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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και της ομάδας των 
Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) είναι κατά παράδοση 
αμφιλεγόμενες, δεδομένου ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν διαπραγματεύονται επί ίσοις 
όροις με τον ευρωπαϊκό ομόλογό τους.  

Σε γενικές γραμμές, οι αναπτυσσόμενες χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με το εξής δίλημμα: θα 
πρέπει να επιλέξουν αν θα χάσουν είτε την προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά των λίγων 
(και ως επί το πλείστον κατώτερης κλάσης) προϊόντων που εξάγουν στην ΕΕ – εάν δεν 
υπογράψουν τις ΣΟΕΣ είτε τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές τους – εάν 
υπογράψουν τις ΣΟΕΣ. 

Οι Νήσοι Σολομώντος προβλέπεται να αναβαθμιστούν από την κατηγορία των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ) το 2021 και μετά από τρία έτη, το 2024, να χάσουν την πρόσβαση 
στο καθεστώς προτιμήσεων «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ). Μετά την ημερομηνία αυτή, στις 
εξαγωγές των Νήσων Σολομώντος προς την ΕΕ θα εφαρμόζεται το καθιερωμένο σύστημα 
γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ), το οποίο είναι, ωστόσο, λιγότερο 
γενναιόδωρο από το καθεστώς ΟΕΟ. Προκειμένου να διατηρήσουν πλήρη πρόσβαση χωρίς 
δασμούς και ποσοστώσεις στην αγορά της ΕΕ, οι Νήσοι Σολομώντος θα πρέπει να 
προσχωρήσουν στην υφιστάμενη ενδιάμεση ΣΟΕΣ μεταξύ της ΕΕ, των Φίτζι, της Παπουασίας-
Νέας Γουινέας και της Σαμόα.

Η συντάκτρια είναι της γνώμης ότι η προσχώρηση των Νήσων Σολομώντος στην ενδιάμεση 
ΣΟΕΣ βασίζεται σε πραγματιστικούς λόγους και όχι στην πεποίθηση ότι θα παραγάγει 
επιθυμητά αναπτυξιακά αποτελέσματα.

Ειδικότερα, η συντάκτρια δεν θεωρεί ότι η ενδιάμεση ΣΟΕΣ είναι μια εμπορική συμφωνία 
προσανατολισμένη στην ανάπτυξη ούτε ότι είναι συνεκτική προς τους στόχους της Ατζέντας 
2030, για τους ακόλουθους λόγους: Πρώτον, δεν θέτει ως στόχο τη συμμετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ 
και δεν προβλέπει κάποιο μηχανισμό με τον οποίο να καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωση της 
βιώσιμης ανάπτυξης στα εθνικά αναπτυξιακά πλαίσια. Δεν γίνεται καν αναφορά σε 
συγκεκριμένους στόχους, όπως η βιοποικιλότητα, το φύλο και η νεολαία, η εταιρική κοινωνική 
ευθύνη, η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές κλπ.. 

Δεύτερον, δεδομένου ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία (SIA) της ΣΟΕΣ 
μεταξύ ΕΕ και χωρών ΑΚΕ πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2003 και 2007, δεν έχουμε άποψη για 
το κατά πόσον ο αναπτυξιακός αντίκτυπος των ΣΟΕΣ είναι θετικός ή όχι, πόσο δε μάλλον 
καθώς δεν έχει αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της προσφοράς πρόσβασης στην αγορά των Νήσων 
Σολομώντος. Ομοίως, αν και αναγνωρίζει τη βελτίωση των κανόνων καταγωγής, η συντάκτρια 
δεν διαπιστώνει ενδείξεις ότι η ενδιάμεση ΣΟΕΣ θα μπορούσε να προωθήσει τη διαφοροποίηση 
της οικονομίας, σε ένα πλαίσιο όπου στις εξαγωγές εξακολουθούν να κυριαρχούν τα 
πρωτογενή προϊόντα, κυρίως τα ψάρια και τα γεωργικά προϊόντα. 

Τρίτον, η ενδιάμεση ΣΟΕΣ δεν περιλαμβάνει κάποιο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη σχετικά με τα κοινωνικά πρότυπα και δεν παρέχει ρητή αναφορά σε βασικές 
συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), σε αντίθεση με το προτιμησιακό 
εμπορικό καθεστώς, όπως το ΣΓΠ και ιδίως το ΣΓΠ+, το οποίο θέτει αυστηρότερες 
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προϋποθέσεις ως προς τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα 
(μέσω της υποχρεωτικής επικύρωσης των συμβάσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον και 
τις αρχές διακυβέρνησης), σε σύγκριση με τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από τις ρήτρες 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ). 

Επίσης, δεν περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για την προστασία και την προώθηση των 
περιβαλλοντικών προτύπων.  Αυτό είναι ακόμη πιο ανησυχητικό, καθώς  η οικονομία 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μη βιώσιμη υλοτομία (της οποίας οι πόροι κινδυνεύουν να 
εξαντληθούν πολύ σύντομα σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) και την 
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Επιπλέον, η εμπορική συμφωνία δεν περιλαμβάνει σαφή 
«ρήτρα μη εκπλήρωσης» (δυνατότητα εμπορικών κυρώσεων σε περίπτωση που ένα κράτος 
ΑΚΕ διαπράξει παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων).  

