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B7-0000/2010

Europa-Parlamentets forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den foreløbige 
partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og 
Stillehavslandene på den anden side

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine beslutninger af 25. september 2003 om den femte WTO-
ministerkonference i Cancún1, af 12. maj 2005 om evaluering af Doharunden efter 
WTO's afgørelse af 1. august 20042, af 1. december 2005 om forberedelserne til WTO's 
sjette ministermøde i Hongkong3, af 23. marts 2006 om de økonomiske 
partnerskabsaftalers (ØPA'ers) virkning på udviklingen4, af 4. april 2006 om evaluering
af Doharunden efter WTO's ministerkonference i Hongkong5, af 1. juni 2006 om handel 
og fattigdom: udarbejdelse af handelspolitikker, der kan øge handelens bidrag til 
fattigdomslindring mest muligt6, af 7. september 2006 om sammenbruddet i 
forhandlingerne om Doha-udviklingsdagsordenen7, af 23. maj 2007 om økonomiske 
partnerskabsaftaler8, af 12. december 2007 om økonomiske partnerskabsaftaler9, af 5. 
juni 2008 om forslag til Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med 
generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 og om 
ændring af forordning (EF) nr. 552/97, (EF) nr. 1933/2006 og af Kommissionens 
forordning (EF) nr. 964/2007 og (EF) nr. 1100/200610, og af 25. marts 2009 om den 
foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Stillehavslandene på den ene side og 
Det Europæiske Fællesskab på den anden side11,

– der henviser til den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på 
den ene side og Stillehavslandene på den anden side,

– der henviser til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af 
stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og på den anden side Det Europæiske 
Fællesskab og dets medlemsstater, som blev underskrevet i Cotonou den 23. juni 2000 
(Cotonouaftalen),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. oktober 2007 om økonomiske 
partnerskabsaftaler (KOM(2007)0635),

                                               
1 EUT C 77 E af 26.3.2004, s. 393.
2 EUT C 92 E af 20.4.2006, s. 397.
3 EUT C 285 E af 22.11.2006, s. 126.
4 EUT C 292 E af 1.12.2006, s. 121.
5 EUT C 293 E af 2.12.2006, s. 155.
6 EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 261.
7 EUT C 305 E af 14.12.2006, s. 244.
8 EUT C 102 E af 24.4.2008, s. 301.
9 EUT C 323 E af 18.12.2008, s. 361.
10 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0252.
11   Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0178.
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– der henviser til Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel (GATT), 
særlig artikel XXIV,

– der henviser til ministererklæringen fra det fjerde møde i WTO's ministerkonference, som 
blev vedtaget den 14. november 2001 i Doha,

– der henviser til ministererklæringen fra det sjette møde i WTO's ministerkonference, som 
blev vedtaget den 18. december 2005 i Hongkong,

– der henviser til rapporten og anbefalingerne fra taskforcen for handelsrelateret bistand, 
som blev vedtaget af WTO's almindelige råd den 10. oktober 2006,

– der henviser til De Forenede Nationers millenniumerklæring af 8. september 2000, der 
opstiller 2015-målene, som er udarbejdet af det internationale samfund i fællesskab med 
henblik på at udrydde fattigdom,

– der henviser til forespørgslerne af xx. december 2010 til Kommissionen og Rådet om 
indgåelsen af en foreløbig partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den 
ene side og Stillehavslandene på den anden side (O-0000/2010 – B7-0000/2010, O-
0000/2010 – B7-0000/2010),

– der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2

A. der henviser til, at EU's hidtidige handelsforbindelser med AVS-staterne, som gav disse 
præferenceadgang til EU's markeder på ensidig basis, fra 1. januar 2008 ikke længere er i 
overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens (WTO's) regler,

B. der henviser til, at økonomiske partnerskabsaftaler er WTO-forenelige aftaler, der har til 
formål at støtte regional integration og fremme en gradvis integration af AVS-
økonomierne i verdensøkonomien og derved støtte en bæredygtig social og økonomisk 
udvikling og bidrage til den generelle indsats for at udrydde fattigdom i AVS-landene,

C. der henviser til, at økonomiske partnerskabsaftaler bør anvendes til at opbygge en 
langsigtet relation, hvor handel støtter udvikling,

D. der henviser til, at foreløbige økonomiske partnerskabsaftaler (foreløbige ØPA'er) er 
aftaler om handel med varer, og har til formål at værne om AVS-handel med Europa,

E. der henviser til, at den finansielle og økonomiske krise betyder, at handelspolitik bliver 
vigtigere end nogensinde for udviklingslandene,

F. der henviser til, at Papua Ny Guinea og Fijiøerne er de eneste af AVS-staterne, der indtil 
nu har undertegnet en foreløbig ØPA ved udgangen af 2009; der henviser til, at de øvrige 
AVS-stater i Stillehavet alle har gavn af initiativet "alt undtagen våben", der giver told-
og kvotefri adgang til EU, eller af EU's almindelige generelle præferenceordning,

