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LÜHISELGITUS

ELi ja AKV riikide vahelised majanduspartnerluslepingud on tavaliselt olnud vastuolulised, 
sest arengumaad ei pea oma Euroopa partneriga läbirääkimisi võrdsetel alustel. 

Üldiselt seisavad arengumaad dilemma ees ja peavad valima, kas kaotada soodustingimustel 
turulepääs väheste ELi eksporditavate toodete puhul (peamiselt madala hinnaklassi tooted), kui 
nad majanduspartnerluslepingut ei sõlmi, või otsustada pikaajaliste arenguväljavaadete kasuks, 
kui majanduspartnerlusleping sõlmitakse. 

Saalomoni Saared peaksid vähim arenenud riikide kategooriast välja arvatama 2021. aastal ja 
kolm aastat hiljem, 2024. aastal lõpeb nende osalemine algatuses „Kõik peale relvade“. Sellest 
ajast alates hakatakse Saalomoni Saartelt ELi eksporditava kauba suhtes kohaldama üldiste 
tariifsete soodustuste kava (GSP), mille tingimused ei ole aga sama soodsad kui algatusel „Kõik 
peale relvade“. Tollimaksu- ja kvoodivaba ELi turule pääsu säilitamiseks peaksid Saalomoni 
Saared olema ühinenud ELi, Fidži, Paapua Uus-Guinea ja Samoa vahelise kehtiva 
majanduspartnerluse vahelepinguga.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et Saalomoni Saared ühinevad majanduspartnerluse 
vahelepinguga pragmaatilistel kaalutlustel, mitte aga veendumusest, et sellel on arengut 
soodustav mõju.

Arvamuse koostaja ei pea majanduspartnerluse vahelepingut arengule suunatud 
kaubanduslepinguks, mis on kooskõlas kestliku arengu tegevuskava 2030 eesmärkidega, 
järgmistel põhjustel. Esiteks ei ole selle eesmärk kaasata kodanikuühiskond 
majanduspartnerluse vahelepingu rakendamise järelevalvesse ja hindamisse ning sellega ei 
nähta ette mehhanismi kestliku arengu integreerimiseks riiklikesse arenguraamistikesse. 
Konkreetseid eesmärke, nagu bioloogiline mitmekesisus, sugu ja noored, ettevõtja sotsiaalne 
vastutus, taastuvenergia jne, isegi ei mainita. 

Teiseks, arvestades, et ELi-AKV majanduspartnerluslepingute jätkusuutlikkuse mõju hinnati 
2003.–2007. aastal, ei ole teada, kas majanduspartnerluslepingute arengumõju on positiivne või 
mitte, seda enam, et Saalomoni Saarte turulepääsu pakkumise mõju ei ole hinnatud. Arvamuse 
koostaja on küll sunnitud tunnistama, et päritolureegleid on täiustatud, ent ei ole ühtegi märki 
sellest, et majanduspartnerluse vaheleping algataks majanduse mitmekesistamise protsessi 
olukorras, kus ekspordis domineerivad jätkuvalt esmatooted, peamiselt kala ja 
põllumajandustooted. 

Kolmandaks ei sisalda majanduspartnerluse vaheleping peatükki kaubanduse ja kestliku arengu 
kohta seoses sotsiaalstandarditega ega selget viidet ILO põhikonventsioonidele erinevalt 
sellest, mis on ülekaalus selliste sooduskaubandusrežiimide nagu GSP ja eriti GSP+ puhul. 
Nendes on kehtestatud põhiliste töö- ja inimõiguste järgimiseks (keskkonna ja 
juhtimispõhimõtetega seotud konventsioonide kohustusliku ratifitseerimise kaudu) rangemad 
tingimused kui kahepoolsete vabakaubanduslepingute inimõiguste klauslites. 

Samuti ei sisalda see eraldi peatükki keskkonnastandardite kaitsmise ja edendamise kohta. See 
tekitab seda rohkem muret, et majandus sõltub suurel määral jätkusuutmatust metsaraiest (mille 
varud võivad Rahvusvahelise Valuutafondi andmetel juba varsti ammenduda) ja loodusvarade 
kasutamisest. Lisaks sellele ei sisalda kaubandusleping eraldi täitmata jätmise klauslit 
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(võimalust kohaldada kaubandussanktsioone juhul, kui AKV riik rikub inimõigusi). 

