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Fråga för muntligt besvarande O-0000/2010
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
David Martin
för utskottet för internationell handel

Angående: Interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och 
Stillahavsstaterna, å andra sidan

Fiji och Papua Nya Guinea har undertecknat ett interimsavtal om ekonomiskt partnerskap som 
innehåller betydande skillnader i fråga om ländernas respektive avregleringssystem. Hur 
kommer dessa åtaganden att påverka ländernas import och export, och hur kommer de att 
påverka handelsförbindelserna med Australien och Nya Zeeland?

Anser kommissionen att den regionala integrationen stärks av att interimsavtal om 
ekonomiskt partnerskap ingås med de enskilda länder som är mest intresserade av sådana 
avtal? Anser kommissionen inte att detta kan försvåra den behövliga intraregionala dialogen?

Hur tänker kommissionen se till att interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap inte minskar 
det politiska intresset för och allmänhetens vilja till ekonomisk integration i 
Stillahavsområdet?

Enligt Världshandelsorganisationens handelspolitiska granskning av Fiji har EU:s strikta 
ursprungsregler för fiskeriexport allvarligt begränsat landets möjligheter. Dessa regler har i 
interimsavtalet mjukats upp genom att inhemska producenter har getts tillstånd att använda 
icke-ursprungsprodukter. Hur planerar kommissionen att underrätta parlamentet om 
genomförandet av de särskilda bestämmelserna om ursprung och deras inverkan på EU:s 
fiskerinäring, om utvecklingen av bearbetningsindustrin i Papua Nya Guinea och i Republiken 
Fijiöarna och om förvaltningen av fiskeresurser i Stilla havet? Vad mer planerar 
kommissionen att göra för att se till att Stillahavsstaterna utvecklar sin fiskerinäring på ett 
hållbart sätt?

Hur kommer kommissionen att säkerställa att det långtgående avtalet om ekonomiskt 
partnerskap bidrar till att främja regional integration?

Vilka åtgärder planerar kommissionen att vidta för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna 
för kvinnor i Stillahavsstaterna?

Ställer sig kommissionen välvillig till att det ekonomiska biståndet till Fijis sockersektor, som 
i dagsläget hålls inne, börjar utbetalas när nödvändiga goda styrelseformer genomförts?

Är kommissionen fast besluten att införa ett långtgående utvecklingsavsnitt i ett eventuellt 
framtida avtal om ekonomiskt partnerskap?
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