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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě 
o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy 
na straně druhé
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (09405/2019),

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 
odst. 3 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování 
Evropské unie (C9-0010/2019),

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. října 2016 o budoucnosti vztahů mezi AKT a EU 
po roce 20201,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2011 o Prozatímní dohodě o partnerství 
mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé2,

– s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy 
na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé 
podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dále jen „dohoda z Cotonou“),

– s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A9-0000/2019),

1. odmítá udělit souhlas s přistoupením Šalamounových ostrovů k dohodě;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám 
a parlamentům členských států a Šalamounových ostrovů. 

1 Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 2.
2 Úř. věst. C 136 E, 11.5.2012, s. 19.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V roce 2002 Unie zahájila jednání o regionální dohodě o hospodářském partnerství se 
14ti tichomořskými ostrovními státy (Cookovy ostrovy, Fidži, Kiribati, Marshallovy ostrovy, 
Federativní státy Mikronésie, Nauru, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Samoa, Šalamounovy 
ostrovy, Tonga, Tuvalu a Vanuatu). 

Tyto dohody stanoví rámec dlouhodobých hospodářských a obchodních vztahů s Unií, 
zdůrazňují rozvoj a zavádějí asymetrickou obchodní liberalizaci ve prospěch tichomořských 
zemí.

S ohledem na složité jednání o tak komplexní dohodě se Papua-Nová Guinea, Fidži a stát 
Samoa rozhodly uzavřít s Unií prozatímní dohodu o hospodářském partnerství vztahující se 
pouze na zboží. 

Tato dohoda se dne 20. prosince 2009 začala uplatňovat na Papuu-Novou Guineu, 
28. července 2014 na Fidži a 31. prosince 2018 na Samou, a to po příslušném hlasování 
Evropského parlamentu o schválení v souladu s čl. 218 odst. 6 písm. a) Smlouvy o fungování 
Evropské unie. 

Dohoda stanoví, že k ní mohou přistoupit další tichomořské ostrovy. Žádost o přistoupení 
k dohodě o hospodářském partnerství společně s nabídkou přístupu na trh tudíž Radě dne 
4. června 2018 předložily Šalamounovy ostrovy. Komise nabídku posoudila a po provedení 
úprav došla k závěru, že je přijatelná. Dne 23. října 2018 pak jednání jménem Unie uzavřela.

Hlavní část vývozu ze Šalamounových ostrovů do zbytku světa v roce 2018 pocházela 
z odvětví exotických dřev (69,7 %), rybích konzerv (7 %) a palmového oleje (4 %).

Vývoz ze Šalamounových ostrovů do Unie dosahuje částky 51 milionů EUR; tvoří jej z 58 % 
rybí konzervy a z 23 % palmový olej. Pokud jde o celkový vývoz rybích konzerv do Evropské 
unie, Šalamounovy ostrovy představují pouze 0,7 % celkové výše. Hlavním kritériem 
zpravodajovy analýzy tudíž není nízký objem obchodních výměn mezi Šalamounovými 
ostrovy a Unií. Zpravodaj při hodnocení vychází z geopolitických a environmentálních 
aspektů případného přistoupení Šalamounových ostrovů k dohodě o hospodářském 
partnerství.

Šalamounovy ostrovy se nacházejí v oblasti velkého strategického významu a mají bohatou 
biodiverzitu, proto představují přirozeného partnera Evropské unie.

Šalamounovy ostrovy zahájily v nedávné době diplomatické sbližování s Čínou, které vedlo 
k podpisu několika dvoustranných dohod. Výrazná čínská podpora rozvoje infrastruktury 
na Šalamounových ostrovech vyvolá protireakce, jejichž povahu a dosah lze v současnosti 
jen obtížně odhadnout. Není závažně zpochybněno, že vzhledem k vyčerpaným rybolovným 
zdrojům v Čínském moři loví čínské lodě často bez povolení v pobřežních vodách ostrovů 
Jižního Tichomoří, a zejména ve francouzských teritoriálních vodách vzhledem k tomu, že 
Wallis a Futuna, Francouzská Polynésie a Nová Kaledonie, ačkoli nejsou členy Unie, jsou 
s ohledem na svůj status zámořských zemí a území nedílnou součástí území francouzského 
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státu. Nikdo dnes nedokáže říci, zda bude Čína investovat do konzervárenského průmyslu, 
který na Šalamounových ostrovech již existuje, nebo zda si na místě vytvoří vlastní podniky 
v tomto odvětví, ale v každém případě existuje reálné riziko, že přistoupení Šalamounových 
ostrovů k dohodě o hospodářském partnerství bude nakonec prospěšné pro čínské odvětví 
rybolovu. 

A za druhé, ačkoli se velká většina exotických dřev pocházejících ze Šalamounových ostrovů 
vyváží do Číny, může přistoupení Šalamounových ostrovů k dohodě o hospodářském 
partnerství přinést nová obchodní odbytiště v EU a tím zhoršit odlesňování na tomto 
souostroví. Nevládní organizace Global Witness v nedávné zprávě odhaduje, že pokud bude 
porážení stromů pokračovat současným tempem, budou lesní zdroje vyčerpány do patnácti 
let.

A konečně, vývoz palmového oleje pocházejícího ze Šalamounových ostrovů do Evropské 
unie již v současnosti probíhá, ačkoli jeho objem není nijak významný. Evropský parlament, 
který důsledně usiluje o to, aby byl palmový olej vyřazen ze seznamu biopaliv, by neměl 
schvalovat dohodu, v jejímž důsledku by se dovoz palmového oleje do Unie, byť jen 
okrajově, zvýšil.

Ze všech těchto důvodů se zpravodaj vyslovuje pro zamítnutí navrhované dohody.


