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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 set fanges udviklingslandene i dilemmaet med at skulle vælge mellem at miste deres 
præferenceadgang til markedet for de få produkter, de eksporterer til EU (hovedsagelig i 
lavprissegmentet), hvis de ikke undertegner ØPA'erne, og deres langsigtede 
udviklingsperspektiver, hvis de undertegner ØPA'erne. 

Salomonøerne forventes at komme ud af kategorien "mindst udviklede lande" (LDC-lande) i 
2021 og vil miste adgangen til præferencehandelsordningen "Alt undtagen våben" (EBA) tre 
år senere i 2024. Fra det tidspunkt finder standardordningen med generelle toldpræferencer 
(GSP), som imidlertid er mindre generøs end EBA, anvendelse på Salomonøernes eksport til 
EU. For at bevare fuld told- og kvotefri adgang til EU-markedet skal Salomonøerne være 
tiltrådt den eksisterende foreløbige ØPA mellem EU, Fiji, Papua Ny Guinea og Samoa.

Ordføreren er af den opfattelse, at Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige økonomiske 
partnerskabsaftale er baseret på pragmatiske årsager, snarere end på at den vil skabe ønskede 
udviklingsmæssige virkninger.

Ordføreren ser navnlig ikke den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale som en 
udviklingsorienteret handelsaftale, der er i overensstemmelse med målene i 2030-
dagsordenen, af følgende grunde: For det første sigter den ikke mod at inddrage 
civilsamfundet i overvågningen og evalueringen af gennemførelsen af den foreløbige 
økonomiske partnerskabsaftale, og den indeholder ikke en mekanisme, hvormed bæredygtig 
udvikling kan blive integreret overalt i de nationale udviklingsrammer. Specifikke mål såsom 
biodiversitet, køn og unge, virksomhedernes sociale ansvar, vedvarende energi osv. er ikke 
engang nævnt. 

For det andet har vi, i betragtning af at bæredygtighedsvurderingen af ØPA'en mellem EU og 
AVS-landene blev gennemført i perioden 2003-2007, ikke noget indtryk af, om ØPA'ernes 
indvirkning på udviklingen vil være positiv eller ej, så meget desto mere som der ikke 
foreligger nogen vurdering af virkningerne af Salomonøernes tilbud om markedsadgang. 
Ligeledes ser ordføreren, skønt hun anerkender forbedringen af oprindelsesreglerne, ikke 
noget bevis for, at den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale kan foranledige en 
diversificering af økonomien i en situation, hvor eksporten fortsat er domineret af råvarer, 
hovedsagelig fisk og landbrugsprodukter. 

For det tredje indeholder den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale ikke et kapitel om 
handel og bæredygtig udvikling (TSD) vedrørende sociale standarder og indeholder ingen 
udtrykkelig henvisning til centrale ILO-konventioner, i modsætning til hvad der gælder for 
præferencehandelsordninger, såsom GSP og navnlig GSP+, der fastsætter stærkere 
konditionaliteter om overholdelse af grundlæggende arbejdstagerrettigheder og 
menneskerettigheder (gennem den obligatoriske ratifikation af konventioner vedrørende miljø 
og god regeringsførelse), end den konditionalitet, der indføres med 
menneskerettighedsklausulerne i bilaterale frihandelsaftaler. 
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Den indeholder heller ikke et særligt kapitel om beskyttelse og fremme af miljøstandarder. 
Dette er så meget desto mere bekymrende, fordi økonomien er stærkt afhængig af 
ikkebæredygtig skovhugst (hvis ressourcer risikerer at blive udtømt meget snart ifølge Den 
Internationale Valutafond) og udnyttelsen af naturressourcer. 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 obligatoriske og 
kunne håndhæves. 

Navnlig bør kapitlet om handel og bæredygtig udvikling være omfattet af 
tvistbilæggelsesordningen, samtidig med at der bør etableres en særlig overvågningsstruktur, 
som udelukkende har fokus på bæredygtig udvikling, og som sikrer behørig inddragelse af 
civilsamfundsorganisationer og fagforeninger.

Sidst men ikke mindst undrer ordføreren sig over rationalet i – på et tidspunkt hvor 
transportsektoren er den eneste, hvis emissioner er vokset siden 1990, navnlig international 
søtransport, hvis CO2-emissioner forventes at stige med 50 % til 250 % i perioden frem til 
2050 – at prioritere en eksportdrevet vækststrategi med henblik på at integrere Salomonøerne 
i det globale handelssystem i en situation, hvor klimaforandringerne har karakter af en krise. 

På denne baggrund mener ordføreren, at handelsaftaler for at være et udviklingsredskab og 
ikke et mål i sig selv i højere grad end nogensinde før bør være i overensstemmelse med 
Parisaftalen. I fremtiden udgør klimaomkostningerne ved frihandelsaftaler et stærkt argument 
for at ændre fremgangsmåden med den eksportorienterede udviklingsstrategi til lokal 
udvikling baseret på lokalt forbrug og lokal produktion.

I betragtning af, at Salomonøerne allerede er yderst sårbare over for klimaforandringer, 
navnlig på grund af den store afhængighed af fiskeri for at opnå fødevaresikkerhed, 
beskæftigelse og offentlige indtægter, og eftersom overudnyttelse af fiskebestande, som kan 
være forårsaget af handel, risikerer at forværre denne sårbarhed yderligere, er ordføreren af 
den opfattelse, at den primære udfordring, der skal tages op i EU's handelsforbindelser med 
Salomonøerne, er diversificering af landets økonomi, samtidig med at dets økosystemers 
modstandsdygtighed sikres (under hensyntagen til, at bekæmpelse af overfiskning er et led i 
strategier til afbødning af og tilpasning til klimaforandringer, navnlig i lande med stor 
afhængighed af denne sektor).

Endelig er ordføreren bekymret for, om landets udvindingssektor er bæredygtig. Selv om det 
blev konstateret, at Salomonøerne havde gjort utilstrækkelige fremskridt med gennemførelsen 
af EITI  (gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien) i 2016, trak landet sig ud af 
EITI den 28. juni 2018. Disse oplysninger er så meget desto mere bekymrende, fordi 
Salomonøerne stræber efter at gå i gang med havbundsminedrift for at udvinde materialer fra 
polymetalliske noduler. Denne nye industri medfører potentielt store miljømæssige og 
økologiske konsekvenser, hvilket er i modstrid med Europa-Parlamentets holdning til støtte 
for et internationalt moratorium for kommerciel dybhavsudvinding, som kom til udtryk i dets 
beslutning om international havforvaltning af 16. januar 2018. Dybhavsminedrift bør 
foretages med en høj grad af forsigtighed for at undgå uoprettelig skade på økosystemet og 
sikre, at der findes passende sociale og miljømæssige beskyttelsesforanstaltninger som led i 
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solide forvaltningsordninger.

******

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at foreslå forkastelse af Kommissionens forslag.


