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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) medzi EÚ a krajinami AKT sú odjakživa 
kontroverzné, keďže rozvojové krajiny nerokujú so svojím európskym partnerom za rovnakých 
podmienok. 

Vo všeobecnosti stoja rozvojové krajiny pred dilemou, keď si majú zvoliť medzi stratou 
preferenčného prístupu na trh v prípade niekoľkých výrobkov, ktoré vyvážajú do EÚ (väčšinou 
ide o výrobky nižšej kategórie), ak nepodpíšu dohody o hospodárskom partnerstve, a 
vyhliadkami na dlhodobý rozvoj, ak dohody o hospodárskom partnerstve podpíšu. 

Predpokladá sa, že Šalamúnove ostrovy postúpia v roku 2021 z kategórie najmenej rozvinutej 
krajiny a tri roky na to, teda v roku 2024, prídu o možnosť využívať systém preferencií Všetko 
okrem zbraní (Everything But Arms – EBA). Po tomto dátume sa na vývoz Šalamúnových 
ostrovov do EÚ začne uplatňovať všeobecný systém preferencií (VSP), ktorý je však menej 
výhodný ako EBA. Ak si chcú Šalamúnove ostrovy zachovať plne bezcolný a bezkvótový 
prístup na trh EÚ, mali by pristúpiť k existujúcej dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve 
(DDHP) medzi EÚ, Fidži, Papuou-Novou Guineou a Samoou.

Spravodajkyňa sa domnieva, že pristúpenie Šalamúnových ostrovov k DDHP je založené skôr 
na pragmatických dôvodoch než na presvedčení, že prinesie žiaduce účinky v oblasti rozvoja.

Podľa spravodajkyne v prípade DDHP totiž nejde o obchodnú dohodu, ktorá je zameraná na 
rozvoj a je v súlade s cieľmi Agendy 2030, a to z ďalej uvedených dôvodov. V prvom rade jej 
cieľom nie je zapojiť občiansku spoločnosť do monitorovania a hodnotenia vykonávania 
DDHP. Okrem toho dohoda neposkytuje mechanizmus, na základe ktorého by sa mohol 
udržateľný rozvoj začleniť do národných rozvojových rámcov. Špecifické ciele ako 
biodiverzita, rodová rovnosť a mládež, sociálna zodpovednosť podnikov, energia z 
obnoviteľných zdrojov atď. sa dokonca vôbec nespomínajú. 

Po druhé, vzhľadom na to, že posúdenie vplyvu dohody o hospodárskom partnerstve na 
udržateľnosť sa uskutočnilo medzi rokmi 2003 a 2007, nedokážeme povedať, či dosah dohôd 
o hospodárskom partnerstve na rozvoj bude alebo nebude pozitívny. O to viac, že neexistuje 
posúdenie vplyvu, pokiaľ ide o ponuku Šalamúnových ostrovov na prístup na trh. A podobne, 
i keď spravodajkyňa uznáva zlepšenie pravidiel pôvodu, podľa jej názoru nič nenaznačuje 
tomu, že by DDHP mohla viesť k diverzifikácii hospodárstva, keďže sa dovážajú prevažne 
primárne komodity, najmä ryby a poľnohospodárske výrobky. 

Po tretie, DDHP neobsahuje kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji so zameraním na 
sociálne normy a neuvádza žiadny výslovný odkaz na hlavné dohovory MOP. Tým sa líši od 
zaužívanej praxe v preferenčnom obchodnom režime, ako je VSP a najmä VSP+, v ktorom sú 
stanovené prísnejšie podmienky dodržiavania základných pracovných a ľudských práv 
(prostredníctvom povinnej ratifikácie dohovorov týkajúcich sa životného prostredia a zásad 
riadenia) ako podmienky stanovené v doložkách o ľudských právach v dvojstranných dohodách 
o voľnom obchode. 

Neobsahuje ani osobitnú kapitolu o ochrane a presadzovaní noriem v oblasti životného 
prostredia. Je to o to znepokojujúcejšie, že ekonomika vo veľkej miere závisí od ťažby dreva, 
ktorá je z dlhodobého hľadiska neudržateľná (a ktorej zdroje sa podľa Medzinárodného 
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menového fondu môžu čoskoro vyčerpať), a od využívania prírodných zdrojov. Okrem toho 
obchodná dohoda neobsahuje samostatnú doložku o nevykonávaní (možnosť uložiť obchodné 
sankcie, ak krajina AKT porušuje ľudské práva).  

