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RÉASÚNÚ GEARR

De ghnáth bíonn comhaontuithe comhpháirtíochta eacnamaíche (EPAnna) idir AE agus tíortha 
ACC conspóideach ós rud é nach mbíonn cothroime iomaíochta i gceist nuair a bhíonn tíortha 
atá i mbéal forbartha i mbun caibidlíochta lena leithéidí san Eoraip. 

Go ginearálta, bíonn tíortha i mbéal forbartha idir dhá thine Bhealtaine agus iad ag iarraidh 
rogha a dhéanamh idir rochtain fhabhrach ar an margadh a chailleadh i ndáil leis an líon beag 
táirgí a onnmhairíonn siad go AE (raoin táirgí íseal-leibhéil den chuid is mó) mura síníonn siad 
na EPAnna agus na deiseanna forbartha fadtéarmacha a bheidh acu más rud é go síníonn siad 
na EPAnna. 

Meastar nach mbeidh Oileáin Sholomón áirithe ar an gcatagóir tíortha is lú forbairt (LDC) in 
2021 agus go gcaillfidh siad rochtain go dtí an scéim um fhabhair dar teideal Gach Ní seachas 
Airm (EBA) trí bliana tar éis sin in 2024. As sin amach, beidh feidhm ag foirm chaighdeánach 
Scéim na bhFabhar Ginearálaithe (GSP) maidir le honnmhairí Oileáin Sholomón go AE, rud 
nach bhfuil chomh fial céanna le EBA, áfach. Chun rochtain shaor ó dhleacht agus shaor ó 
chuótaí ar mhargadh AE a choimeád, níor mhór do Oileáin Sholomón a bheith páirteach in EPA 
atá ann cheana idir AE, Fidsí agus Nua-Ghuine Phapua.

Tá bhur Rapóirtéir den tuairim go mbaineann cúiseanna praiticiúla le haontachas Oileáin 
Sholomón le EPA eatramhach (IEPA), seachas an tuairim go n-eascródh éifeachtaí forbartha 
inmhianaithe as. 

Go háirithe, ní bhreathnaíonn bhur Rapóirtéir ar IEPA mar chomhaontú trádála atá dírithe ar an 
bhforbairt agus i gcomhréir le cuspóirí Chlár Oibre 2030, ar an bhforas seo a leanas. Ar an 
gcéad dul síos, níl sé mar aidhm leis sin an tsochaí shibhialta a bheith rannpháirteach agus 
faireachán agus meastóireacht á ndéanamh ar chur chun feidhme an IEPA agus ní sholáthraíonn 
sé sásra lenar féidir forbairt inbhuanaithe a phríomhshruthú sna cláir oibre um éifeachtacht 
cabhrach náisiúnta. Ní luaitear fiú cuspóirí sonracha amhail bithéagsúlacht, inscne agus an óige, 
freagracht shóisialta chorparáideach, fuinneamh inathnuaite srl. 

Ar an dara dul síos, ós rud é gur idir 2003 agus 2007 a rinneadh Measúnú Tionchair maidir le 
hInbhuanaitheacht (SIA) EPA idir AE agus ACC, níl aon dearcadh againn cibé acu a bheidh 
tionchar dearfach ag baint le forbairt na EPAnna nó nach mbeidh, agus sin go háirithe i 
bhfianaise nach ndearnadh aon mheasúnú ar thionchar thairiscint Oileáin Sholomón i leith 
rochtain ar an margadh. Ar an gcaoi chéanna, cé go n-aithníonn an Rapóirtéir go bhfuil feabhas 
curtha ar na Rialacha maidir le Tionscnamh (RoO), ní mheasann sé go bhfuil aon fhianaise ann 
go bhféadfadh éagsúlú an gheilleagair eascairt as IEPA, i gcomhthéacs ina bhfuil onnmhairithe 
comhdhéanta de thráchtearraí príomhúla den chuid is mó, ar tráchtearraí iad a bhfuil iasc agus 
táirgí talmhaíochta ina mórchuid díobh. 

Ar an tríú dul síos, níl caibidil in IEPA maidir le Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe (TSD) ar 
chaighdeáin shóisialta agus ní sholáthraíonn sé tagairt shainráite do chroíchoinbhinsiúin de 
chuid EIS, murab ionann lena bhfuil i gceannas i gcomhair réim fhabhrach trádála  ar nós GSP 
agus go háirithe GSP+, a leagann síos coinníollachtaí níos láidre chun cloí le cearta bunúsacha 
saothair agus daonna (tríd an daingniú éigeantach ar Choinbhinsiúin a bhaineann leis an 
gcomhshaol agus le prionsabail an dea-rialachais), seachas an choinníolacht a fhorchuirtear le 
clásail maidir le cearta an duine i gcomhaontuithe déthaobhacha saorthrádála (FTAnna). 
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Ar an gcaoi chéanna, níl caibidil shonrach ann maidir le caighdeáin chomhshaoil a chosaint 
agus a chur chun cinn. Is mó is údar imní é sin toisc go bhfuil an geilleagar ag brath go mór ar 
lománaíocht neamh-inbhuanaithe (a bhfuil riosca ídiú a bheith á dhéanamh ar a  n-acmhainní 
dar leis an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta) agus ar shaothrú achmhainní nádúrtha.  Sa 
bhreis air sin, níl “clásal um neamh-fhorghníomhú” ar leith sa chomhaontú trádála 
(féidearthacht maidir le smachtbhannaí trádála a bheith ann má dhéanann stát ACC sárú ar 
chearta an duine).  

