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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umowom o partnerstwie gospodarczym między krajami UE i AKP od zawsze towarzyszą 
kontrowersje z uwagi na to, że kraje rozwijające się nie negocjują z europejskim partnerem na 
równych warunkach. 

Ogólnie rzecz biorąc, kraje rozwijające się stają przed dylematem, czy nie podpisywać umowy 
o partnerstwie gospodarczym i stracić preferencyjny dostęp do rynku dla nielicznych 
produktów eksportowanych do UE (zazwyczaj są to produkty z niższej półki), czy też podpisać 
umowę i stracić długoterminowe perspektywy rozwoju. 

Oczekuje się, że w 2021 r. Wyspy Salomona opuszczą kategorię krajów najsłabiej rozwiniętych 
(LDC) na rzecz wyższej, a trzy lata później, w 2024 r., utracą dostęp do systemu preferencji 
w ramach inicjatywy „wszystko oprócz broni” (EBA). Od tego momentu wobec wywozu 
z Wysp Salomona do UE będzie obowiązywać standardowa forma ogólnego systemu 
preferencji taryfowych (GSP), która jest jednak mniej korzystna niż EBA. Aby utrzymać 
w pełni bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do rynku UE, Wyspy Salomona musiałyby 
przystąpić do istniejącej umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym między UE, Fidżi, 
Papuą-Nową Gwineą i Samoa.

Sprawozdawczyni uważa, że przystąpienie Wysp Salomona do umowy przejściowej 
o partnerstwie gospodarczym podyktowane jest raczej względami praktycznymi niż 
przekonaniem, że przyniesie to pożądane skutki rozwojowe.

W szczególności sprawozdawczyni nie uważa tej umowy za umowę handlową ukierunkowaną 
na rozwój ani zgodną z celami Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 z poniższych 
powodów. Po pierwsze, celem tej umowy nie jest zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego w monitorowanie i ocenę wdrażania umowy przejściowej o partnerstwie 
gospodarczym. Nie przewidziano też w niej mechanizmu, który umożliwiłby włączenie 
zrównoważonego rozwoju do głównego nurtu krajowych ram na rzecz rozwoju. Nie 
wspomniano nawet o konkretnych celach, takich jak różnorodność biologiczna, kwestie 
związane z płcią i młodzieżą, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, energia ze źródeł 
odnawialnych itp. 

Po drugie, ocenę wpływu umowy o partnerstwie gospodarczym UE–AKP na zrównoważony 
rozwój przeprowadzono w latach 2003–2007, nie wiemy zatem, czy wpływ umowy na rozwój 
będzie pozytywny czy nie, tym bardziej że brak jest oceny wpływu oferty dostępu do rynku 
Wysp Salomona. Ponadto choć sprawozdawczyni jest świadoma poprawy w dziedzinie reguł 
pochodzenia, to nie widzi nic, co zapowiadałoby, że umowa przejściowa o partnerstwie 
gospodarczym pociągnie za sobą dywersyfikację gospodarki, w momencie gdy wywóz jest 
zdominowany przez podstawowe towary, głównie ryby i produkty rolne. 

Po trzecie, umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym nie zawiera rozdziału 
dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju w kontekście standardów społecznych ani 
żadnego wyraźnego odniesienia do podstawowych konwencji MOP, tak jak ma to miejsce 
w przypadku systemu preferencji handlowych, np. GSP, a zwłaszcza GSP Plus, gdzie warunki 
w odniesieniu do poszanowania podstawowych praw pracowników i praw człowieka (przez 
obowiązkową ratyfikację konwencji dotyczących środowiska oraz zasad dobrych rządów) są 
bardziej restrykcyjne niż te narzucone przez klauzule praw człowieka w dwustronnych 
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umowach o wolnym handlu. 

Brak w niej również osobnego rozdziału poświęconego ochronie i promowaniu norm 
środowiskowych. Jest to tym bardziej niepokojące, że gospodarka jest w dużym stopniu 
uzależniona od niezrównoważonego pozyskiwania drewna (którego zasoby według 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego mogą zostać bardzo szybko wyczerpane) oraz od 
eksploatacji zasobów naturalnych. Ponadto w umowie handlowej nie ma oddzielnej „klauzuli 
niewykonania” (przewidującej sankcje handlowe w przypadku naruszenia przez państwo AKP 
praw człowieka).  

