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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-0000/2010
Radě
článek 115 jednacího řádu
David Martin
za Výbor pro mezinárodní obchod

Předmět: Prozatímní dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně
a tichomořskými státy na straně druhé

Fidži a Papua Nová Guinea podepsaly prozatímní dohodu o hospodářském partnerství 
(IEPA), která obsahuje značné rozdíly v jejich harmonogramech liberalizace. Jaké dopady 
budou mít tyto závazky na jejich dovozní a vývozní vzorce? Jaké dopady budou mít na 
obchodní vztahy s Austrálií a Novým Zélandem?

Domnívá se Rada, že regionální integrace je posílena uzavřením prozatímních dohod
o hospodářském partnerství s těmi zeměmi, které o uzavření projevily největší zájem? 
Nedomnívá se Rada, že to může zkomplikovat nezbytný dialog v rámci regionu?

Jak hodlá Rada zajistit, aby prozatímní dohoda IEPA nevedla k oslabení politických zájmů
a mínění veřejnosti s ohledem na hospodářskou integraci v Tichomoří?

Podle revize obchodní politiky WTO pro Fidži omezila přísná pravidla EU pro původ vývozu 
ryb podstatným způsobem dosavadní možnosti. Tato skutečnost byla v prozatímních 
dohodách uvolněna tím, že domácí zpracovatelé dostali možnost zpracovávat produkty
z jiných zemí. Jakým způsobem hodlá Rada podávat zprávy Parlamentu o provádění 
zvláštních ustanovení ohledně pravidel původu včetně dopadů na odvětví rybolovu EU, 
rozvoj zpracovatelského průmyslu Papuy Nové Guiney a Republiky Fidžijských ostrovů
a správu rybích populací v Pacifiku? Jak hodlá Rada dále podpořit státy Tichomoří, aby svá 
odvětví rybolovu rozvíjely udržitelným způsobem?

Jak Rada zajistí, aby komplexní dohoda o hospodářském partnerství napomohla posílení 
regionální integrace?

Jaké kroky Rada podnikne na zvýšení příležitostí zaměstnanosti žen v tichomořských státech?

Podpoří Rada uvolnění finanční podpory, která v současné době není poskytována, 
pro odvětví cukru na Fidži, aby byla účinným způsobem prováděna nutná opatření v oblasti 
řádné správy věcí veřejných?

Zavázala se Rada k rozsáhlé kapitole o rozvoji v rámci jakékoli budoucí plnohodnotné 
dohody o hospodářském partnerství? 
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