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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o pristopu Salomonovih otokov k začasnemu sporazumu o 
gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi 
državami na drugi strani
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Odobritev)

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (09405/2019),

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 207(3) in 
točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(C9-0010/2019),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. oktobra 2016 o prihodnosti odnosov AKP-EU 
po letu 20201,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2011 o začasnem sporazumu o 
partnerstvu med ES in pacifiškimi državami2,

– ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in 
pacifiških držav (AKP) na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami 
članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 (sporazum iz Cotonouja),

– ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A9-0000/2019),

1. ne odobri pristopa Salomonovih otokov k sporazumu;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Salomonovih otokov.

1 UL C 215, 19.6.2018, str. 2.
2 UL C 136E, 11.5.2012, str. 19.
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OBRAZLOŽITEV

EU je leta 2002 začela zlasti pogajanja za regionalni sporazum o gospodarskem partnerstvu s 
14 pacifiškimi otoškimi državami (Fidži, Cookovi otoki, Marshallovi otoki, Salomonovi 
otoki, Kiribati, Mikronezija, Nauru, Niue, Palau, Papua Nova Gvineja, Samoa, Tonga, Tuvalu 
in Vanuatu).

Tovrstni sporazumi določajo okvir za dolgoročne gospodarske in trgovinske odnose z Unijo, 
dajejo poudarek razvoju ter uvajajo nesorazmerno liberalizacijo trgovine v korist pacifiških 
držav.

Zaradi težav pri pogajanjih o tako obsežnem sporazumu, so se Papua Nova Gvineja, Fidži in 
Samoa odločili za začasni regionalni sporazum o gospodarskem partnerstvu z Unijo, ki 
zajema le blago.

Izvajanje tega sporazuma se je začelo 20. decembra 2009 za Papuo Novo Gvinejo, 28. julija 
2014 za Fidži in 31. decembra 2018 za Samoo, in sicer po vsakokratnem glasovanju 
Evropskega parlamenta za odobritev v skladu s členom 218(6)(a) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

Sporazum določa tudi možnost, da se mu lahko pridružijo tudi drugi pacifiški otoki. 
Salomonovi otoki so tako 4. junija 2018 Svetu predložili zahtevo za pristop k regionalnemu 
sporazumu o gospodarskem partnerstvu in tudi ponudbo za dostop na trg. Komisija je 
ponudbo preučila in ugotovila, da je z nekaterimi spremembami sprejemljiva. V skladu s tem 
je 23. oktobra 2018 zaključila pogajanja v imenu Unije.

Leta 2018 so bili glavni izvoz iz Salomonovih otokov v tujino sektor eksotičnega lesa 
(69,7 %), konzerviranih rib (7 %) in palmovega olja (4 %).

Izvoz iz Salomonovih otokov v Evropsko unijo znaša 51 milijonov EUR, sestavljajo pa ga 
konzervirane ribe (58 %) in palmovo olje (23 %). Salomonovi otoki predstavljajo samo 0,7 % 
celotnega izvoza konzerviranih rib v Evropsko unijo. Glavno merilo za analizo poročevalca 
zato ni majhen obseg trgovinskih izmenjav med Salomonovimi otoki in Unijo: svojo oceno 
opira na geopolitične in okoljske vidike morebitnega pristopa Salomonovih otokov k 
regionalnemu sporazumu o gospodarskem partnerstvu.

Salomonovi otoki se nahajajo na območju z velikimi strateškimi izzivi, ki ima bogato biotsko 
raznovrstnost, in so naravni partner Evropske unije.

Salomonovi otoki so nedavno začeli diplomatsko zbliževanje s Kitajsko, ki je privedlo do 
podpisa več dvostranskih sporazumov. Močna kitajska podpora razvoju infrastrukture na 
Salomonovih otokih bo privedla do protiuslug, katerih naravo in obseg je trenutno težko 
izmeriti. Nihče resno ne nasprotuje temu, da so zaradi izčrpanja staležev rib v Kitajskem 
morju kitajska plovila pogosto brez dovoljenja lovila v obalnih vodah otokov v južnem 
Pacifiku, zlasti v francoskih teritorialnih vodah, saj so, čeprav niso članice Evropske unije, 
zaradi svojega statusa čezmorskih držav in ozemelj Wallis in Futuna, Francoska Polinezija in 
Nova Kaledonija sestavni del francoskega nacionalnega ozemlja. Danes ne more nihče reči, 
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ali bo Kitajska vlagala v obstoječe tovarne za konzerviranje na Salomonovih otokih ali bo v 
tem sektorju ustvarila lastna lokalna podjetja, v vsakem primeru pa obstaja dejansko tveganje, 
da bo pristop Salomonovih otokov k regionalnemu sporazumu o gospodarskem partnerstvu na 
koncu koristil kitajski ribiški industriji.

Drugič, če je velika večina eksotičnega lesa iz Salomonovih otokov izvožena na Kitajsko, 
lahko pristop Salomonovih otokov k regionalnemu sporazumu o gospodarskem partnerstvu 
ustvari nove tržne priložnosti za EU in tako pospeši krčenje gozdov na otočju: nevladna 
organizacija Global Witness je v nedavnem poročilu ocenila, da bi se v primeru, da se bo 
sečnja dreves nadaljevala s sedanjim tempom, gozdni viri izčrpali čez približno 15 let.

Ne nazadnje se palmovo olje iz Salomonovih otokov, četudi ne v velikih količinah, že izvaža 
v Evropsko unijo. Evropski parlament, ki se popolnoma zavzema za končni umik palmovega 
olja s seznama biogoriv, ne more potrditi sporazuma, ki bi, četudi v zanemarljivi meri, 
povečal uvoz palmovega olja v Unijo.

Iz vseh teh razlogov poročevalec podpira zavrnitev predlaganega sporazuma.


