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LYHYET PERUSTELUT

EU:n ja AKT-maiden talouskumppanuussopimukset ovat perinteisesti olleet kiistanalaisia, 
koska kehitysmaiden neuvottelulähtökohdat unionin kanssa eivät ole tasavertaiset. 

Yleisesti ottaen kehitysmaiden ongelmana on, että ne joutuvat valitsemaan, menettävätkö ne 
etuuskohteluun perustuvan markkinoillepääsyn niille harvoille tuotteille, joita ne vievät 
EU:hun (enimmäkseen alemman hintaluokan tuotteille), jos ne eivät allekirjoita 
talouskumppanuussopimuksia, vai menettävätkö ne pitkän aikavälin kehitysnäkymänsä, jos ne 
allekirjoittavat talouskumppanuussopimuksen. 

Salomonsaarten odotetaan joutuvan siirtymään pois vähiten kehittyneiden maiden luokasta 
vuonna 2021, minkä seurauksena se menettää pääsyn EBA-tullietuusjärjestelmään kolme 
vuoden kuluttua siitä eli vuonna 2024. Kyseisestä päivämäärästä alkaen EU:hun tulevaan 
Salomonsaarten vientiin sovelletaan yleistä tullietuusjärjestelmää (GSP), josta saatavat 
etuudet eivät kuitenkaan ole yhtä hyviä kuin EBA-etuudet. Jotta Salomonsaaret pystyisi 
edelleen tuomaan tuotteita EU:n markkinoille kokonaan ilman tulleja ja kiintiöitä, sen pitäisi 
liittyä EU:n, Fidžin, Papua-Uuden-Guinean ja Samoan väliseen väliaikaiseen 
talouskumppanuussopimukseen.

Valmistelija katsoo, että Salomonsaarten liittymistä väliaikaiseen 
talouskumppanuussopimukseen tukevat pikemminkin käytännön syyt kuin se, että 
Salomonsaaret uskoo sen tuottavan toivottuja kehitysvaikutuksia.

Valmistelija ei pidä väliaikaista talouskumppanuussopimusta kehityspainotteisena 
kauppasopimuksena, joka olisi Agenda 2030:n tavoitteiden mukainen. Hän perustelee 
kantansa seuraavassa. Ensinnäkään väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen tarkoituksena 
ei ole ottaa kansalaisyhteiskuntaa mukaan sen täytäntöönpanon seurantaan ja arviointiin eikä 
se tarjoa mekanismia, jolla kestävä kehitys voitaisiin valtavirtaistaa kansallisiin 
kehityskehyksiin. Erityistavoitteita eli muun muassa biologista monimuotoisuutta, sukupuoli- 
ja nuorisonäkökohtia, yritysten yhteiskuntavastuuta tai uusiutuvaa energiaa ei edes mainita. 

Toiseksi, kun otetaan huomioon, että EU:n ja AKT-maiden talouskumppanuussopimuksen 
kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointi tehtiin vuosina 2003–2007, emme 
voi ottaa kantaa siihen, tuleeko talouskumppanuussopimusten vaikutus kehitykseen olemaan 
myönteinen vai ei, varsinkaan kun markkinoille pääsyä koskevan Salomonsaarten tarjouksen 
vaikutuksia ei ole arvioitu. Vaikka valmistelija myöntää, että alkuperäsääntöjä on parannettu, 
hän ei näe mitään näyttöä siitä, että väliaikainen talouskumppanuussopimus voisi johtaa 
talouden monipuolistumiseen tilanteessa, jossa vientiä hallitsevat edelleen perushyödykkeet 
eli pääasiassa kala- ja maataloustuotteet. 

Kolmanneksi on todettava, että väliaikaisessa talouskumppanuussopimuksessa ei ole kauppaa 
ja kestävää kehitystä koskevaa lukua sosiaalisista normeista eikä siinä viitata nimenomaisesti 
ILO:n keskeisiin yleissopimuksiin, toisin kuin GSP-järjestelmän ja erityisesti GSP+-
järjestelmän kaltaisissa etuuskohtelukauppaa koskevissa sopimuksissa, joissa asetetaan 
tiukempia ehtoja työelämän perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle 
(ympäristöä ja hallinnon periaatteita koskevien yleissopimusten pakollisella ratifioinnilla) 
kuin kahdenvälisiin vapaakauppasopimuksiin sisältyvissä ihmisoikeuslausekkeissa. 
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Siinä ei ole myöskään ole erityistä lukua ympäristönormien suojelusta ja edistämisestä. Tämä 
on erityisen huolestuttavaa siksi, että maan talous on erittäin riippuvainen kestämättömästä 
puunkorjuusta (puuresurssit ovat Kansainvälisen valuuttarahaston mukaan vaarassa ehtyä 
hyvin pian) ja luonnonvarojen hyödyntämisestä. Kauppasopimus ei myöskään sisällä erityistä 
täytäntöönpanematta jättämistä koskevaa lauseketta (kauppapakotteiden mahdollisuus, jos 
AKT-maat loukkaavat ihmisoikeuksia). 

