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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dohody o hospodářském partnerství mezi EU a zeměmi AKT jsou tradičně kontroverzní, neboť 
rozvojové země nejednají se svým evropským protějškem za rovných podmínek. 

Obecně řečeno řeší rozvojové země dilema, zda se rozhodnout pro ztrátu preferenčního přístupu 
na trh pro dané malé množství výrobků, které vyvážejí do EU (většinou na spodním konci 
produktové škály), pokud dohody o hospodářském partnerství nepodepíší, nebo pro 
ohrožení své dlouhodobé perspektivy rozvoje, pokud dohody o hospodářském partnerství 
podepíší. 

Předpokládá se, že Šalamounovy ostrovy vystoupí z kategorie nejméně rozvinutých zemí v roce 
2021, a tři roky poté, tj. v roce 2024, ztratí přístup k systému preferencí „Vše kromě zbraní“. 
Od té chvíle se na vývoz z Šalamounových ostrovů do EU bude vztahovat standardní podoba 
všeobecného systému preferencí (GSP), která je však méně velkorysá než systém „Vše kromě 
zbraní“. Aby si Šalamounovy ostrovy zachovaly plný bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU, 
musely by se připojit ke stávající prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi EU, 
Fidži, Papuou-Novou Guineou a Samoou.

Zpravodajka se domnívá, že přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě 
o hospodářském partnerství je veden pragmatickými důvody spíše než přesvědčením, že bude 
mít žádoucí dopady na rozvoj.

Zpravodajka zejména nevnímá prozatímní dohodu o hospodářském partnerství jako obchodní 
dohodu zaměřenou na rozvoj v souladu s cíli Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, a to z 
následujících důvodů. Především nezapojuje do monitorování a hodnocení provádění 
prozatímní dohody o hospodářském partnerství občanskou společnost a nestanoví mechanismus 
pro začleňování udržitelného rozvoje do vnitrostátních rozvojových rámců. Konkrétní cíle, jako 
jsou biologická rozmanitost, rovnost pohlaví, mládež, sociální odpovědnost podniků, energie z 
obnovitelných zdrojů atd., nejsou vůbec zmíněny. 

Za druhé, vzhledem k tomu, že posouzení dopadu dohod o hospodářském partnerství mezi EU 
a zeměmi AKT na udržitelnost bylo provedeno v letech 2003 až 2007, netušíme, zda dopad 
dohod o hospodářském partnerství na rozvoj bude pozitivní, nebo nikoli, a to tím spíše, že 
neexistuje posouzení dopadu, pokud jde o nabídku Šalamounových ostrovů týkající se přístupu 
na trh. Stejně tak, ačkoli zpravodajka uznává zlepšení v oblasti pravidel původu, nevidí žádnou 
známku toho, že by prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mohla vést k diverzifikaci 
ekonomiky, pokud ve vývozu nadále převažují primární komodity, zejména ryby a zemědělské 
produkty. 

Za třetí, prozatímní dohoda o hospodářském partnerství neobsahuje kapitolu o obchodu a 
udržitelném rozvoji týkající se sociálních standardů a neuvádí žádný výslovný odkaz na 
základní úmluvy MOP. Liší se tedy od preferenčního obchodního režimu, jako je GSP, a 
zejména pak GSP+, neboť ten stanoví přísnější podmínky, pokud jde o dodržování základních 
pracovních a lidských práv (prostřednictvím povinné ratifikace úmluv týkajících se životního 
prostředí a zásad správy věcí veřejných), než jsou podmínky stanovené v lidskoprávních 
doložkách ve dvoustranných dohodách o volném obchodu. 

Podobně nezahrnuje zvláštní kapitolu o ochraně a prosazování environmentálních standardů. 
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To je o to více znepokojivé, že ekonomika Šalamounových ostrovů je silně závislá na 
neudržitelné těžbě dřeva (podle Mezinárodního měnového fondu hrozí, že velmi brzy dojde k 
vyčerpání zdrojů) a využívání přírodních zdrojů. Obchodní dohoda mimoto neobsahuje jasnou 
„doložku o neplnění“ (možnost uplatnit obchodní sankce, pokud některý stát AKT porušuje 
lidská práva).

