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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni 
államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról 
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Egyetértés)

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (09405/2019),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (3) 
bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. 
alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0010/2019),

– tekintettel az AKCS–EU kapcsolatok 2020 utáni jövőjéről szóló, 2016. október 4-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel az Európai Közösség és a csendes-óceáni államok közötti ideiglenes 
partnerségi megállapodásról szóló, 2011. január 19-i állásfoglalására2,

– tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai 
(AKCS), másrészről az Európai Közösség és tagállamai között 2000. június 23-án 
Cotonouban aláírt partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: Cotonoui 
Megállapodás),

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) 
bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A9-0000/2019),

1. nem ért egyet a Salamon-szigeteknek a megállapodáshoz való csatlakozásával;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok és a Salamon-szigetek kormányainak és parlamentjeinek. 

1 HL C 215., 2018.6.19., 2. o.
2 HL C 136E., 2012.5.11., 19. o.
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INDOKOLÁS

2002-ben az Unió regionális gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalásokat 
kezdett 14 csendes-óceáni szigetállammal (Fidzsi, Cook-szigetek, Marshall-szigetek, 
Salamon-szigetek, Kiribati, Mikronézia, Nauru, Niue, Palau, Pápua Új-Guinea, Szamoa, 
Tonga, Tuvalu és Vanuatu). 

Ezek a megállapodások meghatározzák az Unióval folytatott hosszú távú gazdasági és 
kereskedelmi kapcsolatok keretét, hangsúlyt fektetnek a fejlesztésre és a csendes-óceáni 
országok számára kedvező, aszimmetrikus kereskedelmi liberalizációt vezetnek be.

Tekintettel egy ilyen összetett megállapodásról szóló tárgyalás nehézségeire, Pápua Új-
Guinea, Fidzsi és Szamoa úgy döntöttek, hogy átmeneti regionális gazdasági partnerségi 
megállapodást kötnek az Unióval, amely csak az árukra vonatkozik. 

E megállapodás végrehajtása Pápua Új-Guinea esetében 2009. december 20-án, Fidzsi 
esetében 2014. július 28-án, Szamoa esetében pedig 2018. december 31-én kezdődött meg azt 
követően, hogy az Európai Parlament az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. 
cikke (6) bekezdése a) pontjának megfelelően szavazott a végrehajtás jóváhagyásáról. 

A megállapodás lehetővé teszi más csendes-óceáni szigetek számára is, hogy csatlakozzanak 
hozzá. Ennek megfelelően a Salamon-szigetek 2018. június 4-én a regionális gazdasági 
partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásra irányuló kérelmet nyújtott be a Tanácshoz, 
piacra jutási ajánlattal együtt. A Bizottság megvizsgálta az ajánlatot és módosításokat 
követően elfogadhatónak találta azt. Ennek megfelelően 2018. október 23-án lezárta az Unió 
nevében folytatott tárgyalásokat.

2018-ban a Salamon-szigetekről a világ többi részébe irányuló fő export az egzotikus faanyag 
ágazatából (69,7%), halkonzervből (7%) és pálmaolajból (4%) származott.

A Salamon-szigetekről az Európai Unióba irányuló kivitel 51 millió eurót tesz ki; ennek 58%-
át halkonzerv, 23%-át pedig pálmaolaj teszi ki. Az Európai Unióba irányuló összes 
halkonzerv-kivitelből a Salamon-szigetek exportja az összes mennyiségnek csupán a 0,7%-át 
teszi ki. Ezért az előadó elemzésének fő szempontja nem a Salamon-szigetek és az Unió 
közötti árukereskedelem alacsony volumene: az előadó értékelését a Salamon-szigetek 
regionális gazdasági partnerségi megállapodáshoz való esetleges csatlakozásának geopolitikai 
és környezeti szempontjaira alapozza.

Stratégiai jelentőséggel bíró területi elhelyezkedése és gazdag biodiverzitása miatt a Salamon-
szigetek az Európai Unió természetes partnere.

A Salamon-szigetek a közelmúltban diplomáciai közeledésbe kezdett Kínával, amely több 
kétoldalú megállapodás aláírását eredményezte. Kína erőteljes támogatása a Salamon-
szigeteki infrastruktúra-fejlesztésben olyan partnereket fog bevonni, amelyek típusa és 
jelentősége jelenleg nehezen felmérhető. Nem vitatott, hogy a Dél-kínai-tenger halászati 
erőforrásainak kimerülése miatt a kínai hajók – gyakran engedély nélkül – halászatot 
folytatnak a dél-csendes-óceáni szigetek parti tengervizein, különösen francia felségvizeken, 
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mivel annak ellenére, hogy „tengerentúli országok és területek” státuszuk miatt nem tartoznak 
az Európai Unió tagjai közé, Wallis és Futuna, Francia Polinézia és Új-Kaledónia 
Franciaország területének szerves részét képezik. Jelenleg senki nem tudja megmondani, hogy 
Kína beruház-e majd a Salamon-szigeteki konzervgyártásba, vagy saját vállalkozásokat hoz-e 
létre helyi szinten ebben az ágazatban, mindenesetre fennáll annak valós kockázata, hogy a 
Salamon-szigetek regionális gazdasági partnerségi megállapodáshoz való csatlakozása végső 
soron a kínai halászati ágazat javára válna.

Másodszor, noha a Salamon-szigetekről származó egzotikus faanyag kivitelének nagy része 
Kínába irányul, a Salamon-szigetek regionális gazdasági partnerségi megállapodáshoz való 
csatlakozása új kereskedelmi lehetőségeket teremthet az EU felé, és ezáltal növelheti a 
szigetcsoporton az erdőirtást: a Global Witness nem kormányzati szervezet egy közelmúltbeli 
jelentésében úgy becsülte, hogy amennyiben a fakitermelés a jelenlegi ütemben folytatódik, 
az erdészeti erőforrások mintegy 15 éven belül kimerülnek.

Végezetül, noha kis mennyiségben, de a Salamon-szigetekről már jelenleg is exportálnak 
pálmaolajat az Európai Unióba. Az Európai Parlament, amely teljes mértékben támogatja a 
pálmaolajnak a bioüzemanyagok listájáról való törlését, nem tud jóváhagyni egy olyan 
megállapodást, amely ha marginálisan is, de növelné az Unióba irányuló pálmaolaj-
behozatalt.

Mindezen okok miatt az előadó a javasolt megállapodás elutasítását javasolja.


