
PR\1191632BG.docx PE642.904v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по международна търговия

2019/0099(NLE)

23.10.2019

***
ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА
относно предложението за решение на Съвета за присъединяване на 
Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство 
между Европейската общност, от една страна, и държавите от 
Тихоокеанския басейн, от друга страна 
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Андре Руже



PE642.904v02-00 2/7 PR\1191632BG.docx

BG

PR_NLE-AP_Agreement

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за присъединяване на 
Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между 
Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от 
друга страна
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Одобрение)

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (09405/2019),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 207, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) 
от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-0010/2019),

– като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2016 г. относно бъдещето на 
отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.1,

– като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2011 г. относно Временното 
споразумение за партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския басейн2,

– като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата 
държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и 
Европейската общност и нейните държави членки, от друга, подписано в Котону 
на 23 юни 2000 г. (Споразумението от Котону),

– като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя 
Правилник за дейността,

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия 
(A9-0000/2019),

1. отказва да даде своето одобрение за присъединяването на Соломоновите острови 
към споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 
държавите членки и на Соломоновите острови. 

1 ОВ C 215, 19.1.2018 г., стр. 2.
2 ОВ C 136 E, 11.5.2012 г., стр. 19.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

По-специално през 2002 г. ЕС започна преговори за регионално споразумение за 
икономическо партньорство (СИП) с 14 островни държави от АКТБ от Тихоокеанския 
басейн (Фиджи, Острови Кук, Кирибати, Маршалови острови, Федеративни щати 
Микронезия, Науру, Ниуе, Палау, Папуа-Нова Гвинея, Самоа, Соломонови острови, 
Тонга, Тувалу и Вануату). 

Тези споразумения определят рамка за дългосрочните икономически и търговски 
отношения с ЕС, като поставят акцент върху развитието и въвеждат асиметрична 
либерализация на търговията в полза на държавите от Тихоокеанския басейн.

Предвид трудността на договарянето на такова сложно споразумение, Папуа-Нова 
Гвинея, Фиджи и Самоа избраха приемането на временно СИП със Съюза, което да 
обхваща единствено стоките. 

Прилагането на това споразумение започна на 20 декември 2009 г. за Папуа-Нова 
Гвинея, на 28 юли 2014 г. за Фиджи и на 31 декември 2018 г за Самоа, след съответните 
гласувания за одобрение от страна на Европейския парламент в съответствие с 
член 218, параграф 6, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Споразумението предвижда освен това възможността други тихоокеански острови да се 
присъединят към него. Съответно на 4 юни 2018 г. Соломоновите острови подадоха 
искане до Съвета за присъединяване към СИП, заедно с предложение за достъп до 
пазара. Комисията направи оценка на предложението и, след извършване на изменения, 
стигна до заключението, че то е приемливо. Съответно на 23 октомври 2018 г. тя 
приключи преговорите от името на Съюза.

През 2018 г. основният износ от Соломоновите острови за останалата част от сектора 
на екзотичната дървесина (69,7%), консервираната риба (7%) и палмовото масло (4%).

Износът от Соломоновите острови за Европейския съюз възлиза на 51 милиона евро; 
той се състои от 58% консервирана риба и 23% палмово масло. Спрямо общия обем на 
износа на консервирана риба за Европейския съюз, Соломоновите острови 
представляват едва 0,7%. Следователно основният критерий за анализа на докладчика 
не е малкият обем на търговския обмен между Соломоновите острови и Съюза: той 
основава оценката си на геополитическите и екологичните аспекти на евентуалното 
присъединяване на Соломоновите острови.

Соломоновите острови са разположени в район със сериозни стратегически 
предизвикателства, разполагат с богато биологично разнообразие и са естествен 
партньор на Европейския съюз.

Неотдавна Соломоновите острови започнаха процес на дипломатическо сближаване с 
Китай, който се изразява в подписването на редица двустранни споразумения. 
Солидната китайска подкрепа за развитието на инфраструктурата на Соломоновите 
острови ще бъде последвана от съответна компенсация, чието естество и обхват 
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понастоящем е трудно да бъдат преценени. Никой не оспорва сериозно факта, че в 
резултат на изчерпването на рибните запаси в Китай китайските кораби извършват 
риболов, често без разрешение, в крайбрежните води на островите в южната част на 
Тихия океан, по-специално във френските териториални води, доколкото, въпреки че 
не са членки на Европейския съюз поради статута си на отвъдморски страни и 
територии, островите Уолис и Футуна, Френска Полинезия и Нова Каледония са 
неразделна част от територията на Франция. Днес никой не знае дали Китай ще 
инвестира в съществуващите на Соломоновите острови фабрики или ще създаде свои 
собствени предприятия на местно равнище в този сектор, но във всеки случай 
съществува реален риск присъединяването на Соломоновите острови към СИП в 
крайна сметка да бъде от полза за китайската риболовна промишленост.

На второ място, ако по-голямата част от износа на екзотичен дървен материал от 
Соломоновите острови е предназначен за Китай, присъединяването на Соломоновите 
острови към СИП може да създаде нови пазарни възможности, свързани с ЕС, и по този 
начин да увеличи обезлесяването на островите: в неотдавнашен доклад 
неправителствената организация „Глобъл уитнес“ (Global Witness) направи преценка, 
че ако изсичането на дървета продължи с настоящото темпо, горските ресурси ще бъдат 
изчерпани след около 15 години.

Най-накрая, въпреки незначителният си обем, износът на палмово масло от 
Соломоновите острови вече се извършва в посока на Европейския съюз. Европейският 
парламент, който е мобилизиран за окончателното изваждане на палмовото масло от 
списъка на биогоривата, не може да одобри споразумение, което би довело до 
увеличаване на вноса на палмово масло в ЕС, дори в незначителна степен.

По всички тези съображения докладчикът подкрепя отхвърлянето на предложеното 
споразумение.


