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BEKNOPTE MOTIVERING

Economische partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) tussen de EU en ACS-landen zijn 
traditioneel omstreden, omdat ontwikkelingslanden niet op voet van gelijkheid onderhandelen 
met hun Europese tegenhanger. 

In het algemeen staan ontwikkelingslanden voor het dilemma om te kiezen tussen het verlies 
van hun preferentiële markttoegang voor de weinige (meestal goedkope) producten die zij naar 
de EU uitvoeren indien zij de EPO’s niet ondertekenen, en de ontwikkelingsperspectieven op 
de lange termijn indien zij de EPO’s wel ondertekenen. 

Verwacht wordt dat de Salomonseilanden vanaf 2021 niet meer onder de categorie van minst 
ontwikkelde landen (MOL’s) zullen vallen, en drie jaar daarna in 2024 niet meer in aanmerking 
zullen komen voor de preferenties in het kader van de “alles-behalve-wapens”-regeling van de 
EU. Vanaf dan zal op de uitvoer uit de Salomonseilanden naar de EU de standaardregeling van 
het stelsel van algemene preferenties (SAP) van toepassing zijn, die echter minder gunstig is 
dan de “alles-behalve-wapens”-regeling. Om de volledige rechten- en contingentvrije toegang 
tot de EU-markt te behouden, moeten de Salomonseilanden tot de bestaande tussentijdse EPO 
tussen de EU, Fiji, Papoea-Nieuw-Guinea en Samoa toetreden.

De rapporteur is van mening dat de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse EPO 
berust op pragmatische overwegingen, en niet op de overtuiging dat dit gunstige 
ontwikkelingseffecten zal hebben.

De rapporteur ziet de tussentijdse EPO niet als een op ontwikkeling gerichte 
handelsovereenkomst die aansluit op de doelstellingen van de Agenda 2030, en wel om de 
onderstaande redenen. In de eerste plaats beoogt zij niet het maatschappelijk middenveld te 
betrekken bij het toezicht op en de evaluatie van de tenuitvoerlegging van de tussentijdse EPO 
en voorziet zij niet in een mechanisme om duurzame ontwikkeling te integreren in de nationale 
ontwikkelingskaders. Specifieke doelstellingen zoals biodiversiteit, gender en jeugd, 
maatschappelijk verantwoord ondernemen of hernieuwbare energie worden niet eens vermeld. 

In de tweede plaats kunnen wij, aangezien de duurzaamheidseffectbeoordeling van de EPO 
tussen de EU en de ACS tussen 2003 en 2007 werd uitgevoerd, niet beoordelen of het 
ontwikkelingseffect van de EPO al dan niet positief zal zijn, temeer omdat er geen evaluatie is 
verricht van de impact van het markttoegangsaanbod van de Salomonseilanden. Hoewel de 
oorsprongsregels zijn verbeterd, ziet de rapporteur geen bewijs dat een tussentijdse EPO zou 
leiden tot de diversificatie van de economie, in een context waar de uitvoer nog steeds wordt 
gedomineerd door grondstoffen, voornamelijk vis en landbouwproducten. 

Ten derde bevat de tussentijdse EPO geen hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling 
met sociale normen en bevat zij geen uitdrukkelijke verwijzing naar de belangrijkste IAO-
verdragen, in tegenstelling tot preferentiële handelsregelingen zoals SAP en met name SAP+, 
dat strengere voorwaarden stelt wat het eerbiedigen van arbeidsnormen en mensenrechten 
betreft (door de verplichte ratificatie van verdragen inzake het milieu en de beginselen van goed 
bestuur) dan worden opgelegd in de mensenrechtenclausules van de bilaterale 
vrijhandelsovereenkomsten. 

De tussentijdse EPO bevat evenmin een specifiek hoofdstuk over de bescherming en 
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bevordering van milieunormen. Dat is temeer zorgwekkend omdat de economie sterk 
afhankelijk is van niet-duurzame houtkap (waarvan de voorraad volgens het Internationaal 
Monetair Fonds snel uitgeput dreigt te raken) en de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. 
De overeenkomst bevat evenmin een specifieke niet-uitvoeringsclausule (mogelijkheid om 
handelssancties op te leggen indien een ACS-land zich schuldig maakt aan 
mensenrechtenschendingen).  

