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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-0000/2010
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
David Martin
namens de Commissie internationale handel

Betreft: Tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen Europese Gemeenschap en landen 
in de Stille Oceaan

Fiji en Papoea-Nieuw-Guinea hebben een tussentijdse economische partnerschapsovereen-
komst (TEPO) ondertekend waarin hun tijdschema’s voor liberaliseringen aanzienlijke 
verschillen vertonen. Wat zal het effect van deze verplichtingen op hun in- en uitvoerpatronen 
zijn? Welke gevolgen zullen zij hebben voor hun handelsbetrekkingen met Australië en 
Nieuw-Zeeland?

Is de Commissie van mening dat de regionale integratie wordt bevorderd door TEPO’s te 
sluiten met afzonderlijke landen die het meest in zo’n akkoord zijn geïnteresseerd? Is de 
Commissie niet van mening dat dit de noodzakelijke intraregionale dialoog zal bemoeilijken?

Hoe wil de Commissie voorkomen dat als gevolg van de TEPO’s de belangstelling voor 
economische integratie in het Stille-Oceaangebied zowel in de politiek als in de publieke 
opinie afneemt?

De WTO merkt in haar Trade Policy Review over Fiji op dat de strenge oorsprongsregels van 
de EU voor uitgevoerde vis de handelsmogelijkheden van dit land ernstig hebben beperkt. De 
regels zijn in de TEPO versoepeld door toe te staan dat binnenlandse verwerkers producten 
van andere oorsprong gebruiken. Hoe wil de Commissie verslag uitbrengen aan het Parlement 
over de uitvoering van de specifieke bepalingen betreffende oorsprongsregels en daarbij ook 
ingaan op het effect op de visserijsector in de EU, de ontwikkeling van de visverwerkende 
industrie in Papoea-Nieuw-Guinea en de Republiek Fiji alsmede het beheer van de visstand in 
de Stille Oceaan? Hoe wil de Commissie de landen in de Stille Oceaan verder steunen met het
oog op een duurzame ontwikkeling van hun visserijsector?

Hoe gaat de Commissie ervoor zorgen dat de omvattende EPO de regionale integratie zal 
helpen bevorderen?

Welke maatregelen wil de Commissie nemen om vrouwen in de landen in de Stille Oceaan
betere kansen op de arbeidsmarkt te geven?

Is de Commissie voorstander van het vrijgeven van de momenteel geblokkeerde financiële 
steun voor de suikersector in Fiji indien daadwerkelijk blijk zou worden gegeven van de 
nodige goede bestuurspraktijken?

Zet de Commissie zich in voor een vergaand ontwikkelingshoofdstuk in elke toekomstige 
volledige EPO?

Ingediend: xx.xx.2010
Doorgezonden: xx.xx.2010
Uiterste datum beantwoording: xx.xx.2010