Arvamuse koostaja veendumuse kohaselt peavad majanduspartnerluslepingutes ja tulevases 
koostööraamistikus sisalduvad kestliku arengu sätted lähtuma kõige kõrgematest töö- ja 
keskkonnastandarditest ning olema siduvad ja täitmisele pööratavad. 

Eelkõige peaks kaubandust ja kestlikku arengut käsitlev peatükk olema hõlmatud vaidluste 
lahendamise mehhanismiga ning tuleks luua konkreetselt kestlikule arengule suunatud 
järelevalvestruktuur, millega tagatakse kodanikuühiskonna organisatsioonide ja ametiühingute 
nõuetekohane osalemine.

Ja lõpetuseks: ajal, mil transpordisektor on ainus sektor, kus heitkogused on alates 1990. aastast 
kasvanud (eriti rahvusvahelises meretranspordis, mille CO2 heitkogused peaksid prognooside 
kohaselt kuni 2050. aastani suurenema 50–250 %), imestab arvamuse koostaja, miks seatakse 
kliimamuutustega seotud hädaolukorras esikohale ekspordil rajanev kasvustrateegia, et lõimida 
Saalomoni Saared ülemaailmsesse kaubandussüsteemi. 

Eeltoodust lähtudes on arvamuse koostaja seisukohal, et selleks, et olla arenguvahend, mitte 
eesmärk omaette, peaksid kaubanduslepingud olema rohkem kui kunagi varem kooskõlas 
Pariisi kokkuleppega. Edaspidi annavad vabakaubanduslepingute kliimakulud tugeva aluse 
ekspordil rajaneva arengu strateegia muutmiseks sisetekkeliseks arenguks, mis põhineb 
kohalikul tarbimisel ja tootmisel.

Saalomoni Saared on juba praegu väga tundlikud kliimamuutuste suhtes, eriti kuna nende 
toiduga kindlustatus, tööhõive ja valitsemissektori tulud sõltuvad suurel määral kalapüügist. 
Kaubandusest tuleneda võiv kalavarude ülepüük võib seda tundlikkust veelgi suurendada. 
Seetõttu on arvamuse koostaja seisukohal, et peamine probleem, millega tuleb ELi 
kaubandussuhetes Saalomoni Saartega tegeleda, on saarte majanduse mitmekesistamine, 
tagades samal ajal nende ökosüsteemi vastupanuvõime (arvestades, et ülepüügi probleemi 
lahendamine on osa kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise strateegiast, eriti 
riikides, mis sõltuvad sellest valdkonnast suurel määral).

Arvamuse koostaja tunneb muret ka riigi kaevandussektori jätkusuutlikkuse pärast. 2016. 
aastal leiti, et Saalomoni Saared ei ole saavutanud piisavat edu mäetööstuse läbipaistvuse 
algatuse standardi rakendamisel ja 28. juunil 2018 loobusid Saalomoni Saared selles algatuses 
osalemisest. See teave tekitab seda rohkem muret, et Saalomoni saared püüavad hakata 
tegelema merepõhjast kaevandamisega, et kaevata materjale välja polümetallide mugulatest. 
Sellel kujunemisjärgus tööstusharul võib olla suur keskkonna- ja ökoloogiline mõju, mis on 
vastuolus ookeanide rahvusvahelist majandamist käsitlevas Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 
2018. aasta resolutsioonis väljendatud seisukohaga, millega pooldati rahvusvahelist 
moratooriumi kaubanduslikule süvamerekaevandamisele. Süvamerekaevandamisel tuleks olla 
väga ettevaatlik, et vältida ökosüsteemi pöördumatut kahjustamist. Samuti tuleks tagada, et 
tugeva juhtimiskorra osana on olemas asjakohased sotsiaalsed ja keskkonnaalased 
kaitsemeetmed.

******

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil teha ettepaneku 
lükata nõukogu eelnõu tagasi.
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