης στον 
Ειρηνικό;

Σύμφωνα με την εξέταση των εμπορικών πολιτικών του ΠΟΕ για τα Φίτζι, οι αυστηροί 
κανόνες καταγωγής της ΕΕ που ισχύουν για τις εξαγωγές ιχθύων περιόρισαν σοβαρά τις 
δυνατότητες. Οι κανόνες αυτοί χαλαρώνονται από την ΠΣΟΕΣ, η οποία επιτρέπει τη 
χρησιμοποίηση μη καταγόμενων προϊόντων από εγχώριους ιχθυοβιομήχανους. Πώς σκοπεύει
η Επιτροπή να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των ειδικών διατάξεων
που αφορούν τους κανόνες καταγωγής, περιλαμβάνοντας την επίπτωση επί του αλιευτικού 
τομέα της ΕΕ, την ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας στην Παπούα Νέα Γουινέα και 
στη Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι και τη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων στον Ειρηνικό; 
Πώς θα υποστηρίξει περαιτέρω η Επιτροπή τα Κράτη του Ειρηνικού για να αναπτύξουν με 
βιώσιμο τρόπο τον αλιευτικό τομέα τους;

Πώς θα εξασφαλίσει η Επιτροπή ότι η ΣΟΕΣ θα συμβάλει στην ενίσχυση της περιφερειακής 
ολοκλήρωσης;

Ποια μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης των γυναικών
στα Κράτη του Ειρηνικού;

Υποστηρίζει η Επιτροπή την ελευθέρωση της σήμερα δεσμευμένης οικονομικής βοήθειας
προς τον τομέα της ζάχαρης στα νησιά Φίτζι, εφόσον υλοποιηθούν πράγματι οι απαραίτητες 
πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης;
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Θα υποστηρίξει η Επιτροπή ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για την ανάπτυξη σε κάποια μελλοντική 
πλήρη ΣΟΕΣ;
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