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PR_NLE-AP_Agreement

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o 
partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi 
na druhej strane 
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Súhlas)

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (09405/2019),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 
207 ods. 3 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (C9-0010/2019),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. októbra 2016 o budúcnosti vzťahov medzi štátmi 
AKT a EÚ po roku 20201,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2011 o Dočasnej dohode o partnerstve 
medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej 
strane2,

– so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi skupinou afrických, karibských a 
tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými 
štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (ďalej len „Dohoda 
z Cotonou“),

– so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0000/2019),

1. neudeľuje súhlas s pristúpením Šalamúnových ostrovov k dohode;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov a Šalamúnových ostrovov. 

1 Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 2.
2 Ú. v. EÚ C 136E, 11.5.2012, s. 19.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Únia začala v roku 2002 rokovania o regionálnej dohode o hospodárskom partnerstve (DHP) 
so 14  tichomorskými ostrovnými štátmi (Fidži, Cookove ostrovy, Maršalove ostrovy, 
Šalamúnove ostrovy, Kiribati, Mikronézia, Nauru, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Samoa, 
Tonga, Tuvalu a Vanuatu). 

Tieto dohody stanovujú rámec pre dlhodobé hospodárske a obchodné vzťahy s Úniou, sú 
orientované na rozvoj a zavádzajú asymetrickú liberalizáciu obchodu v prospech 
tichomorských krajín.

Keďže rokovania o takejto komplexnej dohode boli zložité, Papua-Nová Guinea, Fidži a 
Samoa sa rozhodli uzavrieť s Úniou dočasnú dohodu o hospodárskom partnerstve, ktorá sa 
týka len tovaru. 

Dohoda sa po hlasovaní a jej schválení v Európskom parlamente v súlade s článkom 218 ods. 
6 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie začala uplatňovať 20. decembra 2009 v 
prípade Papuy-Novej Guiney, 28. júla 2014 v prípade Fidži a 31. decembra 2018 v prípade 
Samoy. 

Dohoda umožňuje navyše pristúpenie ďalších tichomorských ostrovov. Šalamúnove ostrovy 
preto 4. júna 2018 predložili Rade žiadosť o pristúpenie k DHP spolu s ponukou na prístup na 
trh. Komisia ponuku posúdila a po zmenách ju vyhlásila za prijateľnú. 23. októbra 2018 preto 
v mene Únie ukončila rokovania.

V roku 2018 sa zo Šalamúnových ostrovov vyvážalo najmä exotické drevo (69,7 %), 
konzervované ryby (7 %) a palmový olej (4 %).

Vývoz zo Šalamúnových ostrovov do Európskej únie predstavuje 51 mil. EUR. 
Konzervované ryby predstavujú 58 % a palmový olej 23 % dovozu. Z celkového dovozu 
konzervovaných rýb do EÚ pripadá na Šalamúnove ostrovy iba 0,7 %. Hlavným kritériom 
analýzy spravodajcu preto nie je nízky objem obchodu medzi Šalamúnovými ostrovmi a 
Úniou: opiera sa skôr o geopolitické a environmentálne aspekty možného pristúpenia 
Šalamúnových ostrovov k dohode o hospodárskom partnerstve.

Šalamúnove ostrovy sa nachádzajú v oblasti so silnými strategickými záujmami, majú bohatú 
biodiverzitu a sú prirodzeným partnerom Európskej únie.

V poslednom období sa diplomaticky zblížili s Čínou, čo viedlo k podpísaniu niekoľkých 
dvojstranných dohôd. Silná čínska podpora rozvoja infraštruktúry na Šalamúnových 
ostrovoch si bude vyžadovať kompenzáciu, ktoré je v súčasnosti ťažko merateľná z hľadiska 
povahy aj rozsahu. Je nesporné, že v dôsledku vyčerpania zásob rýb v čínskych moriach 
čínske plavidlá lovia často bez povolenia v pobrežných vodách ostrovov južného Tichomoria, 
najmä vo francúzskych teritoriálnych vodách, keďže aj keď Wallis a Futuna, Francúzska 
Polynézia a Nová Kaledónia ako zámorské krajiny a územia nie sú členmi Európskej únie, sú 
neoddeliteľnou súčasťou francúzskeho územia. V súčasnosti nevie nikto povedať, či Čína 
bude investovať do súčasných konzervární na Šalamúnových ostrovoch, alebo či tam 
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vybuduje vlastné závody v tomto odvetví, v každom prípade však existuje reálne riziko, že 
pristúpenie Šalamúnových ostrovov k dohode o hospodárskom partnerstve bude v konečnom 
dôsledku prínosom pre čínske odvetvie rybolovu.

Po druhé, ak sa väčšina exotického dreva zo Šalamúnových ostrovov vyváža do Číny, 
pristúpenie Šalamúnových ostrovov k DHP môže vytvoriť nové trhové príležitosti v EÚ a 
spôsobiť tak ďalšie odlesňovanie na ostrovoch. Mimovládna organizácia Global Witness vo 
svojej nedávnej správe uviedla, že ak bude výrub stromov pokračovať súčasným tempom, 
lesné zdroje sa vyčerpajú približne do 15 rokov.

A napokon, palmový olej sa zo Šalamúnových ostrovov do EÚ už vyváža, hoci jeho 
množstvo je zanedbateľné. Európsky parlament, ktorý sa zasadzuje za odstránenie palmového 
oleja zo zoznamu biopalív, nemôže schváliť dohodu, ktorá by, hoci len nepatrne, zvýšila 
dovoz palmového oleja do EÚ.

Z týchto dôvodov spravodajca odporúča zamietnutie navrhovanej dohody.