Tá bhur Rapóirtéir den tuairim nach mór na caighdeáin is airde saothar agus comhshaol a bheith 
léirithe sna forálacha um fhorbairt inbhuanaithe agus sa chreat comhair a bheidh ann amach 
anseo, agus go mbeidh siad éigeantach agus in-fhorfheidhmithe. 

Ba cheart, go háirithe, an chaibidil maidir le forbairt inbhuanaithe a bheith cumhdaithe leis an 
sásra um réiteach díospóidí, agus ba cheart go gcuirfí ar bun struchtúr sonrach faireacháin a 
bheidh tiomanta don fhorbairt inbhuanaithe, lena n-áiritheofaí rannpháirtíocht chuí eagraíochtaí 
na sochaí sibhialta agus na gceardchumann.

Agus ar deireadh, i dtréimhse arb í  an earnáil iompair an t-aon earnáil a bhfuil a hastaíochtaí 
tar éis ardú ó 1990, go háirithe seirbhísí muiriompair idirnáisiúnta, a bhfuiltear á thuar   go 
dtiocfaidh méadú 50% ar a hastaíochtaí go dtí 250% sa tréimhse suas go dtí 2050, ceistíonn an 
rapóirtéir an réasúnaíocht chun straitéis fhásbhunaithe maidir le heaspórtáil a chur in ord 
tosaíochta, d’fhonn Oileáin Sholomón a chomhtháthú sa chóras domhanda trádála, i 
gcomhthéacs athrú aeráide éigeandála. 

Sa chomhthéacs sin, creideann an Rapóirtéir chun go mbeidh sé ina uirlis chun forbairt a 
dhéanamh, agus ní ina ceann scríbe í féin, gur cheart do chomhaontuithe trádála Comhaontú 
Pháras a chomhlíonadh níos mó na riamh.  As seo amach, déanann costais aeráide ar 
chomhaontuithe saorthrádála cás láidir ar son straitéis forbartha bunaithe ar easpórtáil a aistriú 
i dtreo forbairt inginiúil bunaithe ar thomhaltas agus táirgeacht áitiúil.

Go háirithe, ag cur san áireamh go léiríonn Oileáin Sholomón ardleibhéal leochaileachta maidir  
le hathrú aeráide cheana féin, go háirithe mar thoradh ar ardspleáchas ar iascach le haghaidh 
slándáil bia, fostaíochta agus ioncam rialtais, agus i bhfianaise go bhfuil an baol ann le ró-
iascaireacht ar stoic éisc, a d'fhéadfadh a bheith mar thoradh ar thrádáil go méadófar an 
tsoghontacht sin, tá bhur rapóirtéir den tuairim gurb é an mórdhúshlán ar gá aghaidh a thabhairt 
air i gcaidreamh trádála AE le hOileáin Sholomón ná a éagsúlú eacnamaíoch, agus a 
éiceachóras á áirithiú  s (ag cur san áireamh go bhfuil dul i ngleic le ró-iascaireacht mar chuid 
de straitéisí chun athrú aeráide a mhaolú agus a oiriúnú, go háirithe i dtíortha a bhfuil spleáchas 
ard orthu ón earnáil seo.

Ar deireadh, is ábhar imní do bhur Rapóirtéir é inbhuanaitheacht a hearnála eastóscaí. Cé 
nach leor an dul chun cinn déanta ag Oileáin Sholomón chunTionscnamh um Thrédhearcacht 
sna Tionscail Eastóscacha (EITI)a chur chun feidhme in 2016, tharraing siad siar as EITI an 
28 Meitheamh 2018.  Is údar imní é an t-eolas sin de bharr go bhfuil Oileáin Sholomón ag 
iarraidh leanúint le mianadóireacht ar ghrinneall na farraige chun ábhair as nóidíní 
polaimiotalacha a thochailt. D’fhéadfadh an tionscal nua seo ardleibhéal tionchair a bheith 
aige ar an éiceachóras agus ar an gcomhshaol a ardú, rud atá bunoscionn le seasamh 
Pharlaimint AE i bhfabhar moratóir idirnáisiúnta maidir le saothrú mianadóireachta 
domhainfharraige tráchtála, mar a chuirtear in iúl ina Rún maidir le Rialachas Idirnáisiúnta na 
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n-Aigéan an 16 Eanáir 2018. Ba cheart gníomhaíochtaí mianadóireachta domhainfharraige a 
dhéanamh le haireacht agus stuamacht mhaith chun damáiste dochúlaithe don éiceachóras a 
sheachaint, agus a áirithiú go bhfuil na cosaintí sóisialta agus comhshaoil i bhfeidhm mar 
chuid de shocruithe láidre rialachais.

******

Iarrann an Coiste um Fhorbairt  ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar an coiste atá 
freagrach, a mholadh go ndiúltófaí an dréacht ón gComhairle.


