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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om 
partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å 
andra sidan 
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Godkännande)

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (09405/2019),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 207.3 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (C9-0010/2019),

– med beaktande av sin resolution av den 4 oktober 2016 om framtiden för förbindelserna 
mellan AVS och EU efter 20201,

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2011 om interimsavtalet om 
partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Stillahavsstaterna2,

– med beaktande av partnerskapsavtalet mellan stater i Afrika, Västindien och 
Stillahavsområdet (AVS), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess 
medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000, nedan kallat 
Cotonouavtalet,

– med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel 
(A9-0000/2019).

1. Europaparlamentet godkänner inte Salomonöarnas anslutning till avtalet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och på 
Salomonöarna. 

1 EUT C 215, 19.6.2018, s. 2.
2 EUT C 136 E, 11.5.2012, s. 19.
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MOTIVERING

EU inledde år 2002 förhandlingar om ett regionalt ekonomiskt partnerskapsavtal med 14 
AVS-stater i Stillahavsområdet (Cooköarna, Fiji, Kiribati, Marshallöarna, Mikronesien, 
Nauru, Niue, Palau, Papua Nya Guinea, Samoa, Salomonöarna, Tonga, Tuvalu och Vanuatu). 

Dessa avtal fastställer en ram för de långsiktiga ekonomiska och handelsmässiga 
förbindelserna med unionen, med fokus på utveckling, och inför en asymmetrisk 
liberalisering av handeln till förmån för länderna i Stillahavsområdet.

Med hänsyn till svårigheterna med att förhandla om ett så omfattande avtal, valde Papua Nya 
Guinea, Fiji och Samoa ett interimsavtal om ekonomiskt partnerskap med unionen som endast 
omfattade varor. 

Detta avtal började tillämpas den 20 december 2009 för Papua Nya Guinea, den 28 juli 2014 
för Fiji och den 31 december 2018 för Samoa, efter Europaparlamentets godkännande i 
enlighet med artikel 218.6 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Avtalet ger dessutom andra Stillahavsöar möjlighet att ansluta sig. Den 4 juni 2018 lämnade 
Salomonöarna därför in en ansökan till rådet om anslutning till avtalet tillsammans med ett 
erbjudande om marknadstillträde. Kommissionen har bedömt erbjudandet och funnit att det är 
godtagbart. Således slutförde kommissionen förhandlingarna på unionens vägnar den 
23 oktober 2018.

Under 2018 kom den viktigaste exporten från Salomonöarna till resten av världen från 
exotiskt trä (69,7 %), fiskkonserver (7 %) och palmolja (4 %).

Exporten från Salomonöarna till Europeiska unionen uppgår till 51 miljoner euro, och består 
av 58 % fiskkonserver och 23 % palmolja. Salomonöarna står endast för 0,7 % av unionens 
totala export av fiskkonserver. Det är därför inte den lilla omfattningen av handeln mellan 
Salomonöarna och unionen som utgör det främsta kriteriet för föredragandens analys. 
Föredraganden baserar sin bedömning på de geopolitiska och miljömässiga aspekterna av 
Salomonöarnas eventuella anslutning till avtalet om ekonomiskt partnerskap.

Salomonöarna är belägna i ett område med stora strategiska utmaningar, har en rik biologisk 
mångfald och är en naturlig partner för Europeiska unionen.

Salomonöarna har nyligen inlett en diplomatisk tillnärmning med Kina, som konkretiserats i 
undertecknandet av flera bilaterala avtal. Det starka kinesiska stödet till utvecklingen av 
infrastruktur på Salomonöarna kommer att kräva motprestationer vars omfattning och art är 
svåra att bedöma i nuläget. Det har inte på allvar bestridits att de kinesiska fartygen, på grund 
av utarmningen av fiskeresurserna i Kinesiska havet, ofta fiskar utan tillåtelse i de sydliga 
Stillahavsöarnas kustvatten, och särskilt i de franska territorialvattnen omkring Wallis och 
Futuna, franska Polynesien och Nya Kaledonien som - även om de inte är medlemmar av 
Europeiska unionen på grund av deras status som utomeuropeiska länder och territorier – är 
en integrerad del av det franska territoriet. Ingen kan i dag säga om Kina kommer att investera 
i Salomonöarnas befintliga konservfabriker, eller om Kina kommer att inrätta sina egna 
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företag lokalt inom denna sektor, men under alla omständigheter finns det en verklig risk för 
att Salomonöarnas anslutning till avtalet om ekonomiskt partnerskap i sista hand kommer att 
gagna den kinesiska fiskerisektorn.

Största delen av Salomonöarnas export av exotiskt trä går till Kina, men Salomonöarnas 
anslutning till avtalet om ekonomiskt partnerskap kan dessutom skapa nya 
avsättningsmöjligheter i EU och därmed öka avskogningen på öarna. Frivilligorganisationen 
Global Witness bedömde i en färsk rapport att skogsresurserna skulle vara förbrukade under 
loppet av ca 15 år om avskogningen fortsatte i nuvarande takt.

Salomonöarna exporterar slutligen redan palmolja till EU om än i liten skala. 
Europaparlamentet, som är fullt involverat i att på sikt avlägsna palmolja från listan över 
biobränslen kan inte godkänna ett avtal som skulle öka exporten av palmolja, om än i mycket 
liten utsträckning.

Av alla dessa orsaker anser föredraganden att det föreslagna avtalet bör förkastas.


