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PR_NLE-AP_Agreement

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την προσχώρηση των 
Νήσων Σολομώντος στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου 
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09405/2019),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
207 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο 
v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0010/2019),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το μέλλον των 
σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 20201,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 19 Ιανουαρίου 2011, σχετικά με την 
ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, 
και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου2,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των 
κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο 
Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, εφεξής αποκαλούμενη συμφωνία του Κοτονού,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 
7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0000/2019),

1. αρνείται να δώσει τη συγκατάθεσή του για την προσχώρηση των Νήσων Σολομώντος 
στη συμφωνία·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών 
και των Νήσων Σολομώντος. 

1 ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 2.
2 ΕΕ C 136E της 11.5.2012, σ. 19.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2002, η Ένωση ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για μια περιφερειακή συμφωνία οικονομικών 
εταιρικών σχέσεων (ΣΟΕΣ) με 14 νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού (Φίτζι, Νήσοι Κουκ, 
Νήσοι Μάρσαλ, Νήσοι Σολομώντος, Κιριμπάτι, Μικρονησία, Ναούρου, Νιούε, Παλάου, 
Παπούα-Νέα Γουινέα, Σαμόα, Τόνγκα, Τουβαλού και Βανουάτου). 

Οι συμφωνίες αυτές καθορίζουν ένα πλαίσιο για μακροπρόθεσμες οικονομικές και εμπορικές 
σχέσεις με την Ένωση, δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και καθιερώνουν μια ασύμμετρη 
ελευθέρωση του εμπορίου υπέρ των χωρών του Ειρηνικού.

Δεδομένης της δυσκολίας για τη διαπραγμάτευση μιας τόσο περίπλοκης συμφωνίας, η 
Παπούα-Νέα Γουινέα, τα Φίτζι και το Κράτος της Σαμόα αποφάσισαν να εγκρίνουν 
ενδιάμεση ΣΟΕΣ με την Ένωση, η οποία αφορούσε μόνο τα εμπορεύματα. 

Η εφαρμογή της συμφωνίας αυτής άρχισε στις 20 Δεκεμβρίου 2009 για την Παπουασία-Νέα 
Γουινέα, στις 28 Ιουλίου 2014 για τις Νήσους Φίτζι, και στις 31 Δεκεμβρίου 2018 για τη 
Σαμόα, μετά τις αντίστοιχες ψηφοφορίες έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα 
με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη δυνατότητα προσχώρησης και άλλων νήσων του 
Ειρηνικού. Ως εκ τούτου, στις 4 Ιουνίου 2018, οι Νήσοι Σολομώντος υπέβαλαν στο 
Συμβούλιο αίτηση, σε συνδυασμό με προσφορά όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, για 
να προσχωρήσουν στη ΣΟΕΣ. Η Επιτροπή εξέτασε την προσφορά και, έπειτα από 
τροποποιήσεις, την έκρινε αποδεκτή. Έτσι, στις 23 Οκτωβρίου 2018 ολοκλήρωσε τις 
διαπραγματεύσεις εξ ονόματος της Ένωσης.

Το 2018, οι κύριες εξαγωγές από τις Νήσους Σολομώντος στον υπόλοιπο κόσμο προέρχονταν 
από τους τομείς της εξωτικής ξυλείας (69,7 %), των κονσερβοποιημένων ψαριών (7 %) και 
του φοινικέλαιου (4 %).

Οι εξαγωγές από τις Νήσους Σολομώντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται σε 51 
εκατομμύρια ευρώ· αποτελούνται κατά 58 % από κονσέρβες ψαριών και κατά 23 % από 
φοινικέλαιο. Επί του συνόλου των εξαγωγών κονσερβοποιημένων ψαριών προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Νήσοι Σολομώντος αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,7 %. Συνεπώς, δεν 
είναι ο μικρός όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των Νήσων Σολομώντος και της 
Ένωσης, που συνιστά το κύριο κριτήριο για την ανάλυση του εισηγητή: βασίζει την 
αξιολόγησή του στις γεωπολιτικές και περιβαλλοντικές πτυχές μιας ενδεχόμενης 
προσχώρησης των Νήσων Σολομώντος στη ΣΟΕΣ.

Οι Νήσοι Σολομώντος βρίσκονται σε μια περιοχή με ισχυρές στρατηγικές προκλήσεις, έχουν 
πλούσια βιοποικιλότητα και αποτελούν έναν φυσικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Νήσοι Σολομώντος ξεκίνησαν πρόσφατα μια διπλωματική προσέγγιση με την Κίνα, η 
οποία οδήγησε στην υπογραφή ορισμένων διμερών συμφωνιών. Η ισχυρή κινεζική στήριξη 
στην ανάπτυξη υποδομών στις Νήσους Σολομώντος θα οδηγήσει σε αντισταθμίσματα, που 
είναι επί του παρόντος δύσκολο να μετρηθούν όσον αφορά τη φύση και το εύρος τους. Δεν 
αμφισβητείται σοβαρά ότι, λόγω της εξάντλησης των αλιευτικών πόρων στη θάλασσα της 
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Κίνας, τα κινεζικά σκάφη αλιεύουν, συχνά χωρίς άδεια, στα παράκτια ύδατα των νήσων του 
Νότιου Ειρηνικού, ιδίως στα γαλλικά χωρικά ύδατα, δεδομένου ότι, παρά το γεγονός ότι δεν 
είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του καθεστώτος τους ως υπερπόντιων χωρών και 
εδαφών, οι Νήσοι Ουάλις και Φουτούνα, η Γαλλική Πολυνησία και η Νέα Καληδονία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του γαλλικού εδάφους. Ουδείς δύναται να προβλέψει σήμερα 
εάν η Κίνα θα επενδύσει στις υφιστάμενες κονσερβοποιίες των Νήσων Σολομώντος ή εάν θα 
δημιουργήσει τις δικές της επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο σε αυτόν τον τομέα, αλλά σε κάθε 
περίπτωση υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η προσχώρηση των Νήσων Σολομώντος στην 
ΣΟΕΣ να αποβεί τελικά επωφελής για τον κινεζικό αλιευτικό κλάδο.

Επιπλέον, εάν η συντριπτική πλειονότητα των εξαγωγών εξωτικής ξυλείας από τις Νήσους 
Σολομώντος κατευθύνεται στην Κίνα, η προσχώρηση των Νήσων Σολομώντος στην ΣΟΕΣ 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να αναδυθούν νέες αγορές για την ΕΕ και, ως εκ τούτου, να 
επιδεινώσει την αποψίλωση του αρχιπελάγους: η ΜΚΟ Global Witness εκτιμά, σε πρόσφατη 
έκθεση, ότι, εάν η υλοτόμηση συνεχιστεί με τον σημερινό ρυθμό, οι δασικοί πόροι θα 
εξαντληθούν εντός μιας δεκαπενταετίας.

Τέλος, έστω και αν δεν είναι σημαντικές από άποψη όγκου, οι εξαγωγές φοινικέλαιου από τις 
Νήσους Σολομώντος έχουν ήδη ως προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το οποίο συμμετέχει πλήρως στην εν καιρώ αφαίρεση του φοινικέλαιου από 
τον κατάλογο των βιοκαυσίμων, δεν μπορεί να εγκρίνει μια συμφωνία που θα είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση, έστω και οριακά, των εισαγωγών φοινικέλαιου στην Ένωση.

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της απόρριψης της προτεινόμενης 
συμφωνίας.


