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KORTFATTAD MOTIVERING

Avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EU och AVS-länder har traditionellt sett varit 
kontroversiella eftersom utvecklingsländer inte förhandlar på lika villkor med sin europeiska 
motpart. 

I allmänhet hamnar utvecklingsländerna i dilemmat att behöva välja mellan att förlora sitt 
förmånstillträde till marknaden för de få produkter som de exporterar till EU (oftast 
lågprisvaror) om de inte undertecknar avtalen och att förlora sina långsiktiga 
utvecklingsmöjligheter om de undertecknar avtalen. 

Salomonöarna kommer 2021 att lämna kategorin för de minst utvecklade länderna och efter 
en treårsperiod förlora sina förmåner inom ramen för ”Allt utom vapen”-initiativet år 2024. 
Därefter kommer standardvillkoren för det allmänna preferenssystemet att gälla för 
Salomonöarnas export till EU, som dock är mindre generösa än ”Allt utom vapen”-initiativet. 
För att fortsätta att åtnjuta ett fullständigt tull- och kvotfritt tillträde till EU-marknaden 
behöver Salomonöarna ha anslutit sig till det befintliga interimsavtalet om ekonomiskt 
partnerskap mellan EU, Fiji, Papua Nya Guinea och Samoa.

Föredraganden anser att Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om ekonomiskt 
partnerskap drivs av pragmatiska skäl snarare än övertygelsen om att den kommer att ge 
önskvärda utvecklingseffekter.

Framförallt anser inte föredraganden att interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap är ett 
utvecklingsorienterat handelsavtal förenligt med målen i Agenda 2030. För det första finns 
det inga planer på att engagera det civila samhället i övervakningen och utvärderingen av 
genomförandet av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap, och det finns ingen mekanism 
för att integrera hållbar utveckling i de nationella utvecklingsramarna. Särskilda mål som 
biologisk mångfald, jämställdhets- och ungdomsfrågor, företagens sociala ansvar, förnybar 
energi osv. nämns inte ens. 

För det andra, bedömningen av konsekvenserna för hållbar utveckling av avtalet om 
ekonomiskt partnerskap mellan EU och AVS-länderna genomfördes mellan 2003 och 2007, 
och vi har därför ingen uppfattning om huruvida utvecklingseffekten av avtalen om 
ekonomiskt partnerskap kommer att vara positiv eller inte, i synnerhet eftersom det inte har 
genomförts någon konsekvensbedömning av Salomonöarnas erbjudande om 
marknadstillträde. Samtidigt som man erkänner förbättringen av ursprungsreglerna ser 
föredraganden inte heller några belägg för att interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap 
skulle kunna leda till en diversifiering av ekonomin, eftersom exporten fortfarande domineras 
av råvaror, främst fisk och jordbruksprodukter. 

För det tredje innehåller interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap inte något kapitel om 
handel och hållbar utveckling med avseende på sociala standarder, och det finns ingen 
uttrycklig hänvisning till centrala ILO-konventioner, till skillnad från 
förmånshandelsordningar som det allmänna preferenssystemet och i synnerhet GSP + med 
starkare villkor vad gäller respekten för grundläggande arbetsrättsliga och mänskliga 
rättigheter (genom obligatorisk ratificering av konventioner om miljö och samhällsstyrning) 
än de villkor som följer av människorättsklausuler i bilaterala frihandelsavtal. 
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Det innehåller inte heller något specifikt kapitel om skydd och främjande av miljönormer. 
Detta är ännu mer oroväckande eftersom ekonomin är starkt beroende av ohållbar avverkning 
(vars resurser riskerar att tömmas mycket snart enligt Internationella valutafonden) och 
utnyttjandet av naturresurser. Dessutom innehåller handelsavtalet inte någon särskild 
”underlåtenhetsklausul” (möjlighet till handelssanktioner om en AVS-stat kränker de 
mänskliga rättigheterna). 

Föredraganden anser att bestämmelserna om hållbar utveckling i avtalen om ekonomiskt 
partnerskap och den framtida samarbetsramen måste svara mot de högsta arbetsrättsliga och 
miljömässiga normerna samt vara obligatoriska och verkställbara. 

I synnerhet bör kapitlet om handel och hållbar utveckling omfattas av 
tvistlösningsmekanismen, och en särskild övervakningsstruktur för hållbar utveckling bör 
inrättas som säkerställer ett tillfredsställande deltagande från organisationer i det civila 
samhället och fackföreningar.

Sist men inte minst, i en tid när transportsektorn är den enda sektorn med ökade utsläpp sedan 
1990 – särskilt från internationella sjötransporter, vars koldioxidutsläpp beräknas öka med 
50 % till 250 % under perioden fram till 2050 – undrar föredraganden, mot bakgrund av 
klimatkrisen, varför man prioriterar en exportinriktad tillväxtstrategi för att integrera 
Salomonöarna i det globala handelssystemet. 

I detta sammanhang anser föredraganden att handelsavtal, för att vara ett utvecklingsverktyg 
och inte ett mål i sig, mer än någonsin bör vara förenliga med Parisavtalet. Framöver kommer 
klimatkostnaderna för frihandelsavtal utgöra ett starkt argument för att ändra inriktning från 
en exportinriktad utvecklingsstrategi till en internt driven utveckling baserad på lokal 
konsumtion och produktion.

Med tanke på att Salomonöarna redan uppvisar en hög grad av sårbarhet för 
klimatförändringar, särskilt på grund av landets starka beroende av fiske för tryggad 
livsmedelsförsörjning, sysselsättning och offentliga intäkter, och med tanke på att 
överexploatering av fiskbestånden, som kan följa av handel, riskerar att ytterligare öka landets 
sårbarhet, anser föredraganden att den främsta utmaningen i handelsförbindelserna med 
Salomonöarna är dess ekonomiska diversifiering, samtidigt som ekosystemens motståndskraft 
säkerställs (att komma till rätta med överfisket ingår nämligen i strategierna för begränsning 
av och anpassning till klimatförändringarna, särskilt i länder som är starkt beroende av denna 
sektor).

Föredraganden är slutligen bekymrad över hållbarheten i landets utvinningssektor. 
Salomonöarna, konstaterade man, hade inte gjort tillräckliga framsteg när det gäller 
genomförandet av utvinningsindustrins initiativ för ökad öppenhet (EITI) under 2016, och 
drog sig ur EITI den 28 juni 2018. Denna information är desto mer oroande eftersom 
Salomonöarna har för avsikt att börja exploatera havsbotten för utvinning av material från 
flermetalliska noduler. Denna framväxande industri kan potentiellt ha en hög miljömässig och 
ekologisk påverkan, vilket strider mot Europaparlamentets ståndpunkt till stöd för ett 
internationellt moratorium för licenser för kommersiell djuphavsutvinning, som uttrycks i 
dess resolution om internationell världshavsförvaltning av den 16 januari 2018. 
Djuphavsutvinning bör ske med ett stort mått av försiktighet för att undvika permanenta 
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skador på ekosystemet, och man bör säkerställa att lämpliga sociala och miljömässiga 
skyddsmekanismer finns på plats som en del av ett kraftfullt styrningsarrangemang.

******

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
föreslå att kommissionens förslag förkastas.