Η συντάκτρια πιστεύει ότι οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στις ΣΟΕΣ και στο μελλοντικό 
πλαίσιο συνεργασίας οι οποίες αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα 
υψηλότερα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα και να είναι υποχρεωτικές και εκτελεστές. 

Ειδικότερα, ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών θα πρέπει να καλύπτει το κεφάλαιο για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ θα πρέπει να συγκροτηθεί ειδική δομή 
παρακολούθησης που θα εστιάζει αποκλειστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και θα διασφαλίζει την 
προσήκουσα συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των 
συνδικαλιστικών ενώσεων. 

Τελευταίο, όχι όμως ελάσσονος σημασίας, σε μια περίοδο που ο τομέας των μεταφορών είναι 
ο μόνος του οποίου οι εκπομπές έχουν αυξηθεί από το 1990 και μετά, γεγονός που ισχύει ιδίως 
για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, των οποίων οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να αυξηθούν 
κατά 50 % έως 250 % με χρονικό ορίζοντα έως το 2050, η συντάκτρια διερωτάται για το 
σκεπτικό βάσει του οποίου, σε ένα πλαίσιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής θα δοθεί προτεραιότητα σε μια αναπτυξιακή στρατηγική με κινητήρια 
δύναμη τις εξαγωγές, με σκοπό την ένταξη των Νήσων Σολομώντος στο παγκόσμιο εμπορικό 
σύστημα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η συντάκτρια πιστεύει ότι, προκειμένου να αποτελέσουν εργαλείο για την 
ανάπτυξη και όχι αυτοσκοπό, οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει, περισσότερο από ποτέ, να 
συμμορφώνονται με τη Συμφωνία του Παρισιού. Ως εκ τούτου, το κόστος με όρους κλιματικής 
αλλαγής που ενέχουν οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών συνιστά ένα ισχυρό επιχείρημα 
υπέρ της μετατόπισης από μια αναπτυξιακή στρατηγική με κινητήρια δύναμη τις εξαγωγές 
προς την ενδογενή ανάπτυξη με βάση την τοπική κατανάλωση και παραγωγή.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Νήσοι Σολομώντος παρουσιάζουν ήδη υψηλό βαθμό 
ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή, ιδίως λόγω της σημαντικής εξάρτησής τους από την αλιεία 
για την επισιτιστική ασφάλεια, την απασχόληση και τα δημόσια έσοδα και δεδομένου ότι η 
υπερεκμετάλλευση των ιχθυαποθεμάτων για εμπορικούς λόγους απειλεί να επιδεινώσει 
περαιτέρω αυτή την ευπάθεια, η συντάκτρια πιστεύει ότι η πρωταρχική πρόκληση που πρέπει 
να αντιμετωπιστεί στην εμπορική σχέση της ΕΕ με τις Νήσους Σολομώντος είναι η οικονομική 
διαφοροποίηση, παράλληλα με τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων 
(λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση της υπεραλίευσης εντάσσεται στο φάσμα των 
στρατηγικών για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, ιδίως 
σε χώρες με σημαντική εξάρτηση από τον εν λόγω κλάδο).
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Τέλος, η συντάκτρια εκφράζει ανησυχία για τη βιωσιμότητα του εξορυκτικού κλάδου.  Ενώ 
διαπιστώθηκε ότι οι Νήσοι Σολομώντος σημείωσαν ανεπαρκή  πρόοδο όσον αφορά 
την  εφαρμογή του  προτύπου EITI (πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών 
βιομηχανιών -ΠΔΕΒ)) το 2016, αποσύρθηκαν από την ΠΔΕΒ στις 28 Ιουνίου 2018. Οι 
ανωτέρω πληροφορίες εγείρουν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία εξαιτίας της επιδίωξης των 
Νήσων Σολομώντος να προβούν σε εξορύξεις στο θαλάσσιο βυθό με σκοπό την εκσκαφή 
υλικών από πολυμεταλλικούς κονδύλους.  Ο εν λόγω αναδυόμενος βιομηχανικός κλάδος έχει 
δυνητικά σημαντικό περιβαλλοντικό και οικολογικό αντίκτυπο, γεγονός που αντιβαίνει στη 
θέση του Κοινοβουλίου της ΕΕ υπέρ ενός διεθνούς μορατόριουμ για την εμπορική 
εκμετάλλευση της εξόρυξης στον πυθμένα της θάλασσας, όπως εκφράστηκε στο ψήφισμά 
του της 16ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών. Οι 
εξορυκτικές δραστηριότητες στον πυθμένα της θάλασσας θα πρέπει να εκτελούνται πολύ 
προσεκτικά ώστε να αποφεύγεται μη αναστρέψιμη βλάβη του οικοσυστήματος και να 
διασφαλίζεται ότι παρέχονται οι κατάλληλες κοινωνικές και περιβαλλοντικές εγγυήσεις εντός 
ενός ισχυρού ρυθμιστικού πλαισίου διακυβέρνησης.
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