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RÖVID INDOKOLÁS

Az EU és az AKCS-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodások (GPM-ek) 
hagyományosan vita tárgyát képezik, mivel a fejlődő országok nem egyenlő versenyfeltételek 
mellett folytatnak tárgyalásokat az európai féllel. 

Általánosságban elmondható, hogy a fejlődő országok abban a dilemmában szenvednek, hogy 
amennyiben nem írják alá a GPM-eket, elveszítik preferenciális piaci hozzáférésüket az EU-ba 
exportált néhány (többnyire alacsony termékskálához tartozó) termék tekintetében, illetve 
amennyiben aláírják, elveszítik hosszú távú fejlesztési kilátásaikat. 

A Salamon-szigetek az előrejelzések szerint 2021-ben elhagyja a legkevésbé fejlett országok 
(LDC) kategóriáját, és három évvel később, 2024-ben elveszíti a „fegyver kivételével mindent” 
(EBA) preferenciarendszerhez való hozzáférését. Ettől kezdve az általános vámkedvezmény-
rendszer (GSP) hagyományos formája lesz alkalmazandó a Salamon-szigetek Unióba irányuló 
kivitelére, amely rendszer azonban az említett kezdeményezéshez képest kevésbé nagyvonalú. 
Az uniós piachoz való teljes mértékben vám- és kvótamentes hozzáférés fenntartása érdekében 
a Salamon-szigeteknek csatlakoznia kell majd az EU, Fidzsi, Pápua Új-Guinea és Szamoa 
között fennálló átmeneti GPM-hez.

Az előadó úgy véli, hogy a Salamon-szigetek átmeneti GPM-hez való csatlakozására gyakorlati 
okokból van szükség, nem pedig amiatt, hogy az majd előnyös fejlesztési hatásokkal jár.

Az előadó különösen úgy véli, hogy az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás nem olyan 
fejlesztésorientált kereskedelmi megállapodás, amely összhangban van a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó menetrend célkitűzéseivel. Ezt az alábbi szempontok támasztják alá: 
Először is nem célja, hogy a civil társadalmat bevonja az átmeneti gazdasági partnerségi 
megállapodás végrehajtásának nyomon követésébe és értékelésébe, és nem biztosít olyan 
mechanizmust, amellyel a fenntartható fejlődés beépíthető lenne a nemzeti fejlesztési 
keretekbe. Az olyan konkrét célkitűzéseket, mint a biológiai sokféleség, a nemek közötti 
egyenlőség és az ifjúság, a vállalati társadalmi felelősségvállalás, a megújuló energia stb. még 
csak nem is említi. 

Másodszor, tekintettel arra, hogy az EU–AKCS GPM fenntarthatósági hatásvizsgálatát 2003 és 
2007 között végezték el, nem tudjuk, hogy a GPM-ek fejlesztési hatása pozitív lesz-e vagy sem, 
annál is inkább, mivel nem készült értékelés a Salamon-szigetek piacra jutási ajánlatának 
hatásáról. Hasonlóképpen, bár az előadó elismeri a származási szabályok terén történt 
előrelépéseket, nem lát arra utaló jelet, hogy az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás 
kiválthatná a gazdaság diverzifikációját egy olyan környezetben, ahol az exportot továbbra is 
elsődleges áruk, főként halak és mezőgazdasági termékek uralják. 

Harmadszor, az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás nem tartalmaz a kereskedelemről 
és a fenntartható fejlődésről szóló fejezetet a szociális normákat illetően, és nem tartalmaz 
kifejezett hivatkozást az alapvető ILO-egyezményekre, ellentétben azzal, ami a preferenciális 
kereskedelmi rendszer, például a GSP és különösen a GSP+ esetében érvényesül, amely (a 
környezetvédelemmel és a kormányzás elveivel kapcsolatos egyezmények kötelezővé tétele 
révén) szigorúbb feltételeket határoz meg az alapvető munkaügyi és emberi jogok tiszteletben 
tartására vonatkozóan, mint a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásokban szereplő 
emberi jogi záradékok által előírt feltételrendszer. 
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Hasonlóképpen nem tartalmaz külön fejezetet a környezetvédelmi előírások védelmére és 
előmozdítására vonatkozóan. Ez annál is inkább aggályos, mivel a gazdaság nagymértékben 
függ a fenntarthatatlan fakitermeléstől (a Nemzetközi Valutaalap szerint fennáll a veszélye, 
hogy az erőforrások hamarosan kimerülnek) és a természeti erőforrások kiaknázásától. Továbbá 
a kereskedelmi megállapodásban nincs egyértelmű nem teljesítési záradék (azaz kereskedelmi 
szankció lehetősége, ha egy AKCS-állam megsérti az emberi jogokat).  