G. der henviser til, at foreløbig gennemførelse af aftalen med Papua Ny Guinea indledtes 
den 20. december 2009; der henviser til, at gennemførelsen for Republikken Fijiøernes 
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vedkommende afventer meddelelse fra Fijiøerne om enten foreløbig gennemførelse eller 
ratificering,

H. der henviser til, at der pågår forhandlinger om en endelig ØPA med alle 14 AVS-stater i 
Stillehavet,

I. der henviser til, at den foreløbige ØPA omfatter alle hovedbestemmelserne indeholdt i en 
aftale om handel med varer,

J. der henviser til, at konsekvenserne af aftalens forpligtelser for landet og regionen kan 
være meget omfattende,

K. der henviser til, at den foreløbige ØPA formentlig vil influere på omfanget og indholdet 
af fremtidige aftaler mellem Papua Ny Guinea og Republikken Fijiøerne og andre 
handelspartnere og regionens position i forhandlingerne, 

L. der henviser til, at der er blevet lagt betragteligt pres på Papua Ny Guinea og 
Republikken Fijiøerne for at få dem til at fremskynde undertegnelse af den foreløbige 
ØPA,

M. der henviser til, at der er begrænset konkurrence mellem EU og Stillehavslandene, da 
størstedelen af EU's eksport hovedsageligt består af varer, som Stillehavslandene ikke 
producerer, men som de ofte har brug for enten til direkte forbrug eller som input til den 
indenlandske industri,

N. der henviser til, at fiskeri og fiskerirelaterede aktiviteter og industrier udviser stort 
potentiale for fremtidig eksportvækst,

O. der henviser til, at nye handelsregler skal ledsages af øget støtte til handelsrelateret 
bistand,

P. der henviser til, at handelsstøtte (Aid for Trade) har til formål at støtte udviklingslandenes 
mulighed for at drage fordel af nye handelsmuligheder,

Q. der henviser til, at der er blevet forhandlet nye, forbedrede og mere fleksible 
oprindelsesbestemmelser mellem EU og AVS-landene, som vil medføre betydelige 
fordele for AVS-landene, hvis de gennemføres korrekt og med behørig hensyntagen til 
deres begrænsede kapacitetsniveauer,

1. mener, at formålet med den foreløbige ØPA er at bidrage til øget handel, økonomisk 
vækst, regional integration, økonomisk differentiering og nedbringelse af fattigdom; 
påpeger, at den foreløbige ØPA bør bidrage til opfyldelse af 2015-målene;

2. fremhæver, at den foreløbige ØPA har til hensigt at holde markedet åbent for eksport fra 
Papua Ny Guinea og Republikken Fijiøerne og muliggøre forhandlinger om en endelig 
ØPA;

3. påpeger, at Papua Ny Guinea og Republikken Fijiøerne er de eneste AVS-lande i 



RE\834904DA.doc 5/7 PE450.865v01-00

DA

Stillehavet, som på nuværende tidspunkt har indgået aftalen, da de andre medlemmer i 
den regionale Stillehavsgruppe har valgt ikke at undertegne aftalen, fordi de har mindre 
varehandel med EU;

4. minder om, at den foreløbige ØPA ganske vist kan anses for det første skridt i processen, 
men at den i juridisk henseende er en helt uafhængig international aftale, som ikke 
automatisk fører til en fuldstændig ØPA eller til, at alle de lande, der oprindeligt 
undertegnede den foreløbige ØPA, også undertegner den fuldstændige aftale;

5. understreger, at Parlamentets eventuelle godkendelse af en foreløbig ØPA ikke på 
forhånd forudbestemmer Parlamentets holdning til en godkendelse af en endelig ØPA, 
eftersom indgåelsesproceduren vedrører to forskellige internationale aftaler;

6. minder om, at et ægte regionalt marked udgør et essentielt grundlag for en vellykket 
gennemførelse af den foreløbige ØPA – og ligeledes enhver endelig ØPA – og at regional 
integration og regionalt samarbejde er afgørende for den sociale og økonomiske 
udvikling i Stillehavslandene; mener, at dette skal tages i betragtning under 
gennemførelsen;

7. understreger, at formålet med de specifikke bestemmelser vedrørende oprindelsesregler 
for fiskeprodukter er udviklingen af fiskeforarbejdningskapacitet til lands i AVS-staterne 
i Stillehavet, således at der skabes lokal beskæftigelse og indkomst; 

8. fremhæver fiskeindustriens betydning som en primær kilde til beskæftigelse for kvinder i 
Stillehavsområdet; finder, at Kommissionen bør yde teknisk bistand og politisk og 
finansiel støtte med henblik på at forbedre beskæftigelsesmulighederne for kvinder i 
Stillehavslandene;

9. glæder sig over den betydning, som Stillehavslandene tillægger den bæredygtige 
udvikling af deres fiskeindustri;  

10. gør opmærksom på, at risiko for destabilisering af EU's markeder er begrænset som følge 
af, at Stillehavslandenes fiskerflåder har begrænset fiskerikapacitet, det begrænsede 
udbud af fuldt ud fremstillede fiskeprodukter og den begrænsede forarbejdningskapacitet 
til lands; opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet en rapport om disse 
specifikke aspekter ved Stillehavslandenes fiskerisektor såvel som om forvaltningen af 
fiskebestandene i Stillehavet, herunder praksis til fremme af bæredygtig udvikling;

