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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-0000/2010
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
David Martin
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

Θέμα: Ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου

H Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι και η Παπουασία Νέα Γουινέα υπέγραψαν μία ενδιάμεση 
συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης που παρουσιάζει σημαντικές διαφορές όσον αφορά 
τα χρονοδιαγράμματα ελευθέρωσής. Ποιες συνέπειες θα έχουν αυτές οι δεσμεύσεις επί των 
εισαγωγικών και εξαγωγικών διαδικασιών των χωρών αυτών; Ποιες επιπτώσεις θα έχουν επί 
των εμπορικών τους σχέσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία; 

Πιστεύει το Συμβούλιο ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση ενισχύεται με τη σύναψη ΕΣΟΕΣ με 
τις χώρες αυτές που ενδιαφέρονται για τη σύναψη παρόμοιων συμφωνιών; Δεν εκτιμά το 
Συμβούλιο ότι αυτό μπορεί να δυσχεράνει τον απαραίτητο διαπεριφερειακό διάλογο; 

Με ποιο τρόπο το Συμβούλιο σκοπεύει να εξασφαλίσει ότι η ΕΣΟΕΣ δεν θα μειώσει τόσο το 
πολιτικό ενδιαφέρον όσο και τη λαϊκή βούληση έναντι μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης του
οικονομικού τομέα στον Ειρηνικό; 

Σύμφωνα με την αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής του ΠΟΕ για τα Νησιά Φίτζι, οι 
αυστηροί κανόνες προέλευσης της ΕΕ για τις εξαγωγές αλιευτικών προϊόντων έχουν 
περιορίσει τις δυνατότητες της χώρας. Στο πλαίσιο της ΕΣΟΕΣ, παρόλα αυτά, επιτρέπεται τη 
χρησιμοποίηση των προϊόντων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προέλευσης από τους 
τοπικούς μεταποιητές. Με ποιο τρόπο σκοπεύει το Συμβούλιο να παρουσιάσει στο 
Κοινοβούλιο τα σχετικά με την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων που αφορούν τους 
κανόνες προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ, 
την ανάπτυξη της βιομηχανίας μεταποίησης στην Παπουασία Νέα Γουινέα και την 
Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι και τη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων στον Ειρηνικό; 
Με ποιο τρόπο το Συμβούλιο θα υποστηρίξει περαιτέρω τις χώρες του Ειρηνικού στη 
βιώσιμη ανάπτυξη του αλιευτικού τους τομέα; 

Με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσει το Συμβούλιο ότι μία πλήρης ΣΟΕΣ θα συμβάλει στην 
περιφερειακή ολοκλήρωση; 

Ποια μέτρα θα λάβει το Συμβούλιο για να βελτιώσει τις δυνατότητες απασχόλησης για τις 
γυναίκες στις χώρες του Ειρηνικού; 

Υποστηρίζει το Συμβούλιο την αποδέσμευση της παρακρατούμενης οικονομικής βοήθειας 
για τον τομέα της ζάχαρης στα Φίτζι εάν εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι απαραίτητες 
πρακτικές καλής διαχείρισης;
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Προτίθεται το Συμβούλιο να συμπεριλάβει πιο φιλόδοξες αναπτυξιακές προτάσεις στις 
μελλοντικές πλήρεις ΣΟΕΣ;
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