Az előadó úgy véli, hogy a gazdasági partnerségi megállapodások fenntartható fejlődésre 
vonatkozó rendelkezéseinek és a jövőbeli együttműködési keretnek a legmagasabb szintű 
munkaügyi és környezetvédelmi normákat kell tükrözniük, és azoknak kötelezőnek és 
végrehajthatónak kell lenniük. 

Különösen a kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezetnek kell a 
vitarendezési mechanizmus hatálya alá tartoznia, ugyanakkor létre kell hozni egy, a 
fenntartható fejlődésnek szentelt egyedi nyomonkövetési struktúrát, amely biztosítja a civil 
társadalmi szervezetek és a szakszervezetek megfelelő bevonását.

Végül, de nem utolsósorban egy olyan időszakban, amikor a közlekedési ágazat, és konkrétan 
a nemzetközi tengeri szállítás volt az egyetlen olyan ágazat, amelynek kibocsátása 1990 óta 
nőtt, és amelynek CO2-kibocsátása az előrejelzések szerint 50–250%-kal fog nőni a 2050-ig 
tartó időszakban, az előadó felteszi a kérdést, hogy miért kellene előnyben részesíteni az 
exportvezérelt növekedési stratégiát a Salamon-szigetek a globális kereskedelmi rendszerbe 
történő integrálása érdekében, tekintve, hogy vészhelyzet áll fenn az éghajlatváltozás miatt. 

Ebben az összefüggésben az előadó úgy véli, hogy a kereskedelmi megállapodásoknak minden 
eddiginél jobban meg kell felelniük a Párizsi Megállapodásnak annak érdekében, hogy 
fejlesztési eszközként és ne önmagáért való célként szolgáljanak. A szabadkereskedelmi 
megállapodások éghajlattal kapcsolatos költségei miatt az exportvezérelt fejlesztési stratégia 
helyett a helyi fogyasztáson és termelésen alapuló belső fejlesztés irányába kell elmozdulni.

Tekintettel különösen arra, hogy a Salamon-szigetek már most is nagymértékben kiszolgáltatott 
az éghajlatváltozással szemben, különösen amiatt, hogy az élelmezésbiztonság, a foglalkoztatás 
és a kormányzati bevételek jelentősen függenek a halászattól, és tekintettel arra, hogy a 
halállományok kereskedelemből eredő túlhalászása tovább súlyosbíthatja ezt a sebezhetőséget, 
az előadó úgy véli, hogy az EU és a Salamon-szigetek közötti kereskedelmi kapcsolatokban 
elsődlegesen az ország gazdasági diverzifikációjára, illetve az ökoszisztéma 
ellenállóképességének megerősítésére kell összpontosítani (figyelembe véve, hogy az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítése során a túlhalászattal is foglalkozni kell, és 
alkalmazkodási stratégiákat kell kidolgozni különösen azokban az országokban, amelyek 
nagymértékben függenek az ágazattól).

Végezetül az előadó aggodalmát fejezi ki a nyersanyag-kitermelő ágazat fenntarthatósága 
miatt. A Salamon-szigetek 2016-ban nem ért el megfelelő előrelépést az EITI (a nyersanyag-
kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezés) szabványának végrehajtása 
terén, és 2018. június 28-én kilépett az EITI-ből. Ez az információ annál is inkább aggasztó, 
mivel a Salamon-szigetek folytatni kívánja a fémtartalmú rögök bányászatát a tengerfenéken. 
Ez a feltörekvő iparág potenciálisan jelentős környezeti és ökológiai hatást fejt ki, ami 
ellentétes az Európai Parlamentnek a mélytengeri bányászat kereskedelmi célú kiaknázására 
vonatkozóan nemzetközi moratóriumot proponáló, a nemzetközi óceánpolitikai irányításról 
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szóló, 2018. január 16-i állásfoglalásában kifejezett álláspontjával. A mélytengeri bányászati 
tevékenységeket nagyfokú körültekintéssel kell folytatni az ökoszisztéma visszafordíthatatlan 
károsodásának elkerülése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a szigorú irányítási 
intézkedések részeként megfelelő szociális és környezetvédelmi biztosítékok álljanak 
rendelkezésre.

******

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság mint illetékes 
bizottságot, hogy javasolja a Tanács tervezetének jóváhagyását.


