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(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Saliamono Salų prisijungimo prie Europos 
bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo 
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Pritarimo procedūra)

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (09405/2019),

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 207 straipsnio 3 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a 
punkto v papunktį (C9-0010/2019),

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl Afrikos, Karibų ir Ramiojo 
vandenyno valstybių (AKR) ir ES santykių po 2020 m.1,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl Europos bendrijos ir Ramiojo 
vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo2,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir 
Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių 
narių partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimas),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 
7 dalį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A9-0000/2019),

1. nepritaria Saliamono Salų prisijungimui prie susitarimo;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių 
narių ir Saliamono Salų vyriausybėms ir parlamentams. 

1 OL C 215, 2018 6 19, p. 2.
2 OL C 136E, 2012 5 11, p. 19.
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AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

2002 m. ES pradėjo derybas dėl regioninio ekonominės partnerystės susitarimo su 14 
Ramiojo vandenyno salų valstybių (Fidžiu, Kiribačiu, Kuko Salomis, Maršalo Salomis, 
Mikronezijos Federacine valstybe, Nauru, Niuje, Palau, Papua Naująja Gvinėja, Samoa, 
Saliamono Salomis, Tonga, Tuvalu ir Vanuatu). 

Šiuose susitarimuose nustatoma ilgalaikių ekonominių ir prekybos santykių su ES sistema, 
daugiausia dėmesio skiriant vystymuisi, numatant Ramiojo vandenyno šalims naudingą 
asimetrišką prekybos liberalizavimą.

Atsižvelgiant į tai, kad derybas dėl tokio daugialypio susitarimo vesti sunku, Papua Naujoji 
Gvinėja, Fidžis ir Samoa Valstybė nusprendė patvirtinti laikiną EPS su ES tik dėl prekių. 

Europos Parlamentui pritarus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 6 
dalies a punktą, Papua Naujajai Gvinėjai šis susitarimas pradėtas taikyti 2009 m. gruodžio 20 
d., Fidžiui – 2014 m. liepos 28 d., o Samoa – 2018 m. gruodžio 31 d. 

Susitarime numatoma, kad prie jo gali prisijungti ir kitos Ramiojo vandenyno salos. Todėl 
2018 m. birželio 4 d. Saliamono Salos pateikė Tarybai prašymą prisijungti prie EPS kartu su 
pasiūlymu dėl patekimo į rinką. Komisija įvertino pasiūlymą ir, atlikus pakeitimus, 
nusprendė, kad jis yra priimtinas. Taigi 2018 m. spalio 23 d. ji Sąjungos vardu baigė derybas.

2018 m. iš Saliamono Salų į kitas pasaulio šalis daugiausia eksportuota egzotinė mediena 
(69,7 %), konservuota žuvis (7 %) ir alyvpalmių aliejus (4 %).

Eksportas iš Saliamono Salų į Europos Sąjungą siekia 51 mln. EUR: jį sudaro konservuota 
žuvis (58 %) ir alyvpalmių aliejus (23 %). Saliamono Salų eksportuojama konservuota žuvis 
sudaro 0,7 % bendro į ES importuojamo konservuotos žuvies kiekio. Tad pagrindinis 
pranešėjo analizės kriterijus – ne maža Saliamono Salų ir Sąjungos prekybos apimtis, savo 
vertinimą jis pagrindė galimo Saliamono Salų prisijungimo prie EPS geopolitinių ir 
aplinkosaugos aspektų vertinimu.

Saliamono salos yra regione, kuriame yra didelių strateginių iššūkių ir didelė biologinė 
įvairovė, o Saliamono salos yra natūralus Europos Sąjungos partneris.

Saliamono salos neseniai užmezgė diplomatinius santykius su Kinija ir buvo pasirašyti keli 
dvišaliai susitarimai. Dėl didelės Kinijos paramos Saliamono Salų infrastruktūros plėtrai bus 
sudaromi kiti susitarimai, kurių pobūdį ir taikymo sritį šiuo metu sunku vertinti. niekas rimtai 
neginčija, kad, išeikvojus Kinijos jūros žuvų išteklius, Kinijos laivai – dažnai be leidimo – 
žvejoja pietų Ramiojo vandenyno pakrančių vandenyse, be kita ko, Prancūzijos teritoriniuose 
vandenyse, kadangi, nors Volisas ir Futūna, Prancūzijos Polinezija ir Naujoji Kaledonija ir 
nėra Europos Sąjungos narės dėl savo užjūrio šalių ir teritorijų statuso, jos yra neatsiejama 
Prancūzijos teritorijos dalis. Niekas negali pasakyti, ar Kinija investuos į Saliamono Salose 
esančias konservų gamyklas, ar kurs savo šio sektoriaus įmones vietoje, tačiau bet kuriuo 
atveju kyla realus pavojus, kad Saliamono Salų prisijungimas prie EPS galiausiai bus 
naudingas Kinijos žuvininkystės pramonei.
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Antra, nors didžiąją dalį egzotinės medienos Saliamono Salos eksportuoja į Kiniją, Saliamono 
Salų prisijungimas prie EPS gali atverti naujų galimybių ES rinkoje ir taip didinti miškų 
kirtimą salose: NVO „Global Witness“ atstovai neseniai paskelbė pranešimą, kuriame 
teigiama, kad jei medžiai ir toliau bus kertami dabartiniu tempu, miško ištekliai bus išnaudoti 
per maždaug 15 metų.

Be to, Saliamono Salos jau eksportuoja alyvpalmių aliejų į ES, nors eksporto apimtys ir nėra 
didelės. Europos Parlamentas, ryžtingai įsipareigojęs išbraukti alyvpalmių aliejų iš biokuro 
sąrašo, negali pritarti susitarimui, pagal kurį galėtų didėti alyvpalmių aliejaus importas į ES, 
net jei tas padidėjimas būtų visai nedidelis.

Dėl visų šių priežasčių pranešėjas siūlo atmesti siūlomą susitarimą.