Valmistelija katsoo, että talouskumppanuussopimuksiin ja tulevaan yhteistyökehykseen 
sisältyvien kestävää kehitystä koskevien määräysten on vastattava tiukimpia työ- ja 
ympäristönormeja, ja niiden on oltava pakollisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 

Erityisesti kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun olisi kuuluttava 
riitojenratkaisumenettelyn piiriin, ja olisi perustettava erityinen kestävää kehitystä koskeva 
seurantarakenne, jolla varmistetaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja ammattiliittojen 
asianmukainen osallistuminen.

Lopuksi, mutta ei lainkaan vähäisimpänä asiana on todettava, että aikana, jolloin liikenneala 
on ainoa ala, jonka päästöt ovat kasvaneet vuodesta 1990, ja erityisesti kansainvälisen 
meriliikenteen, jonka CO2-päästöjen ennustetaan kasvavan 50–250 prosenttia vuoteen 2050 
ulottuvalla kaudella, valmistelija pohtii, onko tällaisessa vakavassa ilmastonmuutostilanteessa 
perusteltua asettaa etusijalle vientivetoinen kasvustrategia, jotta Salomonsaaret voitaisiin 
sisällyttää maailmanlaajuiseen kauppajärjestelmään. 

Valmistelija katsoo tässä yhteydessä, että kauppasopimusten olisi enemmän kuin koskaan 
oltava Pariisin sopimuksen mukaisia, jotta ne olisivat kehityksen väline eivätkä itsetarkoitus. 
Vapaakauppasopimusten ilmastokustannukset antavat aiheen toteuttaa vastedes muutos 
vientivetoisesta kehitysstrategiasta paikalliseen kulutukseen ja tuotantoon perustuvaan 
sisäsyntyiseen kehitykseen.

Kun otetaan huomioon, että Salomonsaaret on jo nyt erittäin haavoittuvainen 
ilmastonmuutokselle, mikä johtuu erityisesti sen suuresta riippuvuudesta kalastuksesta 
elintarviketurvan, työllisyyden ja valtion tulojen osalta, ja kun otetaan huomioon, että 
kalakantojen liikakalastus, joka voi johtua kaupasta, uhkaa pahentaa entisestään tällaista 
haavoittuvuutta, valmistelija katsoo, että tärkein haaste EU:n kauppasuhteissa Salomonsaarten 
kanssa on sen talouden monipuolistaminen ja samalla sen ekosysteemin kestävyyden 
varmistaminen (ottaen huomioon, että liikakalastuksen torjunta on osa ilmastonmuutoksen 
hillitsemis- ja sopeutumisstrategioita etenkin maissa, jotka ovat erittäin riippuvaisia tästä 
alasta).

Valmistelija on myös huolissaan maan kaivos- ja kaivannaisteollisuuden kestävyydestä. 
Salomonsaarten todettiin edistyneen vuonna 2016 riittämättömästi kaivannaisteollisuuden 
avoimuutta koskevan EITI-standardin (Extractive Industry Transparency Initiative) 
täytäntöönpanossa, ja se vetäytyikin siitä 28. kesäkuuta 2018. Tämä tieto on sitäkin 
huolestuttavampi, kun Salomonsaaret pyrkii jatkamaan merenpohjan louhintaa 
monimetallinoduuleista peräisin olevien materiaalien louhimiseksi. Tällä kehittyvällä 
teollisuudella voi olla huomattavia ympäristövaikutuksia, mikä on vastoin Euroopan 
parlamentin kantaa, jonka mukaan kaupalliselle syvänmeren kaivostoiminnalle olisi asetettava 
kansainvälinen kielto, kuten se ilmaisi 16. tammikuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa 
kansainvälisestä valtamerten hallinnoinnista. Syvänmeren kaivostoimintaan olisi 
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suhtauduttava erittäin varovasti, jotta ekosysteemille ei aiheutuisi peruuttamatonta vahinkoa ja 
jotta varmistettaisiin asianmukaisten sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien suojatoimien 
toteuttaminen osana vahvoja hallinnointijärjestelyjä.

******

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa esittämään 
neuvoston ehdotuksen hylkäämistä.


