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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sporazumi o gospodarskem partnerstvu med EU in državami AKP so bili vedno sporni, saj se 
države v razvoju z evropskimi sogovorniki ne pogajajo na enakovredni ravni. 

V splošnem so države v razvoju razpete med izgubo preferencialnega dostopa do trga za tistih 
nekaj proizvodov, ki jih izvažajo v EU (zlasti spodnji del nabora proizvodov), če ne podpišejo 
sporazumov o gospodarskem partnerstvu, in dolgoročnih razvojnih obetov, če sporazume 
podpišejo. 

Salomonovi otoki naj bi leta 2021 napredovali iz kategorije najmanj razvitih držav in bodo tri 
leta za tem, torej leta 2024, izgubili dostop do sheme preferencialov „Vse razen orožja“. Od 
takrat se bo za izvoz iz Salomonovih otokov v EU uporabljal standardni režim splošne sheme 
preferencialov (GSP), ki pa je strožji kot „Vse razen orožja“. Za ohranitev polnega dostopa do 
trga EU brez carin in kvot bi morali Salomonovi otoki pristopiti k obstoječemu začasnemu 
Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU, Fidžijem, Papuo Novo Gvinejo in Samoo (v 
nadaljnjem besedilu: začasni sporazum).

Pripravljavka mnenja meni, da želijo Salomonovi otoki k začasnemu sporazumu pristopiti iz 
pragmatičnih razlogov, ne pa zaradi prepričanja, da bo prinesel ugodne razvojne učinke.

Pripravljavka mnenja začasnega sporazuma ne šteje za razvojno usmerjen trgovinski sporazum, 
skladen s cilji Agende 2030, in sicer iz naslednjih razlogov: njegov cilj ni vključitev civilne 
družbe v spremljanje in ocenjevanje izvajanja tega sporazuma, prav tako pa ne vključuje 
mehanizma, s katerim bi bilo mogoče trajnostni razvoj vključiti v nacionalne razvojne okvire. 
Posebni cilji, kot so biotska raznovrstnost, enakost spolov in mladi, družbena odgovornost 
podjetij, obnovljivi viri energije itd., sploh niso omenjeni. 

Glede na to, da je bila ocena učinka Sporazuma o gospodarskem partnerstvu EU–AKP na 
trajnostni razvoj opravljena med letoma 2003 in 2007, nimamo pregleda nad tem, ali bo razvojni 
učinek sporazumov o gospodarskem partnerstvu pozitiven, zlasti zato, ker ni ocene učinka 
ponudbe tržnega dostopa Salomonovih otokov. Poleg tega pripravljavka mnenja sicer priznava 
izboljšanje pravil o poreklu, vendar ne vidi dokazov, da bi lahko začasni sporazum sprožil 
diverzifikacijo gospodarstva, v katerem med izvozom še vedno prevladujejo primarni 
proizvodi, zlasti ribe in kmetijski proizvodi. 

Začasni sporazum tudi ne vsebuje poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju v zvezi s 
socialnimi standardi in izrecno ne navaja osrednjih konvencij MOD, kar je v neskladju s 
prevladujočo ureditvijo preferenčnih trgovinskih režimov, kot sta GSP in zlasti GSP+, ki 
določata strožje pogoje glede spoštovanja temeljnih delavskih in človekovih pravic (prek 
obvezne ratifikacije konvencij, povezanih z okoljem in načeli upravljanja), kot so pogoji, ki jih 
določajo klavzule o človekovih pravicah v dvostranskih prostotrgovinskih sporazumih. 

