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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par Zālamana Salu pievienošanos Partnerattiecību 
pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, 
no otras puses
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (09405/2019),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. panta 3. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas 
a) punkta v) apakšpunktu (C9-0010/2019),

– ņemot vērā 2016. gada 4. oktobra rezolūciju par ĀKK un ES turpmākajām attiecībām 
pēc 2020. gada1,

– ņemot vērā 2011. gada 19. janvāra rezolūciju par partnerattiecību pagaidu nolīgumu 
starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses2,

– ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā 
okeāna (ĀKK) valstu grupu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, 
no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (turpmāk — Kotonū 
nolīgums),

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A9-0000/2019),

1. nesniedz piekrišanu tam, ka Zālamana Salas pievienojas minētajam nolīgumam;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu un Zālamana Salu valdībām un parlamentiem.

1 OV C 215, 19.6.2018., 2. lpp.
2 OV C 136 E, 11.5.2012., 19. lpp.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

2002. gadā Eiropas Savienība sāka sarunas par reģionāla ekonomisko partnerattiecību 
nolīguma (EPN) noslēgšanu ar 14 Klusā okeāna salu valstīm (Fidži, Kiribati, Kuka Salām, 
Māršala Salām, Mikronēziju, Nauru, Niue, Palau, Papua-Jaungvineju, Samoa, Tongu, Tuvalu, 
Vanuatu un Zālamana Salām).

Šie nolīgumi nosaka satvaru ilgtermiņa ekonomiskajām un tirdzniecības attiecībām ar ES, 
tajos īpaša uzmanība veltīta attīstībai, un ar tiem ievieš asimetrisku tirdzniecības liberalizāciju 
Klusā okeāna valstu labā.

Ņemot vērā grūtības vest sarunas par šādu sarežģītu nolīgumu, Papua-Jaungvineja, Fidži un 
Samoa nolēma parakstīt pagaidu reģionālu EPN ar ES, kurš attiecas tikai uz precēm.

Šī nolīguma piemērošana sākās 2009. gada 20. decembrī attiecībā uz Papua-Jaungvineju, 
2014. gada 28. jūlijā attiecībā uz Fidži un 2018. gada 31. decembrī attiecībā uz Samoa pēc 
tam, kad to nobalsojot apstiprināja Eiropas Parlaments saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu.

Nolīgums cita starpā paredz, ka tam var pievienoties arī citas Klusā okeāna salas. Rezultātā 
2018. gada 4. jūnijā Zālamana Salas iesniedza Padomei pieprasījumu pievienoties EPN, kā arī 
tirgus piekļuves piedāvājumu, lai varētu pievienoties EPN. Komisija izskatīja šo piedāvājumu 
un pēc grozījumu izdarīšanas atzina to par pieņemamu. Tā Savienības vārdā slēdza sarunas 
2018. gada 23. oktobrī.

2018. gadā Zālamana Salas uz pārējām pasaules valstīm eksportēja galvenokārt eksotisko 
koksni (69,7 %), zivju konservus (7 %) un palmu eļļu (4 %).

Zālamana Salu eksports uz ES ir 51 miljons EUR; tas sastāv no zivju konserviem (58 %) un 
palmu eļļas (23 %). Zālamana Salu eksportētie zivju konservi ir tikai 0,7 % no kopējā zivju 
konservu eksporta uz ES. Referenta veiktajā analīzē izmantotais galvenais kritērijs nav 
Zālamana Salu un ES mazais tirdzniecības apjoms: analīze balstās uz Zālamana Salu 
iespējamās pievienošanās EPN ģeopolitisko un vides aspektu izvērtēšanu.

Tā kā Zālamana Salas atrodas stratēģiski svarīgā reģionā ar lielu bioloģisko daudzveidību, tās 
ir dabisks ES partneris.

Zālamana Salas nesen uzsāka diplomātisko attiecību atjaunošanu ar Ķīnu, kā rezultātā tika 
parakstīti vairāki divpusēji nolīgumi. Spēcīgajam Ķīnas atbalstam infrastruktūras attīstībai 
Zālamana Salās būs ietekme, kuras raksturu un tvērumu pašlaik ir grūti noteikt. Ir atzīts, ka, 
samazinoties zvejas resursiem Ķīnas jūrā, Ķīnas zvejas kuģi, bieži vien bez atļaujas, zvejo 
Klusā okeāna dienvidu salu piekrastes ūdeņos un it īpaši Francijas teritoriālajos ūdeņos, jo, lai 
gan Volisa un Futunas Salas, Francijas Polinēzija un Jaunkaledonija neietilpst ES sava 
aizjūras zemju un teritoriju statusa dēļ, tās ir Francijas valsts teritorijas neatņemama daļa. 
Pašlaik neviens nevar pateikt, vai Ķīna ieguldīs jau esošajās Zālamana Salu konservu 
rūpnīcās, vai arī tā izveidos pati savus uzņēmumus šajā nozarē, taču jebkurā gadījumā pastāv 
reāls risks, ka no Zālamana Salu pievienošanās EPN labumu galu galā gūs Ķīnas 
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zivsaimniecības nozare.

Otrkārt, ja lielākā daļa Zālamana Salu eksotisko kokmateriālu tiek eksportēta uz Ķīnu, 
Zālamana Salu pievienošanās EPN var radīt jaunas iespējas tirdzniecībai ar ES un tādējādi 
pastiprināt atmežošanu šajā arhipelāgā: NVO Global Witness savā nesenajā ziņojumā lēš, ka, 
koku izciršanai turpinoties pašreizējā tempā, meža resursi tiks izsmelti aptuveni 15 gadu laikā.

Visbeidzot, lai gan nelielā apmērā, tomēr palmu eļļa no Zālamana Salām jau tiek eksportēta 
uz ES. Eiropas Parlaments, kas ir pilnībā apņēmies agrāk vai vēlāk svītrot palmu eļļu no 
biodegvielu saraksta, nevar apstiprināt nolīgumu, kura īstenošanas rezultātā varētu — lai arī 
nedaudz — palielināties palmu eļļas imports uz ES.

Visu minēto iemeslu dēļ referents atbalsta ierosinātā nolīguma noraidīšanu.