Zpravodajka je přesvědčena, že ustanovení o udržitelném rozvoji v dohodách o hospodářském 
partnerství a v budoucím rámci spolupráce musí odrážet nejvyšší pracovní a environmentální 
standardy a že musí být závazná a vymahatelná. 

Zejména je třeba, aby se na kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji vztahoval mechanismus 
urovnávání sporů, a zároveň by měla být zavedena zvláštní monitorovací struktura zaměřená 
na udržitelný rozvoj, která by zajišťovala řádné zapojení organizací občanské společnosti a 
odborů.

V neposlední řadě – vzhledem k tomu, že odvětví dopravy je jediným sektorem, jehož emise 
od roku 1990 významně stouply, což platí zejména o mezinárodní námořní dopravě, jejíž emise 
CO2 mají podle odhadů vzrůst do roku 2050 o 50 až 250 % – vyjadřuje zpravodajka pochyby 
nad důvody pro upřednostňování strategie růstu orientované na vývoz s cílem integrovat 
Šalamounovy ostrovy do celosvětového systému obchodu v situaci, kdy probíhá klimatická 
krize. 

V této souvislosti se zpravodajka domnívá, že obchodní dohody, mají-li sloužit jako nástroj 
rozvoje, a ne jako cíl o sobě, by měly být více než kdy předtím v souladu s Pařížskou dohodou. 
Klimatické náklady dohod o volném obchodu představují pádný důvod pro to, aby byly napříště 
strategie rozvoje orientované na vývoz nahrazeny strategiemi endogenního rozvoje založeného 
na místní spotřebě a produkci.

Šalamounovy ostrovy jsou již dnes velmi zranitelné, pokud jde o změnu klimatu, zejména v 
důsledku vysoké závislosti na rybolovu z hlediska zajišťování potravin, zaměstnanosti a 
vládních příjmů, a hrozí, že nadměrné využívání rybích populací, k nimž může vést obchod, 
tuto zranitelnost ještě zhorší. Zpravodajka proto zastává názor, že prvořadou výzvou, kterou je 
zapotřebí v rámci obchodních vztahů mezi EU a Šalamounovými ostrovy řešit, je diverzifikace 
hospodářství při zajištění odolnosti ekosystémů. (Je třeba nezapomínat, že řešení problému 
nadměrného rybolovu je součástí strategií zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této 
změně, zejména v případě zemí vysoce závislých na tomto odvětví.)

A konečně, zpravodajku znepokojuje udržitelnost těžebního odvětví Šalamounových ostrovů. 
V roce 2016 bylo zjištěno, že země nedosáhla dostatečného pokroku při provádění standardu 
iniciativy v oblasti transparentnosti těžebního průmyslu (EITI), a dne 28. června 2018 z této 
iniciativy vystoupila. Tato informace je o to znepokojivější, že Šalamounovy ostrovy chtějí 
přikročit k těžbě surovin z polymetalické konkrece na mořském dně. Toto nové průmyslové 
odvětví může mít velký dopad na životní prostředí, což jde proti postoji Evropského 
parlamentu vyjádřenému v usnesení ze dne 16. ledna 2018 o mezinárodní správě oceánů, 
který podporuje mezinárodní moratorium na komerční těžbu na mořském dnu. 
Hlubokomořská těžba by měla postupovat s nejvyšší opatrností, aby se zabránilo nevratnému 
poškození ekosystému. Současně je třeba zajistit uplatňování náležitých sociálních a 
environmentálních ochranných opatření v rámci systému řádné správy.

******

http://eiti.org/document/standard
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Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby navrhl 
zamítnutí návrhu Rady.


