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Om: Den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene 
side og Stillehavslandene på den anden side

Fiji og Papua Ny Guinea har underskrevet en foreløbig økonomisk partnerskabsaftale (IEPA), 
som indeholder markante forskelle i deres liberaliseringsplaner. Hvilken virkning vil disse 
forpligtelser have på deres import- og eksportmønstre? Hvilken virkning vil de have på 
handelsforbindelserne med Australien og New Zealand?

Mener Rådet, at den regionale integration bliver styrket ved indgåelsen af foreløbige 
økonomiske partnerskabsaftaler med de individuelle lande, der er mest interesserede i at indgå 
sådan en aftale? Mener Rådet ikke, at det kan komplicere den nødvendige intraregionale 
dialog?

Hvordan vil Rådet sikre, at den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale ikke svækker både 
politiske interesser og offentlighedens ønske om økonomisk integration i Stillehavsområdet?

Ifølge WTOs handelspolitiske eksamination af Fiji har EU's strenge oprindelsesregler for 
fiskeeksport begrænset mulighederne alvorligt. Disse er blevet lempet i den foreløbige 
økonomiske partnerskabsaftale ved at tillade, at varer, der ikke har oprindelsesstatus, kan 
bruges af nationale forarbejdningsvirksomheder. Hvordan agter Rådet at rapportere til 
Parlamentet om gennemførelsen af de specifikke bestemmelser vedrørende 
oprindelsesreglerne herunder virkningen på EU's fiskeindustri, udviklingen af
forarbejdningsindustrien i Papua Ny Guinea og Republikken Fijiøerne samt forvaltningen af 
fiskebestandene i Stillehavsområdet? Hvordan vil Rådet yderligere støtte Stillehavslandene i 
at udvikle deres fiskerisektor på en bæredygtig måde?

Hvordan vil Rådet sikre, at den omfattende økonomiske partnerskabsaftale (ØPA) kan bidrage 
til at fremme den regionale integration?

Hvilke foranstaltninger vil Rådet træffe for at øge beskæftigelsesmulighederne for kvinder i 
Stillehavslandene?

Går Rådet ind for en frigivelse af den hidtil tilbageholdte finansielle bistand til sukkersektoren 
i Fiji, hvis der sker en effektiv gennemførelse af den nødvendige gode regeringsførelse?

Er Rådet instillet på at indføre et vidtrækkende udviklingskapitel i en eventuel fremtidig fuld 
økonomisk partnerskabsaftale?
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