Spravodajkyňa sa domnieva, že ustanovenia v dohodách o hospodárskom partnerstve zamerané 
na udržateľný rozvoj aj rámec o budúcej spolupráci musia zohľadňovať najprísnejšie pracovné 
a environmentálne normy, že musia byť záväzné a vynútiteľné. 

Predovšetkým je potrebné, aby sa na kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji vzťahoval 
mechanizmus urovnávania sporov a aby sa zároveň vytvorila osobitná štruktúra pre 
monitorovanie zameraná na udržateľný rozvoj, ktorá by zabezpečovala riadne zapojenie 
organizácií občianskej spoločnosti a odborových zväzov.

V neposlednom rade, v čase, keď je doprava jediným odvetvím, ktorého emisie od roku 1990 
vzrástli, najmä v medzinárodnej námornej doprave, kde sa očakáva v období do roku 2050 
nárast emisií CO2 o 50 % až 250 %, sa spravodajkyňa zamýšľa nad tým, aké sú dôvody 
uprednostňovania stratégie rastu orientovanej na vývoz vedúcej k začleneniu Šalamúnových 
ostrovov do celosvetového obchodného systému v časoch krízy v dôsledku zmeny klímy. 

Vzhľadom na tento kontext sa spravodajkyňa domnieva, že obchodné dohody by mali byť viac 
než kedykoľvek doteraz v súlade s Parížskou dohodou, aby sa stali nástrojom rozvoja, a nie 
cieľom samým osebe. Náklady na klímu vyplývajúce z dohôd o voľnom obchode sú silným 
argumentom za to, aby sa zo stratégie rozvoja orientovanej na vývoz prešlo na vnútorný rozvoj 
založený na miestnej spotrebe a výrobe.

Predovšetkým, keďže Šalamúnove ostrovy sa už vyznačujú vysokým stupňom zraniteľnosti 
voči zmene klímy, najmä pre vysokú závislosť krajiny od rybolovu v oblasti potravinovej 
bezpečnosti, zamestnanosti, a štátnych príjmov, a vzhľadom na to, že nadmerné využívanie 
populácií rýb, ktoré môže priniesť obchod, by mohlo túto zraniteľnosť zhoršiť, spravodajkyňa 
sa domnieva, že v obchodnom vzťahu medzi EÚ a Šalamúnovými ostrovmi treba ako hlavný 
problém riešiť hospodársku diverzifikáciu krajiny a zároveň zaručiť odolnosť jej ekosystémov 
(so zreteľom na to, že riešenie problému nadmerného rybolovu je súčasťou stratégií na 
zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa, najmä v krajinách s vysokou mierou závislosti od 
tohto odvetvia).

Spravodajkyňa napokon vyjadruje znepokojenie nad udržateľnosťou ťažobného priemyslu 
krajiny. Keďže sa zistilo, že Šalamúnove ostrovy v roku 2016 
dosiahli nedostatočný  pokrok vo vykonávaní štandardu EITI (iniciatíva pre transparentnosť v 
ťažobnom priemysle), krajina z tejto iniciatívy 28. júna 2018 vystúpila. Tieto informácie sú o 
to znepokojujúcejšie, že Šalamúnove ostrovy by chceli začať s ťažbou surovín z 
polymetalických konkrécií z morského dna. Toto rozvíjajúce sa odvetvie má potenciálne 
veľký environmentálny a ekologický vplyv, čo je v rozpore s pozíciou Parlamentu na podporu 
medzinárodného moratória o licenciách na komerčnú hlbokomorskú ťažbu, ktorú vyjadril vo 
svojom uznesení zo 16. januára 2018 o medzinárodnej správe oceánov. Činnosti spojené s 
hlbokomorskou ťažbou by sa mali vykonávať čo najobozretnejšie, aby sa predišlo 
nezvratnému  poškodeniu ekosystémov. Zároveň treba zaistiť, aby súčasťou systémov 
spoľahlivej správy boli primerané sociálne a environmentálne záruky.
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Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor navrhol 
zamietnutie návrhu Rady.