De rapporteur is van mening dat de bepalingen inzake duurzame ontwikkeling in de EPO’s en 
in het toekomstige samenwerkingskader de hoogste arbeids- en milieunormen moeten 
omvatten, en verplicht en afdwingbaar moeten zijn. 

Met name moet het hoofdstuk inzake duurzame ontwikkeling onder het 
geschillenbeslechtingsmechanisme vallen, en moet een specifieke toezichtsstructuur voor 
duurzame ontwikkeling in het leven worden geroepen, waarbij de nodige betrokkenheid van 
maatschappelijke organisaties en vakbonden wordt gewaarborgd.

Ten slotte vraagt de rapporteur zich af of het redelijk is, op een moment dat de vervoerssector 
de enige is waarvan de emissies sinds 1990 zijn toegenomen, met name in het internationale 
zeevervoer, waarvan de CO2-emissies in de periode tot 2050 naar verwachting met 50 tot 250 % 
zullen toenemen, om prioriteit te geven aan een op uitvoer gerichte groeistrategie, die erop 
gericht is de Salomonseilanden te integreren in het mondiale handelssysteem, in de context van 
een noodsituatie op het gebied van klimaatverandering. 

In dit verband is de rapporteur van mening dat handelsovereenkomsten, om een instrument voor 
ontwikkeling te zijn en niet een doel op zich, meer dan ooit in overeenstemming moeten zijn 
met de Overeenkomst van Parijs. De klimaatkosten van vrijhandelsovereenkomsten zijn een 
sterk argument om voortaan van een op uitvoer gerichte ontwikkelingsstrategie over te stappen 
op endogene ontwikkeling op basis van lokale consumptie en productie.

De Salomonseilanden zijn nu al erg kwetsbaar voor de klimaatverandering, met name omdat 
zij voor voedselzekerheid, werkgelegenheid en overheidsinkomsten in grote mate afhankelijk 
zijn van de visserij. De handelsovereenkomst zou kunnen leiden tot overexploitatie van de 
visbestanden, waardoor deze kwetsbaarheid nog dreigt toe te nemen. De rapporteur is daarom 
van mening dat de belangrijkste uitdaging in de handelsbetrekkingen tussen de EU en de 
Salomonseilanden erin bestaat de economie van de eilanden te diversifiëren en tegelijkertijd de 
veerkracht van het ecosysteem te verzekeren (ermee rekening houdend dat het aanpakken van 
overbevissing deel uitmaakt van de strategieën voor de beperking van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, met name in landen die erg afhankelijk zijn van de sector).

Ten slotte is de rapporteur bezorgd over de duurzaamheid van de winningsindustrieën op de 
Salomonseilanden. In 2016 bleek dat de Salomonseilanden onvoldoende vooruitgang hadden 
geboekt bij de tenuitvoerlegging van de EITI-normen (Initiatief inzake transparantie van 
winningsindustrieën). Op 28 juni 2018 trokken de eilanden zich uit het initiatief terug. Dit is 
temeer zorgwekkend omdat de Salomonseilanden de zeebodem willen ontginnen, door 
materialen te winnen uit metaalknollen. Deze opkomende industrie kan een grote impact 
hebben op het milieu, en is in strijd met het standpunt van het Europees Parlement, dat 
voorstander is van een internationaal moratorium op commerciële diepzeemijnbouw, zoals 
blijkt uit zijn resolutie van 16 januari 2018 over internationale oceaangovernance. Bij 
diepzeemijnbouwactiviteiten moet de grootste voorzichtigheid in acht worden genomen om 
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onomkeerbare schade aan het ecosysteem te voorkomen en te verzekeren dat passende sociale 
en milieuwaarborgen worden geboden als onderdeel van strenge governanceregels.

******

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie internationale 
handel het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te weigeren aan het voorstel voor een 
besluit van de Raad.


