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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordurile de parteneriat economic (APE) dintre UE și țările ACP au fost percepute de-a lungul 
timpului ca fiind controversate, deoarece țările în curs de dezvoltare nu negociază cu partenerul 
lor european pe picior de egalitate. 

Țările în curs de dezvoltare se trezesc, în general, în mijlocul unei dileme, fiind nevoite să 
aleagă între pierderea accesului preferențial la piața UE pentru cele câteva produse pe care le 
exportă în Europa (în cea mai mare parte produse din partea inferioară a gamei) dacă nu 
semnează APE și perspectivele lor de dezvoltare pe termen lung dacă acceptă să semneze APE. 

Se preconizează că Insulele Solomon vor ieși din categoria țărilor cel mai puțin dezvoltate în 
2021, iar cu trei ani mai târziu, în 2024, își vor pierde accesul la programul preferențial „totul 
în afară de arme” (EBA). După acea dată, exporturilor din Insulele Solomon către UE li se va 
aplica regimul standard al sistemului generalizat de preferințe tarifare (SGP), acesta fiind mai 
puțin generos decât EBA. Pentru a-și păstra accesul deplin pe piața UE, scutit de taxe vamale 
și fără contingente, Insulele Solomon ar trebui să adere la APE interimar existent între UE, Fiji, 
Papua-Noua Guinee și Samoa.

Raportoarea pentru aviz consideră că aderarea Insulelor Solomon la APE interimar este 
motivată de considerente pragmatice, și nu de încrederea că va produce efecte dorite în sensul 
dezvoltării.

În special, raportoarea pentru aviz nu consideră că APE interimar reprezintă un acord comercial 
axat pe dezvoltare și coerent cu obiectivele Agendei 2030, din următoarele motive. În primul 
rând, acordul nu urmărește implicarea societății civile în monitorizarea și evaluarea modului în 
care este pus în practică APE interimar și nici nu asigură un mecanism prin care dezvoltarea 
durabilă să poată fi integrată ca principiu general în cadrele naționale de dezvoltare. Obiectivele 
specifice precum biodiversitatea, genul și tineretul, responsabilitatea socială a întreprinderilor, 
energia din surse regenerabile etc. nici măcar nu sunt menționate. 

În al doilea rând, având în vedere că evaluarea impactului APE UE-ACP asupra dezvoltării 
durabile a fost realizată în perioada 2003-2007, nu putem ști dacă efectul produs de APE asupra 
dezvoltării va fi pozitiv sau nu, mail ales dat fiind faptul că nu s-a efectuat o evaluare a 
impactului pe care îl va avea oferta Insulelor Solomon privind accesul pe piață. De asemenea, 
deși constată o îmbunătățire a regulilor de origine, raportoarea pentru aviz nu a identificat niciun 
element care ar indica faptul că APE interimar ar putea determina diversificarea economiei, 
având în vedere că exporturile sunt dominate de bunuri primare, în special de produse pescărești 
și agricole. 

În al treilea rând, APE interimar nu conține un capitol privind comerțul, dezvoltarea durabilă și 
standardele sociale și nici nu conține trimiteri explicite la convențiile OIM, spre deosebire de 
prevederile din regimurile comerciale preferențiale precum SGP și, în special, SGP+, care 
conține condiții mai stricte privind respectarea drepturilor fundamentale ale omului și ale 
lucrătorilor (prin ratificarea obligatorie a convențiilor care vizează mediul și principiile de 
guvernanță) decât condițiile impuse de prevederile privind drepturile omului incluse în 
acordurile bilaterale de liber schimb (ALS). 

De asemenea, APE nu conține un capitol dedicat protecției și promovării standardelor de mediu. 
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Acest lucru este cu atât mai îngrijorător, cu cât economia în cauză depinde în mare măsură de 
exploatarea forestieră nesustenabilă (cu riscul de a epuiza foarte rapid resursele forestiere, 
potrivit Fondului Monetar Internațional) și de exploatarea resurselor naturale. În plus, acordul 
comercial nu conține o „clauză de neexecutare” clară (posibilitatea de a aplica sancțiuni 
comerciale în cazul în care o țară ACP comite acte de încălcare a drepturilor omului). 

