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v imenu Odbora za mednarodno trgovino

Zadeva: Začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni 
strani in pacifiškimi državami na drugi strani 

Fidži in Papua Nova Gvineja sta podpisala začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu, ki 
prinaša bistvene razlike v njunih urnikih za liberalizacijo. Kakšen učinek bodo te zaveze 
imele na njune izvozno-uvozne vzorce? In kako bodo vplivale na trgovinske odnose z 
Avstralijo in Novo Zelandijo?

Ali Komisija meni, da bo regionalno povezovanje po sklenitvi začasnih sporazumov o 
gospodarskem partnerstvu s tistimi državami v regiji, ki si za to najbolj prizadevajo, tesnejše? 
Ali se ne boji, da bi to utegnilo otežiti potrebni dialog v regiji?

Kako bo Komisija zagotovila, da začasni sporazum ne bo zmanjšal političnega zanimanja in 
naklonjenosti javnosti gospodarskemu povezovanju v tihomorski regiji?

Kot trdi STO v pregledu trgovinske politike za Fidži, so stroga pravila EU o poreklu 
izvoženih rib zelo omejila priložnosti. Z začasnim sporazumom o gospodarskem sodelovanju 
bodo ta pravila manj stroga, kar bo domačim predelovalcem omogočilo, da uporabljalo 
proizvode brez porekla. Kako namerava Komisija poročati Parlamentu o izvajanju posebnih 
določb o poreklu, vključno s posledicami za ribiški sektor EU, razvojem predelovalne 
industrije na Papui Novi Gvineji in v Republiki Fidži ter upravljanju staležev rib v Tihem 
morju? Kako namerava Komisija v prihodnje podpirati pacifiške države pri trajnostnem 
razvoju ribiškega sektorja?

Kako bo zagotovila, da bo celovit sporazum o gospodarskem partnerstvu prispeval k 
nadaljnjemu regionalnemu povezovanju?

Kakšne ukrepe namerava sprejeti, da bi izboljšala zaposlitvene priložnosti za ženske v 
tihomorskih državah?

Ali Komisija podpira sprostitev trenutno zadržane finančne pomoči za sektor sladkorja na 
Fidžiju, kjer bi bilo treba učinkovito izvajati potrebne prakse dobrega vodenja?

Ali se Komisija zavezuje, da bo v morebitne prihodnje celovite sporazume o gospodarskem 
sodelovanju vključila daljnosežno poglavje o razvoju?
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