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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Salomonsaarten liittymisestä Euroopan yhteisön ja 
Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen 
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Hyväksyntä)

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (09405/2019),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
207 artiklan 3 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan 
v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0010/2019),

– ottaa huomioon 4. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman AKT-maiden ja EU:n 
suhteiden tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen1,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselman väliaikaisesta 
kumppanuussopimuksesta Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan yhteisön välillä2,

– ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-maat) ryhmän 
jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 
23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (jäljempänä ’Cotonoun 
sopimus’),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A9-0000/2019),

1. ei anna hyväksyntäänsä Salomonsaarten liittymiselle sopimukseen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Salomonsaarten hallituksille ja parlamenteille. 

1 EUVL C 215, 19.6.2018, s. 2.
2 EUVL C 136 E, 11.5.2012, s. 19.
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PERUSTELUT

EU käynnisti vuonna 2002 neuvottelut alueellisesta talouskumppanuussopimuksesta 
14 Tyynenmeren saarivaltion kanssa (Cookinsaaret, Fidži, Kiribati, Marshallinsaaret, 
Mikronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua-Uusi-Guinea, Samoa, Salomonsaaret, Tonga, Tuvalu 
ja Vanuatu). 

Näissä sopimuksissa vahvistetaan puitteet talous- ja kauppasuhteille EU:n kanssa pitkällä 
aikavälillä, korostetaan kehitystä ja vapautetaan kauppaa epäsymmetrisesti Tyynenmeren 
maiden hyväksi.

Koska näin kattavan sopimuksen neuvotteleminen oli vaikeaa, Papua-Uusi-Guinea, Fidži ja 
Samoa päättivät solmia EU:n kanssa väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen, joka kattaa 
vain tavarat. 

Tämä sopimus tuli voimaan 20. joulukuuta 2009 Papua-Uusi-Guinean osalta, 28. heinäkuuta 
2014 Fidžin osalta ja 31. joulukuuta 2018 Samoan osalta sen jälkeen, kun Euroopan 
parlamentti oli äänestänyt hyväksynnästä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
218 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti. 

Sopimuksessa määrätään myös muiden Tyynenmeren saarten mahdollisuudesta liittyä 
sopimukseen. Niinpä Salomonsaaret jätti liittymishakemuksen 4. kesäkuuta 2018 ja antoi 
samalla markkinoille pääsyä koskevan tarjouksen neuvostolle. Komissio arvioi tarjouksen ja 
totesi sen olevan hyväksyttävä muutosten jälkeen. Näin ollen se saattoi neuvottelut 
päätökseen unionin puolesta 23. lokakuuta 2018.

Vuonna 2018 Salomonsaarten tärkeimmät vientituotteet olivat eksoottiset puulajit 
(69,7 prosenttia), kalasäilykkeet (7 prosenttia) ja palmuöljy (4 prosenttia).

Salomonsaarten vienti Euroopan unioniin on arvoltaan 51 miljoonaa euroa. Siitä 58 prosenttia 
on kalasäilykkeitä ja 23 prosenttia palmuöljyä. Salomonsaarten osuus kalasäilykkeiden 
tuonnista Euroopan unioniin on vain 0,7 prosenttia. Esittelijän analyysin tärkeimpänä 
kriteerinä ei siis ole Salomonsaarten ja unionin välisen kaupan vähäinen määrä, vaan analyysi 
perustuu Salomonsaarten mahdollisen liittymisen geopoliittisiin ja ympäristönäkökohtiin.

Salomonsaaret sijaitsee strategisesti tärkeällä ja luonnoltaan erittäin monimuotoisella alueella, 
ja se on Euroopan unionin luonnollinen kumppani.

Salomonsaaret on äskettäin lähestynyt diplomatian tasolla Kiinaa, ja tämä on johtanut useiden 
kahdenvälisten sopimusten allekirjoittamiseen. Kiinan vahva tuki Salomonsaarten 
infrastruktuurin kehittämiselle edellyttää vastineita, joiden luonnetta ja laajuutta on vaikea 
tällä hetkellä mitata. On yleisesti tiedossa, että Etelä-Kiinan meren kalakantojen huvettua 
kiinalaisalukset kalastavat – usein luvatta – eteläisen Tyynenmeren saarten rannikkovesillä ja 
muun muassa Ranskan aluevesillä, sillä vaikka Wallis ja Futuna, Ranskan Polynesia ja Uusi-
Kaledonia eivät kuulukaan Euroopan unioniin, ne ovat osa Ranskaa, sillä niillä on 
merentakaisten maiden ja alueiden asema. Tänä päivänä on mahdotonta ennustaa, aikooko 
Kiina investoida olemassa oleviin säilyketehtaisiin Salomonsaarilla vai perustaa se 
paikallisesti omia tämän alan yrityksiä. Joka tapauksessa on olemassa todellinen riski, että 
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Salomonsaarten liittyminen talouskumppanuussopimukseen hyödyttäisi viime kädessä Kiinan 
kalastusalaa.

Toisekseen, vaikka Salomonsaarten eksoottisten puulajien vienti suuntautuukin suurelta osin 
Kiinaan, Salomonsaarten liittyminen talouskumppanuussopimukseen voi luoda uusia 
markkinamahdollisuuksia EU:n suuntaan ja pahentaa näin saarten metsäkatoa. Valtiosta 
riippumaton järjestö Global Witness arvioi äskeisessä raportissaan, että jos hakkuita jatketaan 
nykyiseen tahtiin, metsävarat on käytetty loppuun noin 15 vuodessa.

Lopuksi on todettava, että Salomonsaarilta tuodaan jo palmuöljyä Euroopan unioniin, vaikka 
määrät ovatkin vähäisiä. Euroopan parlamentti pyrkii kaikin tavoin siihen, että palmuöljy 
poistettaisiin biopolttoaineiden luettelosta, joten se ei voi hyväksyä sopimusta, joka lisäisi – 
vaikkakin marginaalisesti – palmuöljyn tuontia unioniin.

Kaikista näistä syistä johtuen esittelijä kannattaa ehdotetun sopimuksen hylkäämistä.


