
PR\1191632DA.docx PE642.904v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om International Handel

2019/0099(NLE)

23.10.2019

***
UDKAST TIL HENSTILLING
om udkast til Rådets afgørelse om Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige 
partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og 
Stillehavslandene på den anden side 
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: André Rougé



PE642.904v02-00 2/7 PR\1191632DA.docx

DA

PR_NLE-AP_Agreement

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)



PR\1191632DA.docx 3/7 PE642.904v02-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE........................................................................................................................6



PE642.904v02-00 4/7 PR\1191632DA.docx

DA



PR\1191632DA.docx 5/7 PE642.904v02-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige 
partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og 
Stillehavslandene på den anden side 
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Godkendelse)

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (09405/2019),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, 
stk. 3 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (C9-0010/2019),

– der henviser til sin beslutning af 4. oktober 2016 om fremtiden for forbindelserne AVS-
EU efter 20201,

– der henviser til sin beslutning af 19. januar 2011 om den foreløbige partnerskabsaftale 
mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden 
side2,

– 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 undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (i det 
følgende benævnt Cotonouaftalen),

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A9-0000/2019),

1. afviser at godkende Salomonøernes tiltrædelse af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Salomonøernes regering og 
parlament. 

1 EUT C 215 af 19.6.2018, s. 2.
2 EUT C 136 E af 11.5.2012, s. 19.
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BEGRUNDELSE

I 2002 indledte EU forhandlinger om en regional økonomisk partnerskabsaftale (ØPA) med 
14 AVS-østater i Stillehavet (Cookøerne, Fiji, Kiribati, Marshalløerne, Mikronesiens 
Forenede Stater, Nauru, Niue, Palau, Papua Ny Guinea, Salomonøerne, Samoa, Tonga, 
Tuvalu og Vanuatu). 

Disse aftaler fastlægger en ramme for de langsigtede økonomiske og handelsmæssige 
forbindelser med EU med fokus på udvikling og indfører asymmetrisk liberalisering af 
handelen til fordel for Stillehavslandene.

I betragtning af hvor vanskeligt det ville være at forhandle en så omfattende aftale på plads, 
valgte Papua Ny Guinea, Fiji og Salomonøerne en foreløbig ØPA med EU, der kun omfatter 
varer. 

Gennemførelsen af denne aftale blev indledt den 20. december 2009 for Papua Ny Guinea, 
den 28. juli 2014 for Fiji og den 31. december 2018 for Samoa og efter Europa-Parlamentets 
godkendelse i overensstemmelse med artikel 218, stk. 6, litra a), i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. 

Aftalen giver også andre Stillehavsøer mulighed for at tilslutte sig. Salomonøerne indgav 
således den 4. juni 2018 en anmodning til Rådet sammen med et tilbud om markedsadgang 
med henblik på at tiltræde ØPA'en. Kommissionen har vurderet tilbuddet og har efter 
ændringer fundet det acceptabelt. Følgelig afsluttede den forhandlingerne på vegne af 
Unionen den 23. oktober 2018.

I 2018 kom den vigtigste eksport fra Salomonøerne til resten af verden fra eksotisk træ 
(69,7 %), fiskekonserves (7 %) og palmeolie (4 %).

Eksporten fra Salomonøerne til Den Europæiske Union beløber sig til 51 mio. EUR og består 
af 58 % fiskekonserves og 23 % palmeolie. Salomonøerne tegner sig for kun 0,7 % af EU's 
samlede import af fiskekonserves. Det er derfor ikke det ringe omfang af handelen mellem 
Salomonøerne og Unionen, som er hovedkriteriet for ordførerens analyse. Ordføreren baserer 
sin vurdering på de geopolitiske og miljømæssige aspekter af Salomonøernes eventuelle 
tiltrædelse af ØPA'en.

Salomonøerne er beliggende i et område med stærke strategiske udfordringer, har en rig 
biodiversitet og er en naturlig partner for Den Europæiske Union.

Salomonøerne har for nylig indledt en diplomatisk tilnærmelse til Kina, hvilket har resulteret i 
undertegnelsen af en række bilaterale aftaler. Den stærke kinesiske støtte til udvikling af 
infrastruktur i Salomonøerne vil føre til modydelser, som det på nuværende tidspunkt er 
vanskeligt at forudsige arten og omfanget af. Det er ubestridt, at de kinesiske fartøjer som 
følge af udtømningen af fiskebestandene i havene omkring Kina ofte fisker uden tilladelse i 
de sydlige Stillehavsområders kystfarvande, og navnlig i franske territorialfarvande omkring 
Wallis og Futuna, Fransk Polynesien og Ny Kaledonien, der – selv om de ikke er medlemmer 
af Den Europæiske Union på grund af deres status som oversøiske lande og territorier – er en 
integreret del af det franske territorium. Der er i dag ingen, der kan sige, om Kina vil investere 
i Salomonøernes eksisterende konservesfabrikker, eller om landet vil oprette sine egne 
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virksomheder lokalt i denne sektor, men under alle omstændigheder er der en reel risiko for, 
at Salomonøernes tiltrædelse af ØPA'en i sidste ende er til gavn for den kinesiske 
fiskerisektor.

Desuden er langt størstedelen af Salomonøernes eksport af eksotisk træ til Kina, og 
Salomonøernes tiltrædelse af ØPA'en vil skabe nye forretningsmuligheder for EU og dermed 
øge skovrydningen på øerne. NGO'en Global Witness vurderede i en nylig rapport, at 
skovressourcerne ville være opbrugt i løbet af ca. 15 år, hvis træfældningen fortsatte i det 
nuværende tempo.

Endelig eksporterer Salomonøerne allerede palmeolie til EU, omend i lille omfang. Europa-
Parlamentet, som er fuldt involveret i på sigt at få fjernet palmeolie fra listen over 
biobrændstoffer, kan ikke godkende en aftale, der ville øge importen af palmeolie til EU, selv 
marginalt.

Af alle disse grunde taler ordføreren for at forkaste den foreslåede aftale.


