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ĪSS PAMATOJUMS

ES un ĀKK valstu ekonomisko partnerattiecību nolīgumi (EPN) parasti ir bijuši pretrunīgi, 
ņemot vērā to, ka jaunattīstības valstis sarunās ar saviem Eiropas partneriem nav spējīgas 
piedalīties ar tādiem pašiem nosacījumiem. 

Vispārīgi runājot, jaunattīstības valstīm nākas izšķirties par to, vai tās zaudē savu preferenciālo 
piekļuvi tirgum attiecībā uz dažiem produktiem, ko tās eksportē uz ES (lielākoties neliels gatavu 
izstrādājumu klāsts), ja tās neparaksta EPN, un to, kādas ir to ilgtermiņa attīstības perspektīvas, 
ja tās paraksta EPN. 

Tiek prognozēts, ka Zālamana Salas 2021. gadā pametīs vismazāk attīstīto valstu (VAV) 
kategoriju un trīs gadus vēlāk — 2024. gadā — zaudēs piekļuvi preferenču shēmai “Viss, 
izņemot ieročus” (EBA). No minētā brīža eksportam no Zālamana Salām uz ES tiks piemērota 
standarta vispārējā preferenču shēma (VPS), kas tomēr nav tik labvēlīga kā EBA. Lai saglabātu 
pilnīgu beznodokļu un bezkvotu piekļuvi ES tirgum, būtu vajadzīgs, lai Zālamana Salas 
pievienojas spēkā esošajam EPN, kas noslēgts starp ES, Fidži, Papua-Jaungvineju un Samoa.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Zālamana Salu pievienošanās pagaidu ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumam (PEPN) balstās uz pragmatiskiem iemesliem, nevis uzskatu, ka tā 
radīs vēlamo ietekmi uz attīstību.

Turpmāk minētu iemeslu dēļ atzinuma sagatavotāja neuzskata, ka PEPN ir uz attīstību orientēts 
tirdzniecības nolīgums, kas atbilst Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam mērķiem. 
Pirmkārt, tā mērķis nav iesaistīt pilsonisko sabiedrību PEPN īstenošanas uzraudzībā un 
novērtēšanā un tajā nav paredzēts mehānisms, ar kura palīdzību ilgtspējīgu attīstību varētu 
integrēt valstu attīstības plānos. Tādas konkrētas mērķjomas kā bioloģiskā daudzveidība, 
dzimums un jaunatne, uzņēmumu sociālā atbildība, atjaunojamie energoresursi u. c. tajā pat nav 
pieminētas. 

Otrkārt, ņemot vērā to, ka laikā no 2003. gada līdz 2007. gadam tika veikts ES un ĀKK EPN 
ietekmes uz ilgtspējību novērtējums, nav viedokļa par to, vai EPN ietekme uz attīstību būs 
pozitīva, un, vēl jo vairāk, nav novērtējuma par to, kāda būs Zālamana Salu tirgus piekļuves 
piedāvājuma ietekme. Turklāt, kaut arī ir uzlaboti izcelsmes noteikumi, atzinuma sagatavotāja 
tomēr uzskata, ka nav pierādījumu tam, ka PEPN rezultātā varētu notikt ekonomikas 
diversifikācija, ņemot vērā to, ka eksporta jomā joprojām dominē izejvielu preces, galvenokārt 
zivis un lauksaimniecības produkti. 

Treškārt, PEPN nav iekļauta tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības (TSD) nodaļa, kurā būtu 
noteikti sociālie standarti, un tajā nav skaidras atsauces uz galvenajām SDO konvencijām 
atšķirībā no preferenciālās tirdzniecības režīma, piemēram, VPS un jo īpaši VPS+, kurā ir 
iekļauti stingrāki nosacījumi attiecībā uz darba pamattiesību un cilvēktiesību ievērošanu 
(paredzot obligātu ar vidi un pārvaldības principiem saistītu konvenciju ratifikāciju) nekā 
cilvēktiesību klauzulās, kas ietvertas divpusējos brīvās tirdzniecības nolīgumos (BTN). 