Sprawozdawczyni jest zdania, że postanowienia dotyczące zrównoważonego rozwoju zawarte 
w umowach o partnerstwie gospodarczym i przyszłych ramach współpracy powinny być 
wyrazem najwyższych norm pracy i norm środowiskowych oraz być obowiązkowe 
i egzekwowalne. 

W szczególności rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju powinien zostać ujęty 
w mechanizmie rozstrzygania sporów, a także należy ustanowić specjalną strukturę 
monitorowania zrównoważonego rozwoju, zapewniającą odpowiednie zaangażowanie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego i związków zawodowych.

Co więcej w sytuacji, w której sektor transportu jest jedynym, którego emisje wzrosły od 
1990 r., zwłaszcza międzynarodowy transport morski, gdzie szacuje się, że do 2050 r. emisje 
CO2 wzrosną o 50 % do 250 %, sprawozdawczyni zastanawia się nad racjonalnymi 
przesłankami strategii wzrostu w oparciu o eksport, której celem jest włączenie Wysp 
Salomona do światowego systemu handlowego, w obliczu alarmującej sytuacji związanej ze 
zmianą klimatu. 

W tym kontekście sprawozdawczyni uważa, że umowy handlowe, aby stać się narzędziem 
rozwoju, a nie celem samym w sobie, powinny być bardziej niż dotychczas zgodne 
z porozumieniem paryskim. Od tego momentu koszty klimatyczne umów o wolnym handlu są 
silnym argumentem przemawiającym za tym, by odejść od strategii rozwoju opartej na 
eksporcie na rzecz rozwoju wewnętrznego opartego na lokalnej konsumpcji i produkcji.

W szczególności z uwagi na to, że Wyspy Salomona już charakteryzują się wysoką podatnością 
na zagrożenia wynikające ze zmiany klimatu, zwłaszcza ze względu na duże uzależnienie od 
rybołówstwa pod względem bezpieczeństwa żywnościowego, zatrudnienia i dochodów 
rządowych, oraz że nadmierna eksploatacja zasobów rybnych, do której może przyczynić się 
handel, może jeszcze bardziej pogłębić tę podatność, sprawozdawczyni uważa, że głównym 
wyzwaniem, jakiemu należy stawić czoła w stosunkach handlowych UE z Wyspami Salomona, 
jest dywersyfikacja gospodarcza tego kraju, przy jednoczesnym zapewnieniu odporności 
ekosystemu (biorąc pod uwagę, że przeciwdziałanie przełowieniu wchodzi w zakres strategii 
łagodzenia zmiany klimatu i dostosowania się do niej, przede wszystkim w krajach o wysokim 
poziomie zależności od tego sektora).

Sprawozdawczyni jest również zaniepokojona kwestią zrównoważoności w odniesieniu do 
sektora wydobywczego Wysp Salomona. Chociaż w 2016 r. stwierdzono, że Wyspy 
Salomona osiągnęły niewystarczające postępy we wdrażaniu standardu EITI (inicjatywa 
przejrzystości w branżach wydobywczych), 28 czerwca 2018 r. kraj ten wycofał się z EITI. 
Informacje te są tym bardziej niepokojące, że Wyspy Salomona chcą rozpocząć wydobywanie 
z dna morza materiałów z konkrecji polimetalicznych. Ten nowo powstający sektor może 

http://eiti.org/document/standard
http://eiti.org/document/standard


PA\1192186PL.docx 5/5 PE642.995v02-00

PL

mieć duży wpływ na środowisko i ekologię, co jest sprzeczne ze stanowiskiem Parlamentu 
Europejskiego opowiadającego się za międzynarodowym moratorium na komercyjne 
koncesje na eksploatację w górnictwie głębokomorskim zgodnie z rezolucją z 16 stycznia 
2018 r. w sprawie międzynarodowego zarządzania oceanami. W przypadku górnictwa 
głębokomorskiego należy zachować dużą ostrożność, aby uniknąć nieodwracalnych szkód dla 
ekosystemu, a w ramach solidnych zasad zarządzania zapewnić odpowiednie zabezpieczenia 
społeczne i środowiskowe.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie odrzucenia wniosku Rady.