Raportoarea pentru aviz consideră că dispozițiile privind dezvoltarea durabilă incluse în APE 
și în cadrul pentru cooperarea viitoare trebuie să se bazeze pe cele mai stricte standarde în 
materie de muncă și mediu, să fie obligatorii și să poată fi aplicate. 

Îndeosebi, capitolul privind comerțul, dezvoltarea durabilă și standardele sociale ar trebui să 
facă obiectul mecanismului de soluționare a litigiilor și ar trebui creată o structură specifică de 
monitorizare dedicată dezvoltării durabile, care să asigure participarea adecvată a organizațiilor 
societății civile și a sindicatelor.

În sfârșit, dar nu mai puțin important, având în vedere că sectorul transporturilor este singurul 
sector în care emisiile au crescut din 1990 încoace, mai ales în transportul maritim internațional, 
în care se preconizează că emisiile de CO2 vor crește între 50% și 250% până în 2050, 
raportoarea pentru aviz se întreabă care este raționamentul din spatele deciziei de a acorda 
prioritate unei strategii de creștere bazate pe exporturi, pentru a integra Insulele Solomon în 
sistemul comercial mondial, într-un context în care schimbările climatice reprezintă o problemă 
stringentă. 

În acest context, raportoarea pentru aviz consideră că, pentru a deveni un instrument în serviciul 
dezvoltării și nu un scop în sine, acordurile comerciale trebuie să respecte mai mult ca niciodată 
Acordul de la Paris. De acum încolo, daunele aduse mediului de acordurile de liber schimb 
impun cu insistență necesitatea schimbării strategiei pentru dezvoltare, de la axarea pe exporturi 
la dezvoltarea endogenă bazată pe consumul local și pe producția locală.

În special, având în vedere că Insulele Solomon sunt deja vulnerabile în mare măsură în fața 
schimbărilor climatice, mai ales din cauza dependenței lor puternice de pescuit pentru realizarea 
securității alimentare, ocuparea forței de muncă și veniturile statului și întrucât exploatarea 
excesivă a efectivelor de pește, care poate fi rezultatul comerțului, riscă să crească și mai mult 
gradul acestei vulnerabilități, raportoarea pentru aviz consideră că principala provocare care 
trebuie tratată de UE în relațiile sale comerciale cu Insulele Solomon este diversificarea 
economică, asigurând totodată rezistența ecosistemului insulelor (având în vedere că 
soluționarea problemei pescuitului excesiv face parte din strategiile de atenuare a schimbărilor 
climatice și de adaptare la acestea, mai ales în țările care depind în mare măsură de acest sector).

În sfârșit, raportoarea pentru aviz își exprimă îngrijorarea cu privire la sustenabilitatea 
industriei extractive. Deși în 2016 s-a constatat că Insulele Solomon au realizat progrese 
neadecvate în punerea în aplicare a standardului EITI (Inițiativa privind transparența în 
industriile extractive), acestea s-au retras din EITI la 28 iunie 2018. Acest lucru este cu atât 
mai îngrijorător, cu cât Insulele Solomon prevăd se înceapă exploatarea minieră a fundului 
mării pentru a dobândi materiale din noduli polimetalici. Această industrie în curs de 
dezvoltare poate avea efecte ecologice și de mediu puternice, ceea ce contravine poziției 
Parlamentului European prin care acesta susține aplicarea unui moratoriu internațional asupra 
exploatării miniere de profunzime a fundului mării, poziție exprimată în Rezoluția sa din 16 
ianuarie 2018 referitoare la guvernanța internațională a oceanelor. Activitățile de exploatare 
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minieră de profunzime a fundului mării trebuie desfășurate cu foarte multă precauție pentru a 
evita daune ireversibile pentru ecosistem, iar pentru ca mecanismele de guvernanță să fie 
eficace trebuie asigurată existența unor măsuri de garantare sociale și de mediu.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru comerț internațional, care este comisie 
competentă, să propună respingerea proiectului Consiliului.