Turklāt tajā nav iekļauta īpaša nodaļa par vides standartu aizsardzību un veicināšanu. Bažas vēl 
jo vairāk rada tas, ka Zālamana Salu ekonomika ir ārkārtīgi atkarīga no neilgtspējīgas 
mežizstrādes (kuras resursi saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda rīcībā esošo informāciju ļoti 
drīz draud izsīkt) un dabas resursu izmantošanu. Turklāt tirdzniecības nolīgumā nav atsevišķas 
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“neizpildes klauzulas” (iespēja piemērot tirdzniecības sankcijas, ja ĀKK valsts izdara 
cilvēktiesību pārkāpumus).  

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka EPN ilgtspējīgas attīstības noteikumos un turpmākās 
sadarbības satvarā ir jāatspoguļo augstākie darba dzīves un vides standarti, un tiem ir jābūt 
obligātiem un ieviešamiem. 

Strīdu izšķiršanas mehānismam jo īpaši būtu jāattiecas uz tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu, un būtu jāizveido īpaša ilgtspējīgai attīstībai paredzēta uzraudzības struktūra, nodrošinot 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju un arodbiedrību pienācīgu iesaistīšanu.

Visbeidzot, laikā, kad transporta nozare ir vienīgā joma, kurā kopš 1990. gada ir palielinājušās 
emisijas, jo īpaši starptautisko jūras pārvadājumu jomā, kuras radītās CO2 emisijas laikposmā 
līdz 2050. gadam saskaņā ar prognozēm palielināsies par 50 % līdz 250 %, atzinuma 
sagatavotāja pauž šaubas par to, cik saprātīgi ar klimata pārmaiņām saistītajā ārkārtas situācijā 
ir noteikt par prioritāti uz eksportu balstītu izaugsmes stratēģiju, kuras mērķis ir integrēt 
Zālamana Salas globālajā tirdzniecības sistēmā. 

Šajā sakarībā atzinuma sagatavotāja uzskata, ka tirdzniecības nolīgumos, lai tie būtu attīstības 
instruments, nevis pašmērķis, būtu vairāk nekā jebkad jāievēro Parīzes nolīgums. Kopš šī brīža 
brīvās tirdzniecības nolīgumu izmaksas klimata jomā ir būtisks iemesls, lai uz eksportu balstītu 
attīstības stratēģiju pārveidotu tā, lai tā būtu vērsta uz attīstību, kas balstīta uz vietējo patēriņu 
un ražošanu.

Jo īpaši ņemot vērā to, ka Zālamana Salas jau ir lielā mērā neaizsargātas pret klimata 
pārmaiņām, sevišķi saistībā ar tās lielo atkarību no zivsaimniecības pārtikas nodrošinājuma, 
nodarbinātības un valsts ieņēmumu jomā, un to, ka zivju krājumu pārmērīga izmantošana, kas 
var rasties tirdzniecības rezultātā, var vēl vairāk saasināt šo neaizsargātību, atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka galvenais uzdevums, kas jārisina ES tirdzniecības attiecībās ar 
Zālamana Salām, ir to ekonomikas diversifikācija, vienlaikus nodrošinot ekosistēmu 
izturētspēju (ņemot vērā to, ka pārzvejas novēršana ir daļa no klimata pārmaiņu mazināšanas 
un pielāgošanās stratēģijām, jo īpaši valstīs, kurās valda liela atkarība no šīs nozares).

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja pauž bažas par Zālamana Salu ieguves nozares ilgtspējību. 
Lai gan tika konstatēts, ka Zālamana Salas 2016. gadā ir panākušas nepietiekamu progresu 
EITI (Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvas) standarta īstenošanā, 2018. gada 
28. jūnijā tās no EITI izstājās. Šī informācija ir vēl jo satraucošāka tāpēc, ka Zālamana Salas 
vēlas sākt izrakteņu ieguvi jūras gultnē no polimetālu rūdām. Minētā jaunā nozare potenciāli 
rada lielu ietekmi uz vidi un ekoloģiju, un tas ir pretrunā ES Parlamenta nostājai, kas atbalsta 
starptautiska moratorija pieņemšanu attiecībā uz dziļjūras izrakteņu ieguvi komerciālos 
nolūkos, kā norādīts tā 2018. gada 16. janvāris rezolūcijā par okeānu starptautisku pārvaldību. 
Dziļjūras izrakteņu ieguve būtu jāveic piesardzīgi, lai nepieļautu neatgriezenisku kaitējumu 
ekosistēmai, un būtu jānodrošina, ka stingras pārvaldības kārtības satvarā tiek veikti atbilstīgi 
sociālie un vides aizsardzības pasākumi.
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