11. tilskynder Fiji til at efterkomme anbefalingerne fra det internationale samfund og indføre 
god forvaltningspraksis; finder, at sådanne skridt bør føre til frigørelse af den finansielle 
støtte til sukkersektoren i Fiji; er opmærksom på, at disse midler er stærkt tiltrængt til 
støtte for sukkersektoren, som er en central kilde for beskæftigelsen på Fiji; 

12. anbefaler en fleksibel, asymmetrisk og pragmatisk tilgang til de aktuelle forhandlinger 
om en endelig ØPA; fastholder indføjelsen af et kapitel om udviklingssamarbejde i den 
foreslåede endelige ØPA;

13. påpeger, at aftalen også kan få konsekvenser for relationerne mellem Stillehavsområdet 
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og dets nærmeste og største handelspartnere, Australien og New Zealand, og at det skal 
sikres, at den nuværende aftales bestemmelser ikke kommer til at fungere som en 
hindring for fremtidige handelsaftaler med disse lande;

14. minder om, at den økonomiske partnerskabsaftale skal støtte Stillehavslandenes 
udviklingsmål, politikker og prioriteter – ikke kun i struktur og indhold, men også i 
måden og den ånd, den gennemføres på;

15. minder om vedtagelsen i oktober 2007 af EU-strategien for handelsstøtte med tilsagn om 
at øge den samlede handelsrelaterede EU-bistand til 2 mia. EUR årligt inden 2010 (1 mia. 
EUR fra Fællesskabet og 1 mia. EUR fra medlemsstaterne); kræver, at Stillehavsområdet 
tildeles en hensigtsmæssig og ligelig andel;

16. opfordrer til, at der tidligt træffes afgørelse om fordelingen af handelsstøttemidlerne, og 
at disse midler uddeles hurtigt; understreger, at disse midler bør være yderligere 
ressourcer og ikke blot EUF-bevillinger med et andet navn, at de skal være i 
overensstemmelse med Papua Ny Guineas og Republikken Fijiøernes prioriteter, og at 
udbetalingen af dem skal være rettidig, forudsigelig og passende i forhold til tidsplanen 
for gennemførelsen af nationale og regionale strategiske udviklingsplaner;

17. opfordrer Kommissionen til i betragtning af de forpligtelser, Rådet indgik i september 
2007 i forbindelse med aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder 
(TRIPS) og adgangen til medicin, ikke at forhandle om TRIPS-plus-bestemmelser 
vedrørende farmaceutiske produkter, der har betydning for sundheden og adgangen til 
medicin under ØPA, at undlade at kræve overholdelse eller godkendelse af 
forpligtelserne i patentsamarbejdstraktaten (PCT) og patentlovstraktaten (PLT), afholde 
sig fra at medtage de betingelser, der er fastsat i direktiv 2004/48/EF1, samt ikke at 
indføre emner som f.eks. beskyttelse for ikke-originale databaser i ØPA'en;

18. giver udtryk for sin fortsatte støtte til en endelig ØPA mellem Det Europæiske Fællesskab 
og Stillehavslandene; er enig i, at de vigtigste forhandlingsspørgsmål skal være:

1) forhandlinger om intellektuelle ejendomsrettigheder, der ikke blot skal dreje sig om 
vestlige teknologiske produkter, men også om traditionel viden

2) gennemsigtighed i forbindelse med offentlige indkøb, idet europæiske entreprenører 
gives adgang ved et niveau, der svarer til Stillehavslandenes behov

3) arbejdsvisum, som bør stilles til rådighed for Stillehavslandenes statsborgere i perioder 
af mindst 24 måneders varighed for at give dem mulighed for at arbejde som "plejere" 
eller inden for lignende fag;

19. anmoder ikke desto mindre om, at Kommissionens strategi kommer til at omfatte 
tilgængelige og gennemførlige alternativer, der i henhold til WTO-reglerne sikrer 
markedsadgang for de lande, der ikke ønsker at tilslutte sig hverken den foreløbige eller 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 16).
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den endelige ØPA;

20. finder, at der bør nedsættes et parlamentarisk udvalg til overvågning af gennemførelsen af 
den endelige ØPA; sammensætningen af Europa-Parlamentets del heraf bør være i tråd 
med de fællesparlamentariske udvalg under Cariforum-EU; 

21. understreger, at den endelige ØPA bør omfatte en revisionsklausul og en vurdering af den 
globale virkning, som bør gennemføres tre-fem år efter undertegnelsen af aftalen med 
henblik på at fastslå de socioøkonomiske virkninger af aftalen, herunder omkostningerne 
og konsekvenserne af gennemførelsen; anmoder om, at Europa-Parlamentet og 
Stillehavslandenes parlamenter inddrages i enhver revision af aftalen;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringerne 
og parlamenterne i medlemsstaterne og AVS-landene, AVS-EU-Rådet og Den Blandede 
Parlamentariske Forsamling AVS-EU.


