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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wysp Salomona do Umowy 
przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a 
państwami Pacyfiku, z drugiej 
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Zgoda)

– uwzględniając projekt decyzji Rady (09405/2019),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 
ust. 3 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (C9-0010/2019),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 października 2016 r. w sprawie przyszłości 
stosunków AKP–UE po roku 20201,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie przejściowej 
umowy o partnerstwie pomiędzy WE a państwami Pacyfiku2,

– uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, 
Karaibów i Pacyfiku (AKP) z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (dalej 
zwaną „umową z Kotonu”),

– uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0000/2019),

1. nie wyraża zgody na przystąpienie Wysp Salomona do umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Wysp 
Salomona. 

1 Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 2.
2 Dz.U. C 136 E z 11.5.2012, s. 19.
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UZASADNIENIE

W 2002 r. Unia rozpoczęła negocjacje w sprawie regionalnej umowy o partnerstwie 
gospodarczym z 14 państwami wyspiarskimi na Pacyfiku (Fidżi, Wyspy Cooka, Wyspy 
Marshalla, Wyspy Salomona, Kiribati, Sfederowane Stany Mikronezji, Nauru, Niue, Palau, 
Papua-Nowa Gwinea, Samoa, Tonga, Tuvalu i Vanuatu). 

Umowy te określają ramy długoterminowych stosunków gospodarczych i handlowych z Unią, 
ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju, a także wprowadzają asymetryczną liberalizację 
handlu na korzyść państw Pacyfiku.

Biorąc pod uwagę trudności związane z negocjowaniem tak kompleksowej umowy, Papua-
Nowa Gwinea, Fidżi i Samoa zdecydowały się na zawarcie z Unią umowy przejściowej o 
partnerstwie gospodarczym obejmującej tylko towary. 

Wdrażanie tej umowy rozpoczęło się w dniu 20 grudnia 2009 r. w odniesieniu do Papui-
Nowej Gwinei, w dniu 28 lipca 2014 r. w odniesieniu do Fidżi, a w dniu 31 grudnia 2018 r. w 
przypadku Samoa, po zatwierdzeniu umów przez Parlament Europejski w drodze głosowania, 
zgodnie z art. 218 ust. 6 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Umowa przewiduje również możliwość przystąpienia do niej innych wysp Pacyfiku. 
W związku z tym w dniu 4 czerwca 2018 r. Wyspy Salomona złożyły do Rady wniosek wraz 
z ofertą dostępu do rynku w celu przystąpienia do umowy o partnerstwie gospodarczym. 
Komisja oceniła ofertę i, po dokonaniu zmian, uznała ją za możliwą do przyjęcia. 
W konsekwencji Komisja zakończyła negocjacje w imieniu Unii w dniu 23 października 
2018 r.

W 2018 r. Wyspy Salomona eksportowały głównie drewno egzotyczne (69,7 %), konserwy 
rybne (7 %) i olej palmowy (4 %).

Wartość eksportu z Wysp Salomona do Unii Europejskiej wynosi 51 mln EUR. 58 % 
eksportowanych towarów to konserwy rybne, a 23 % to olej palmowy. W odniesieniu do 
ogółu eksportu konserw rybnych do Unii Europejskiej udział Wysp Salomona wynosi jedynie 
0,7 %. W związku z tym to nie niewielki wolumen wymiany handlowej między Wyspami 
Salomona a Unią jest głównym kryterium analizy sprawozdawcy. Sprawozdawca opiera 
ocenę na geopolitycznych i środowiskowych aspektach ewentualnego przystąpienia Wysp 
Salomona do umowy o partnerstwie gospodarczym.

Wyspy Salomona, znajdujące się na ważnym pod względem strategicznym obszarze 
charakteryzującym się bogatą różnorodnością biologiczną, są oczywistym partnerem Unii 
Europejskiej.

Wyspy Salomona nawiązały niedawno bliższe stosunki dyplomatyczne z Chinami, co 
doprowadziło do podpisania wielu umów dwustronnych. Silne wsparcie Chin dla rozwoju 
infrastruktury na Wyspach Salomona będzie miało konsekwencje, których charakter i zakres 
trudno dziś przewidzieć. Nikt poważnie nie kwestionuje tego, że w wyniku uszczuplenia 
zasobów rybnych u wybrzeży Chin statki chińskie, często bez zezwolenia, prowadzą połowy 



PR\1191632PL.docx 7/7 PE642.904v02-00

PL

na wodach przybrzeżnych wysp południowego Pacyfiku, w szczególności na francuskich 
wodach terytorialnych, ponieważ Wallis i Futuna, Polinezja Francuska i Nowa Kaledonia 
stanowią integralną część terytorium francuskiego, mimo że nie są członkami Unii 
Europejskiej ze względu na ich status krajów i terytoriów zamorskich. Nikt nie może dziś 
powiedzieć, czy Chiny będą inwestować w istniejące na Wyspach Salomona fabryki konserw, 
czy też stworzą własne lokalne firmy w tym sektorze, ale w każdym razie istnieje realne 
ryzyko, że przystąpienie Wysp Salomona do umowy o partnerstwie gospodarczym przyniesie 
ostatecznie korzyści chińskiej branży rybackiej.

Poza tym jeżeli przeważająca większość drewna egzotycznego z Wysp Salomona 
eksportowana jest do Chin, przystąpienie Wysp Salomona do umowy o partnerstwie 
gospodarczym może stworzyć nowe możliwości eksportu do UE i tym samym 
zintensyfikować wylesianie na tych wyspach: organizacja pozarządowa Global Witness 
stwierdziła w niedawnym sprawozdaniu, że jeżeli utrzyma się aktualne tempo wycinania 
drzew, za około piętnaście lat zasoby leśne zostaną wyczerpane.

Ponadto Wyspy Salomona już eksportują do Unii Europejskiej olej palmowy (choć w bardzo 
niewielkiej ilości). Parlament Europejski, który aktywnie opowiada się za ostatecznym 
wycofaniem oleju palmowego z wykazu biopaliw, nie może zatwierdzić umowy, która 
doprowadziłaby do zwiększenia, choćby nieznacznego, importu oleju palmowego do Unii.

Z tych wszystkich powodów sprawozdawca popiera odrzucenie proponowanej umowy.


