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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de 
Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds 
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Goedkeuring)

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (09405/2019),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, 
lid 3, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (C9-0010/2019),

– gezien zijn resolutie van 4 oktober 2016 over de toekomst van de ACS-EU-
betrekkingen voor de periode na 20201,

– gezien zijn resolutie van 19 januari 2011 over de tussentijdse 
partnerschapsovereenkomst tussen de EG en de staten in de Stille Oceaan2,

– gezien de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, 
het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), enerzijds, en de Europese 
Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend in Cotonou op 23 juni 2000 
(Overeenkomst van Cotonou),

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A9-0000/2019),

1. weigert zijn goedkeuring te hechten aan de toetreding van de Salomonseilanden tot de 
overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de 
Salomonseilanden. 

1 PB C 215 van 19.6.2018, blz. 2.
2 PB C 136 E van 11.5.2012, blz. 19.
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TOELICHTING

De EU heeft in 2002 met name onderhandelingen gestart over een regionale economische 
partnerschapsovereenkomst (EPO) met veertien eilandstaten in de Stille Oceaan (de 
Cookeilanden, Fiji, Kiribati, de Marshalleilanden, de Federale Staten van Micronesia, Nauru, 
Niue, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, de Salomonseilanden, Samoa, Tonga, Tuvalu en 
Vanuatu). 

In deze overeenkomsten wordt een kader voor de economische en handelsbetrekkingen op de 
lange termijn met de Unie vastgesteld. De overeenkomsten zijn gericht op ontwikkeling en 
omvatten een asymmetrische liberalisatie van de handel ten gunste van de landen van de Stille 
Oceaan.

Aangezien het niet eenvoudig was om tot een zo complexe overeenkomst te komen, kozen 
Papoea-Nieuw-Guinea, Fiji en Samoa ervoor een tussentijdse EPO met de Unie te sluiten die 
enkel op goederen van toepassing is. 

Deze overeenkomst is op 20 december 2009 in werking getreden voor Papoea-Nieuw-Guinea, 
op 28 juli 2014 voor Fiji en op 31 december 2018 voor Samoa, na de respectieve stemmingen 
over goedkeuring door het Europees Parlement, overeenkomstig artikel 218, lid 6, onder a), 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

De overeenkomst voorziet onder andere in een mogelijke toetreding van andere eilanden in de 
Stille Oceaan. Dienovereenkomstig hebben de Salomonseilanden op 4 juni 2018 bij de Raad 
een verzoek om toetreding tot de EPO ingediend, vergezeld van een markttoegangsaanbod. 
De Commissie heeft het aanbod onderzocht en, na aanpassingen, aanvaardbaar geacht. 
Derhalve heeft zij de onderhandelingen namens de Unie op 23 oktober 2018 afgesloten.

In 2018 was het leeuwendeel van de uitvoer van de Salomonseilanden naar de rest van de 
wereld afkomstig uit de sectoren tropisch hout (69,7 %), visconserven (7 %) en palmolie 
(4 %).

De uitvoer van de Salomonseilanden naar de Europese Unie beliep 51 miljoen EUR. Hij 
bestaat voor 58 % uit visconserven en voor 23 % uit palmolie. Op de totale uitvoer van 
visconserven naar de Europese Unie nemen de Salomonseilanden slechts 0,7 % voor hun 
rekening. Het geringe volume van de handel in goederen tussen de Salomonseilanden en de 
Europese Unie is dus niet het voornaamste criterium in de analyse van uw rapporteur. Uw 
rapporteur baseert zich in zijn beoordeling op de geopolitieke en milieuaspecten van een 
eventuele toetreding van de Salomonseilanden tot de EPO.

De Salomonseilanden bevinden zich in een strategisch zeer gevoelige zone die rijk is in 
termen van biodiversiteit en zij vormen een natuurlijke handelspartner van de Europese Unie.

Onlangs hebben zij diplomatieke toenadering tot China gezocht, hetgeen heeft geresulteerd in 
de ondertekening van meerdere bilaterale handelsovereenkomsten. De grote Chinese steun 
voor de ontwikkeling van infrastructuur op de Salomonseilanden zal leiden tot tegenprestaties 
waarvan de aard en reikwijdte thans moeilijk zijn in te schatten. Het is niet echt betwist dat, 
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omdat de visbestanden in de Chinese Zee zijn uitgeput, Chinese boten vaak zonder 
vergunning in de kustwateren van de eilanden van de Stille Oceaan vissen, met name in 
Franse territoriale wateren. Hoewel zij als landen en gebieden overzee geen lid zijn van de 
Europese Unie, maken Wallis en Futuna, Frans-Polynesië en Nieuw-Caledonië immers 
integraal deel uit van het Franse nationale grondgebied. Het is nu niet te voorspellen of China 
in de bestaande conservenfabrieken op de Salomonseilanden zal investeren of dat het land ter 
plaatse zijn eigen bedrijven in deze sector gaat opzetten. Wel bestaat er een reëel risico dat de 
toetreding van de Salomonseilanden tot de EPO uiteindelijk aan de Chinese visserijsector ten 
goede zal komen.

In de tweede plaats, hoewel de uitvoer van tropisch hout uit de Salomonseilanden vooral naar 
China gaat, kan de toetreding van de Salomonseilanden tot de EPO voor nieuwe afzetmarkten 
in de EU zorgen en aldus de ontbossing op de archipel verergeren. De ngo Global Witness is 
in een recent rapport van oordeel dat, indien de houtkap in het huidige tempo voortduurt, het 
bosbestand over vijftien jaar zal zijn uitgeput. 

Ten slotte vindt de uitvoer van palmolie uit de Salomonseilanden naar de Europese Unie nu 
reeds plaats, hoewel het volume ervan gering is. Aangezien het Europees Parlement zich ten 
volle ervoor inzet dat palmolie uiteindelijk uit de lijst van biobrandstoffen wordt geschrapt, 
kan het niet instemmen met een overeenkomst die een, zij het lichte, verhoging van de invoer 
van palmolie naar de Unie tot gevolg zou hebben. 

Om al deze redenen spreekt uw rapporteur zich uit voor een verwerping van de voorgestelde 
overeenkomst.


