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КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразуменията за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и държавите от АКТБ 
са традиционно спорни, тъй като развиващите се страни не водят преговорите при 
условия на равнопоставеност със своя европейски партньор. 

Най-общо казано, развиващите се страни са изправени пред дилемата да загубят или 
преференциалния си достъп до пазара за малкото продукти, които изнасят за ЕС 
(предимно продукти с ниска степен на преработка), ако не подпишат СИП, или 
перспективите си за дългосрочно развитие, ако подпишат СИП. 

Очаква се през 2021 г. Соломоновите острови да излязат от категорията на най-
слаборазвитите държави (НСРД) и да загубят достъпа си до схемата за преференции 
„Всичко освен оръжие“ (ВОО) три години след това през 2024 г. След тази дата към 
износа на Соломоновите острови за ЕС ще се прилага стандартният режим на Общата 
схема от преференции (ОСП), който обаче е по-малко щедър от схемата ВОО. За да 
запазят пълния си и свободен от мита и квоти достъп до пазара на ЕС, Соломоновите 
острови ще трябва да са се присъединили към съществуващото Временно споразумение 
за икономическо партньорство между ЕС, Фиджи, Папуа-Нова Гвинея и Самоа (по-
нататък „Временно СИП“) .

Докладчикът счита, че присъединяването на Соломоновите острови към Временното 
СИП ще е по прагматични причини, а не поради убеждението, че то ще окаже желан 
ефект върху развитието.

По-специално докладчикът не счита Временното СИП за ориентирано към развитие 
търговско споразумение в съответствие с целите на Програмата до 2030 г. поради 
следните причини. Първо, в него не се предвижда участие на гражданското общество в 
мониторинга и оценката на изпълнението на Временното СИП и не се предоставя 
механизъм, с който устойчивото развитие да може да бъде интегрирано в националните 
рамки за развитие. В него дори не се споменават конкретни цели, като биологичното 
разнообразие, равенството между половете и младите хора, корпоративната социална 
отговорност, енергията от възобновяеми източници и др. 

Второ, тъй като оценката на въздействието върху устойчивото развитие на СИП между 
ЕС и АКТБ е от 2003 – 2007 г., ние не разполагаме със становище за това дали 
въздействието на СИП върху развитието ще бъде положително или не, още повече че 
няма оценка на въздействието на предложението на Соломоновите острови за достъп до 
пазара. Също така, въпреки че признава напредъка по отношение на правилата за 
произход, докладчикът не вижда основания да се счита, че Временното СИП може да 
доведе до диверсификация на икономиката в контекст, в който в износа продължават да 
преобладават първични стоки, основно риба и селскостопански продукти. 

Трето, за разлика от преференциалните търговски режими като ОСП и по-специално 
ОСП+, Временното СИП не съдържа специална глава, посветена на търговията и 
устойчивото развитие във връзка със социалните стандарти, както и изрични 
позовавания на основните конвенции на МОТ. ОСП и ОСП+ съдържат по-строги условия 
за спазване на основните трудови права и правата на човека (чрез задължителното 
ратифициране на конвенциите, свързани с околната среда и принципите на управление), 
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отколкото клаузите за правата на човека в двустранните споразумения за свободна 
търговия (ССТ). 

В него също така няма и специална глава за защита и насърчаване на екологичните 
стандарти. Това е още по-тревожно като се има предвид факта, че икономиката на 
страната е до голяма степен зависима от неустойчивия добив на дървесина (ресурсите за 
който могат да бъдат изчерпани много скоро според Международния валутен фонд) и 
експлоатацията на природните ресурси. Освен това търговското споразумение не 
съдържа отделна „клауза за неизпълнение“ (възможност за търговски санкции, ако 
държава от АКТБ нарушава правата на човека).  

Докладчикът счита, че разпоредбите за устойчиво развитие в СИП и бъдещата рамка за 
сътрудничество трябва да отразяват най-високите трудови и екологични стандарти, да 
бъдат задължителни и приложими. 

По-специално главата за търговията и устойчивото развитие следва да бъде обхваната от 
механизма за уреждане на спорове, като следва да бъде създадена специална структура 
за мониторинг на устойчивото развитие, която да гарантира подходящото участие на 
организациите на гражданското общество и синдикалните организации.

И накрая, но не на последно място, предвид на това, че транспортният сектор е 
единственият, чиито емисии са се увеличили от 1990 г. насам, по-специално 
международният морски транспорт, чиито емисии на CO2 се очаква да се увеличат с 
между 50% и 250% в периода до 2050 г., докладчикът си задава въпроса каква е логиката 
да се приоритизира стратегията за свързан с износа растеж с цел интегриране на 
Соломоновите острови в световната търговска система в контекста на извънредната 
ситуация, свързана с изменението на климата. 

В този контекст докладчикът счита, че за да бъдат инструмент за развитие, а не самоцел, 
търговските споразумения следва повече от всякога да са в съответствие с Парижкото 
споразумение. Отсега нататък цената, свързана с климата, на споразуменията за свободна 
търговия, следва да бъде сериозен аргумент за промяна на посоката от развитие, 
насърчавано от износа, към вътрешно развитие, основано на местно потребление и 
производство.

По-специално, предвид на това, че Соломоновите острови вече се характеризират с 
висока степен на уязвимост по отношение на изменението на климата, преди всичко 
поради силната зависимост на продоволствената сигурност, заетостта и държавните 
приходи в страната от риболова, и предвид на риска търговията да доведе до 
свръхексплоатация на рибните запаси, която може още повече да увеличи тази 
уязвимост, докладчикът счита, че основното предизвикателство, което трябва да бъде 
разгледано в търговските отношения на ЕС със Соломоновите острови, е постигането на 
икономическа диверсификация, като същевременно се гарантира устойчивостта на 
екосистемите (като се отчита, че борбата с прекомерния улов е част от стратегиите за 
смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптирането към него, особено 
в държави с голяма зависимост от този сектор).

Накрая, докладчикът изразява загриженост относно устойчивостта на добивния сектор 
на страната. Въпреки че през 2016 г. беше установено, че Соломоновите острови са 
постигнали недостатъчен напредък в прилагането на стандарта EITI (Инициатива за 
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прозрачност на добивната промишленост), те се оттеглиха от EITI на 28 юни 2018 г. 
Този факт е още по-обезпокоителен, като се има предвид, че Соломоновите острови 
смятат да започнат добив от морското дъно на материали от полиметални конкреции. 
Тази зараждаща се индустрия е с потенциално голямо екологично въздействие, което 
противоречи на позицията на Парламента на ЕС в полза на международен мораториум 
върху търговската експлоатация на дълбоководния добив, изложена в неговата 
резолюция от 16 януари 2018 г. относно международното управление на океаните. 
Дейностите по дълбоководен добив следва да се извършват с висока степен на 
предпазливост, за да се избегне нанасянето на необратими щети на екосистемата и да се 
гарантират подходящи социални и екологични предпазни мерки като част от строги 
правила за управление.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 
предложи отхвърлянето на проекта на Съвета.
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