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Interventies van de Surinaamse delegatie: 
 

1  Landen met niet-parlementaire vertegenwoordiging. 

Conform art. 17 van de Cotonou-overeenkomst bestaat de "Joint Parliamentary  

Assemblee" uit een even aantal leden uit het Europese Parlement als er leden zijn  

aan de ACP-zijde.  

Als uitzonderingsclausule is er ook de bepaling dat - indien zulks niet mogelijk - een 

parlement een "vertegenwoordiging" kan aanwijzen.  

Bij het "ontbreken" van een parlement behoeft een aangewezen  

"vertegenwoordiging" evenwel vooraf de goedkeuring van de Joint  Parliamentary 

Assemblee.  

Ter vergadering in Gabon waren er totaal twaalf delegaties uit de ACP- landen die niet met 

parlernentariërs waren vertegenwoordigd.  

Zulks gaf aanleiding tot felle en langdurige discussies.  

Op tafel lag een voorstel - mede op basis van een document van een  
werkgroep - voor aanpassing van het Reglement van Orde op basis van de  
nieuwe overeenkomst.  

Ais alternatief werd aangegeven deze vertegenwoordiging wel toe te !aten J  

evenwel zonder recht tot spreken en deelneming aan de stemming.  

Gelet op da bepaling aangegeven in art. '17 van de overeenkomst werd door  

de Joint Parliamentary Assemblee gestemd over de mogelijke toelating van  

deze leden tot de vergadering.  

Bij stemming in Caribisch verband werd door de Surinaamse delegatie erop  

gewezen dat de letter van art. 17 wel ruimte biedt voor de toelating van de  

betreffende leden, hoewel daarbij ook de schriftelijke mandaatstelling van de betreffende 

parlementen ontbrak.  

Conform de geest van de Cotonou - overeenkomst echter dienen parlementariërs de betreffende 
parlementen in de "Joint" te vertegenwoordigen.  

Gewezen werd ook op het feit dat deze opvatting bovendien is vooraf gegaan door een proces 

waarbij tenminste twee resoluties door de "Joint-meeting" waren aangenomen waarbij de 

vertegenwoordigingen in de Joint Assembles door parlementariërs dienden te worden bijgewoond.  
 
 

2 Cotonou niet geratificeerd door EU-lidstaten.  

Naar aanleiding van de presentatie van de EU-Commissaris, heer P.Nielson,  
werd door de Surinaamse delegatie de volgende interventie geleegd:  

De Cotonou-overeenkornst werd door de respectieve regeringen  
van de ACP-landen en de lidstaten van de EU in juni 2000 getekend.  
 
 
Tot heden echter hebben de parlementen van de lidstaten van de  
Europese Unie de Cotonou-overeenkomst niet geratificeerd.  
De vraag is wat de eigenlijke motieven hiervoor zijn.  
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Het antwoord van de Commissaris op deze vraagstelling welke  
overigens ook door een aantal andere leden aan de orde werd  
gebracht, luidde dat er op dit punt geen controversiële opvattingen  
binnen de Iidstaten van de EU bestaan.  
Verwacht wordt dat de ondersteuning tijdig zal plaatsvinden.  
Het een en ander heeft ook te maken met budgettaire aangelegenheden . 

 

 3. De macro-economische vooruitgang tegen de achtergrond van WTO  
regels met liberalisering van de wereldhandel.  

De Surinaamse delegatie stelde dat gedurende Yaoundé I, Lome I, II, III en IV  
zichtbare ideële doelstellingen zijn bereikt totdat in Cotonou de beginselen  
van democratie, rechtsstaat, de bescherming van mensenrechten, good  
governance, bestrijding van armoede, etc. zijn opgebracht  

In macro-economisch opzicht evenwel zijn de ACP-Ianden gedurende de  
ACP-EU relatie niet echt op vooruitgegaan. Vaak is er juist sprake van  
achteruitgang in levenstandaard, het per capita-inkomen, etc., en een grotere  
distantie in welvaart tussen de rijke en arme landen  

 
 

Vraag: 

Hoe is het verwachtbaar dat de kansen voor de ACP-Ianden nu - onder  
Cotonou -economische vorderingen te bewerkstelligen tegen de achtergrond van:  
de afbouw van preferenties voor ACP-producten op de Europese rnarkt  
en  
de WTO-bepalingen op het gebied van liberalisatie van de wereldhandel.  

De EU-Commissaris antwoordde hierop dat de ACP-Ianden hun economieën  
comparatief moeten maken.  
Daartoe dienen projecten en programma's in het Kader van de Cotonou-  
overeenkomst te worden aangewend.  
Ook zullen de restfondsen uit de vorige EOF's daartoe beschikbaar worden  
gesteld.  

 
 

   4.  Door EBA-initiatief rijst-, bananen- en rumproducerende kwetsbaar  
 in het voortbestaan.  

 

Door het EBA - initiatief (EBA= Everything But Arms) heeft de EU haar markt  
belastingvrij opengesteld voor 48 LDC's (Least Development Countries).  
Hiervan behoren 39 landen tot de ACP.  

