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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Saalomoni saarte ühinemise kohta ühelt poolt 
Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise 
majanduspartnerluse vahelepinguga 
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Nõusolek)

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (09405/2019),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 207 lõikele 3 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a 
alapunktile v (C9-0010/2019),

– võttes arvesse oma 4. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni AKV-ELi suhete tuleviku kohta 
pärast 2020. aastat,1

– võttes arvesse oma 19. jaanuari 2011. aasta resolutsiooni EÜ ja Vaikse ookeani 
piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu kohta,2

– võttes arvesse Cotonous 23. juunil 2000. aastal allkirjastatud koostöölepingut ühelt 
poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma (edaspidi „AKV 
riigid“) ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel (edaspidi 
„Cotonou leping“),

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A9-0000/2019),

1. ei anna nõusolekut Saalomoni saarte ühinemiseks lepinguga;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Saalomoni saarte 
valitsusele ja parlamendile. 

1 ELT C 215, 19.6.2018, lk 2.
2 ELT C 136E, 11.5.2012, lk 19.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liit alustas 2002. aastal piirkondliku majanduspartnerluslepingu teemalisi 
läbirääkimisi 14 Vaikse ookeani piirkonna saareriigiga (Belau, Cooki saared, Fidži, Kiribati, 
Marshalli Saared, Mikroneesia Liiduriigid, Nauru, Niue, Paapua Uus-Guinea, Saalomoni 
Saared, Samoa, Tonga, Tuvalu ja Vanuatu). 

Nendes lepingutes määratakse kindlaks pikaajaline majanduslike ja kaubanduslike suhete 
raamistik ELiga ning keskendutakse arengule ja nähakse ette kaubavahetuse asümmeetriline 
liberaliseerimine Vaikse ookeani piirkonna riikide toetamiseks.

Pidades silmas nii põhjalikku lepingut käsitlevate läbirääkimiste keerulisust, otsustasid 
Paapua Uus-Guinea, Fidži ja Samoa sõlmida ELiga majanduspartnerluse vahelepingu, mis 
hõlmas ainult kaupu. 

Paapua Uus-Guinea hakkas seda lepingut rakendama 20. detsembril 2009, Fidži 28. juulil 
2014 ja Samoa 31. detsembril 2018, pärast seda, kui Euroopa Parlament oli selleks vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 punktile a igal juhul eraldi oma 
nõusoleku andnud. 

Lepingus nähakse muu hulgas ette, et teistel Vaikse ookeani saareriikidel on võimalik 
lepinguga ühineda. Sellest tulenevalt esitasid Saalomoni saared 4. juunil 2018 nõukogule 
majanduspartnerluslepinguga ühinemise taotluse koos turulepääsu pakkumisega. Komisjon 
hindas pakkumist ja pidas seda pärast teatavaid muudatusi vastuvõetavaks. Seega viis 
komisjon läbirääkimised 23. oktoobril 2018 liidu nimel lõpule.

2018. aastal eksporditi Saalomoni saartelt mujale maailma peamiselt eksootilist puitu 
(69,7%), kalakonserve (7%) ja palmiõli (4%).

Saalomoni saarte ekspordimaht Euroopa Liitu on suurusjärgus 51 miljonit eurot, millest 58% 
moodustavad kalakonservid ja 23% palmiõli. Saalomoni saarte kalakonservid moodustavad 
kõigist Euroopa Liitu imporditavatest kalakonservidest kokku 0,7%. Seega ei põhine 
raportööri seisukoht esmajoones Saalomoni saarte ja Euroopa Liidu vahelisel 
kaubandusmahul, sest see on väga väike, vaid geopoliitilistel ja keskkonnaaspektidel, mis on 
seotud Saalomoni saarte võimaliku ühinemisega majanduspartnerluslepinguga.

Saalomoni saared asuvad strateegiliselt väga probleemses piirkonnas, nende bioloogiline 
mitmekesisus on suur ning tegemist on Euroopa Liidu loomuliku partneriga.

Hiljuti on Saalomoni saared alustanud diplomaatiliste suhete lähendamist Hiinaga, mille 
tagajärjel on sõlmitud mitu kahepoolset lepingut. Hiina toetab tugevalt Saalomoni saarte 
taristu edendamist, kuid praegu on raske hinnata selle eest soovitava vastutasu laadi ja ulatust. 
On üldteada, et kalavarude ammendumise tõttu Hiina vetes püüavad Hiina laevad – tihti ilma 
vastava loata – kala Vaikse ookeani lõunaosa saarte rannikuvetes ja muu hulgas Prantsusmaa 
territoriaalvetes, sest kuigi Wallis ja Futuna, Prantsuse Polüneesia ja Uus-Kaledoonia ei ole 
ise eraldiseisvad Euroopa Liidu liikmed, on need Prantsusmaa ülemeremaade ja -
territooriumidena osa Prantsusmaast. Praegu ei tea keegi, kas Hiina investeerib Saalomoni 
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saartel juba olemasolevatesse konservitehastesse või loob seal ise oma kalatööstusettevõtted, 
aga igal juhul eksisteerib reaalne oht, et Saalomoni saarte ühinemisest 
majanduspartnerluslepinguga saab lõpuks kasu Hiina.

Teiseks eksporditakse suurem osa Saalomoni saarte eksootilisest puidust praegu Hiinasse, 
kuid Saalomoni saarte ühinemine majanduspartnerluslepinguga võib luua täiendavaid 
turustamisvõimalusi ka ELis ja see võib põhjustada metsade veelgi kiiremat hävitamist 
saartel. Vabaühendus Global Witness hindas ühes hiljutises aruandes, et kui puude 
langetamine jätkub senisel kiirusel, ammenduvad metsavarud seal umbes viieteistkümne 
aastaga.

Ühtlasi eksporditakse Saalomoni saartelt Euroopa Liitu palmiõli, ehkki tagasihoidlikus 
mahus. Kuna Euroopa Parlament on võtnud eesmärgiks arvata palmiõli biokütuste seast välja, 
ei saa ta kiita heaks lepingut, mis suurendaks – ehkki marginaalses mahus – palmiõli importi 
Euroopa Liitu.

Nendel põhjustel soovitab raportöör lepingule heakskiitu mitte anda.