Poleg tega ne vključuje posebnega poglavja o zaščiti in spodbujanju okoljskih standardov. To 
je še toliko bolj zaskrbljujoče, saj je gospodarstvo močno odvisno od netrajnostne sečnje (pri 
čemer po navedbah Mednarodnega denarnega sklada obstaja tveganje, da se bodo viri kmalu 
izčrpali) in izkoriščanja naravnih virov. Obenem trgovinski sporazum ne vsebuje izrecne 
klavzule o „neizvrševanju“ (možnost trgovinskih sankcij, če država AKP zagreši kršitev 
človekovih pravic).  
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Pripravljavka mnenja je prepričana, da morajo določbe o trajnostnem razvoju v sporazumih o 
gospodarskem partnerstvu ter okvir za prihodnje sodelovanje odražati najvišje delovne in 
okoljske standarde ter biti obvezni in izvršljivi. 

Poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju bi moralo biti zajeto v mehanizem za reševanje 
sporov, vzpostaviti pa bi bilo treba tudi posebno strukturo za spremljanje, namenjeno 
trajnostnemu razvoju, ki bi zagotavljala ustrezno vključenost organizacij civilne družbe in 
sindikatov.

Ne nazadnje pripravljavka mnenja v času, ko je prometni sektor edini sektor, katerega emisije 
so se od leta 1990 povečale, zlasti v mednarodnem pomorskem prometu, in katerega emisije 
CO2 se bodo do leta 2050 povečale za 50 % na 250 %, dvomi v utemeljenost namenjanja 
prednosti strategiji rasti, ki temelji na izvozu, z namenom vključitve Salomonovih otokov v 
svetovni trgovinski sistem v kontekstu nujnih razmer na področju podnebnih sprememb. 

Zato pripravljavka mnenja verjame, da bi morali biti trgovinski sporazumi bolj kot kadar koli 
prej skladni s Pariškim sporazumom, da bi bili razvojno orodje in ne samim sebi namen. Zaradi 
tega so podnebni stroški prostotrgovinskih sporazumov močan argument za premik z razvojne 
strategije, ki temelji na izvozu, na endogeni razvoj, ki temelji na lokalni porabi in proizvodnji.

Ob upoštevanju dejstva, da so Salomonovi otoki že zelo dovzetni za podnebne spremembe, 
zlasti ker so močno odvisni od ribištva za prehransko varnost, zaposlovanje in državne 
prihodke, in glede na to, da bi lahko prekomerno izkoriščanje ribjih staležev, ki je lahko 
posledica trgovine, še povečalo to dovzetnost, pripravljavka mnenja meni, da je glavni izziv, ki 
ga je treba obravnavati v trgovinskem odnosu EU s Salomonovimi otoki, diverzifikacija 
njihovega gospodarstva, pri čemer je treba zagotoviti odpornost njihovega ekosistema (ob 
upoštevanju, da je obravnavanje prekomernega ribolova del strategij za blaženje podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje, zlasti v državah z veliko odvisnostjo od tega sektorja).

Pripravljavka mnenja je zaskrbljena tudi zaradi trajnosti ekstraktivnega sektorja. Leta 2016 je 
bilo ugotovljeno, da Salomonovi otoki niso dosegli zadovoljivega napredka pri izvajanju 
standarda pobude za preglednost v ekstraktivni industriji, nato pa so se 28. junija 2018 iz te 
pobude umaknili. Še toliko bolj zaskrbljujoče so informacije, da želijo Salomonovi otoki 
začeti rudariti na morskem dnu, da bi pridobili material iz polimetalnih gomoljev. Ta 
industrija v vzponu ima potencialno velik okoljski in ekološki vpliv, kar je v nasprotju s 
stališčem Parlamenta EU, ki je naklonjeno mednarodnemu moratoriju za komercialno 
rudarjenje v globokem morju, kar je izrazil v resoluciji z dne 16. januarja 2018 o 
mednarodnem upravljanju oceanov. Dejavnosti rudarjenja v globokem morju bi bilo treba 
izvajati zelo pazljivo, da bi preprečili nepopravljivo škodo za ekosistem in zagotovili, da so v 
okviru trdnih upravljavskih ureditev vzpostavljena ustrezna socialna in okoljska varovala.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da predlaga 
zavrnitev osnutka Sveta.
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