Dit betekent in elk geval ondersteuning van deze 39 landen voor het EBA -  
initiatief.  

 

 

De Surinaamse delegatie ter vergadering reageerde met te stellen begrip te  
kunnen opbrengen voor de maatregel van de Europese Unie met betrekking  
tot net EBA - initiatief naar de LC~'s toe.  
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Het probleem is echter dat de economieën van landen buiten die nu nog net  
boven de LOC - normen staan en worden gerekend tot de betere  
economieën, in een positie kunnen komen te verkeren dat hun economieën  
door deze maatregel kwetsbaar worden. Zij kunnen dan degraderen tot de  
LOC's.  

Vooral landen met de productie van rijst, bananen, suiker en rum worden door  
deze maatregel ernstig in hun bestaan bedreigd.  

Gepleit werd voor mechanismen die deze rijst-, bananen-, suiker- en  
rumproducerende landen kunnen ondersteunen.  
 

 5. Het beleid van de Cotonou - overeenkomst m.b.t. regionalisatie  
voorziet in fondsen voor de uitvoering van Regionale indicatieve 
Programma's.  

De "Joint Parliamentary Assemblee" wenst in het kader van regionalisatie te voorzien in het 
beleggen van "Regionale Joint Parliamentary Assemblee". Het voornemen is om hierdoor 
meer accentuering van regionale vraagstukken en het nauwer betrekken van  
oppositionele vertegenwoordigingen te kunnen bevorderen.  

De Surinaamse delegatie reageerde onder het aandikken van het belang van deze 
beleidspunten dat er meer zicht moet komen op de monitoring van deze activiteiten. De 
huidige situatie. :::czet niet in instrumenten die zowel de regionale programma ’s als tijdens 
de Tweede Sessie van de "ACP-EU Joint Parliamentary Assembly"  
werden conform de bepalingen van de Cotonou-overeenkomst ook  
vertegenwoordigers van overkoepelende organisaties van de zgn. Non-States  
Actors op de vergadering als officiële observers toegelaten.  

De NGO's werden onder meer vertegenwoordigd Euro’s te Brussel en de  
"Socia! and Economic Partners" participeerden onder de vlag van de 'Eu-  
Economic and Social Committee" (ESC) aan de vergadering.  

Ohr. Marcel Meyer, werkqevers vertegenwoordiger van het Caribisch gebied  
(Caribbean Employments Confederation) nam in dit verband deel aan de  
vergadering.  

De Voorzitter van ESC onderstreept er meer het langdurig werken onder  
auspiciën van de Joint Assemblee met organisatorische steun van de ESC,  
waarbij werkgevers - werknemers en boerenorganisaties bij de ACP-EU  
relatie werden betrokken  

De doelstellingen zijn geheel! in de geest van de Cotonou-overeenkomst zoals  
de strijd tegen armoede en de rol van de sociale en economische partners bij  
de implementatie van projecten en programma's  

Ook werd waardering uitgesproken voor net feit dat de Joint Par!!amnetary  
Assemblee voornemens is haar "rules of Structures" zodanig te wijzigen dat  
de aanwezigheid en de effectiviteit van de representanten van de economische  
en de sociale groepen op institutionele basis binnen de assembly kunnen  
worden geregeld.  

 

6 Participatie door Non-States Actors  

Tijdens de Tweede Sessie van de "ACP-EU Joint Parliamentary Assembly" werden 
conform de bepalingen van de Cotonou-overeenkomst ook vertegenwoordigers van 
overkoepelende organisaties van de zgn. Non-States Actors op de vergadering als 
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officiële observers toegelaten.  

De NGO's werden onder meer vertegenwoordigd Euro’s te Brussel en de "Socia! and 
Economic Partners" participeerden onder de vlag van de 'Eu-  
Economic and Social Committee" (ESC) aan de vergadering.  

Ohr. Marcel Meyer, werkqevers vertegenwoordiger van het Caribisch gebied (Caribbean 
Employments Confederation) nam in dit verband deel aan de vergadering.  

De Voorzitter van ESC onderstreept er meer het langdurig werken onder auspiciën van 
de Joint Assemblee met organisatorische steun van de ESC, waarbij werkgevers - 
werknemers en boerenorganisaties bij de ACP-EU relatie werden betrokken  

De doelstellingen zijn geheel in de geest van de Cotonou-overeenkomst zoals de strijd 
tegen armoede en de rol van de sociale en economische partners bij de implementatie 
van projecten en programma's  

Ook werd waardering uitgesproken voor net feit dat de Joint Parliamentary Assembly 
voornemens is haar "rules of Structures" zodanig te wijzigen dat de aanwezigheid en de 
effectiviteit van de representanten van de economische en de sociale groepen op 
institutionele basis binnen de assembly kunnen worden geregeld . 
 

 
 

 


