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KORT BEGRUNDELSE 

Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) mellem EU og AVS-landene har traditionelt været 

kontroversielle, idet udviklingslandene ikke forhandler på lige vilkår med deres europæiske 

modpart.  

Generelt står udviklingslandene i det dilemma, hvor de skal vælge mellem at miste deres 

præferentielle markedsadgang for de få varer, de eksporterer til EU (hovedsagelig 

lavprisvarer), hvis de ikke undertegner ØPA'erne, og deres langsigtede 

udviklingsperspektiver, hvis de undertegner ØPA'erne.  

Samoa forlod kategorien af mindst udviklede lande (LDC) i 2014. Som følge heraf mister 

landet EU's alt undtagen våben-præferencer (EBA) efter en overgangsperiode, som udløber 

den 31. december 2018. Fra det tidspunkt finder standardarrangementet med generelle 

toldpræferencer (GSP), som imidlertid er mindre generøst end EBA, anvendelse på Samoas 

eksport til EU. For at bevare fuld told- og kvotefri adgang til EU-markedet skal Samoa have 

tiltrådt den eksisterende ØPA mellem EU, Fiji og Papua Ny Guinea pr. 1. januar 2019. 

Ordføreren er af den opfattelse, at Samoas tiltrædelse af den foreløbige økonomiske 

partnerskabsaftale (FØPA'en) er drevet af pragmatiske hensyn snarere end troen på, at den vil 

frembringe de ønskede udviklingsfremmende virkninger. 

Ordføreren betragter navnlig ikke FØPA'en som en udviklingsorienteret handelsaftale, der er i 

overensstemmelse med målene i 2030-dagsordenen, af følgende årsag:  

Eftersom bæredygtighedsvurderingen for den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og 

AVS-landene blev gennemført mellem 2003 og 2007, har vi for det første ikke noget billede 

af, hvorvidt udviklingseffekten af ØPA'erne vil være positiv eller ej, især eftersom der ikke 

foreligger en vurdering af virkningen af Samoas tilbud om markedsadgang, og der er ingen 

tegn på, at civilsamfundet deltager i processen. Ligeledes forholder det sig sådan, at selv om 

ordføreren anerkender forbedringen af oprindelsesreglerne, mener han ikke, det er 

dokumenteret, at FØPA'en kan udløse en diversificering af økonomien i en situation, hvor 

eksporten fortsat domineres af primærprodukter, hovedsagelig fisk (som tegner sig for næsten 

50 % af den samlede eksport) og kokosprodukter. 

For det andet indeholder FØPA'en ikke et kapitel om sociale standarder, og der henvises ikke 

udtrykkeligt til de grundlæggende ILO-konventioner. Den omfatter heller ikke et specifikt 

kapitel om beskyttelse og fremme af miljøstandarder. Desuden indeholder handelsaftalen ikke 

en særskilt "suspensionsklausul" (mulighed for handelssanktioner, hvis en AVS-stat begår 

menneskerettighedskrænkelser).  

Ordføreren mener, at bestemmelserne om bæredygtig udvikling i ØPA'er og den fremtidige 

samarbejdsramme skal afspejle de højeste arbejds- og miljøstandarder, være obligatorisk og 

kunne håndhæves. Navnlig bør kapitlet om bæredygtig udvikling være omfattet af 

mekanismen til bilæggelse af tvister, samtidig med at der bør etableres en særlig 

overvågningsstruktur for bæredygtig udvikling, som sikrer en passende inddragelse af 

civilsamfundsorganisationer og fagforeninger. 

Endelig har Samoa været opført på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner 
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siden 5. december 2017. På grundlag af Rådets konklusioner, der blev vedtaget samme dag 

(ECOFIN 1088), opfordres EU's institutioner til at tage EU-listen over ikkesamarbejdsvillige 

skattejurisdiktioner i betragtning i forbindelse med udenrigspolitikken samt de økonomiske 

forbindelser og udviklingssamarbejdet med de relevante tredjelande. Endvidere vil deltagelse 

i en ØPA med Samoa under disse omstændigheder være i strid med den utvetydige holdning i 

Europa-Parlamentet, som i sine beslutninger af henholdsvis 9. juni 2015 om skatteundgåelse 

og skatteunddragelse i udviklingslandene og i sin beslutning af 29. juni 2016 om 

skatteafgørelser opfordrede til sanktioner over for sortlistede ikkesamarbejdsvillige 

jurisdiktioner, herunder muligheden for at suspendere frihandelsaftaler. 

****** 

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 

udvalg, til at henstille, at Parlamentet afviser at godkende forslaget til Rådets afgørelse om 

Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab 

på den ene side og Stillehavslandene på den anden side. 

 


