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***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à adesão das Ilhas Salomão ao Acordo 
de Parceria provisório entre a Comunidade Europeia, por um lado, e os Estados do 
Pacífico, por outro 
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Aprovação)

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (09405/2019),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 207.º, n.º 3, e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v), do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C9-0010/2019),

– Tendo em conta a sua resolução, de 4 de outubro de 2016, sobre o futuro das relações 
ACP-UE após 20201,

– Tendo em conta a sua resolução, de 19 de janeiro de 2011, relativa ao Acordo de 
Parceria provisório entre a Comunidade Europeia, por um lado, e os Estados do 
Pacífico, por outro2,

– Tendo em conta o Acordo de Parceria entre os membros do Grupo dos Estados de 
África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP), por um lado, e a Comunidade Europeia e os 
seus Estados-Membros, por outro, assinado em Cotonu, em 23 de junho de 2000, a 
seguir designado «o Acordo de Cotonu»,

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.ºs 1 e 4, e o artigo 114.º, n.º 7, do seu Regimento

– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Comércio Internacional 
(A9-0000/2019),

1. Não aprova a celebração do acordo de adesão das Ilhas Salomão;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e das Ilhas Salomão. 

1 JO C 215 de 19.6.2018, p. 2.
2 JO C 136E de 11.5.2012, p. 19.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 2002, a UE encetou negociações com vista a um acordo de parceria económica (APE) 
regional com 14 Estados ACP insulares do Pacífico (Fidji, Ilhas Cook, Ilhas Marshall, Ilhas 
Salomão, Quiribáti, Estado Federal da Micronésia, Nauru, Niuê, Palau, Papua-Nova Guiné, 
Samoa, Ilhas Salomão, Tonga, Tuvalu e Vanuatu). 

Esses acordos definem um quadro para as relações económicas e comerciais a longo prazo 
com a UE, apresentam uma componente fortemente orientada para o desenvolvimento e 
caraterizam-se por uma liberalização comercial assimétrica em prol dos países ACP.

Tendo em conta a dificuldade em negociar um acordo com esta complexidade, a Papua-Nova 
Guiné, as Ilhas Fiji e o Estado Independente de Samoa optaram por um APE provisório com a 
UE que abrangia apenas as mercadorias. 

A aplicação deste acordo teve início em 20 de dezembro de 2009 para a Papua-Nova Guiné, 
28 de julho de 2014 para as Ilhas Fiji e 31 de dezembro de 2018 para Samoa, na sequência da 
aprovação do Parlamento Europeu, nos termos do artigo 218.º, n.º 6, alínea a), do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia. 

O Acordo prevê, igualmente, a possibilidade de adesão de outros Estados insulares do 
Pacífico. Por conseguinte, em 4 de junho de 2018, as Ilhas Salomão apresentaram um pedido 
ao Conselho, juntamente com uma oferta de acesso ao mercado, tendo em vista a adesão ao 
APE. A Comissão avaliou a oferta e, após certas alterações, considerou-a aceitável. Por 
conseguinte, concluiu as negociações, em nome da União, em 23 de outubro de 2018.

Em 2018, as principais exportações das Ilhas Salomão para o resto do mundo provinham dos 
sectores da madeira exótica (69,7%), das conservas de peixe (7%) e do óleo de palma (4%).

As exportações das Ilhas Salomão para a União Europeia ascendem a 51 milhões de euros e 
são compostas por 58 % de conservas de peixe e 23 % de óleo de palma. As Ilhas Salomão 
representam apenas 0,7 % do total das exportações de peixe em conserva para a União 
Europeia. Por conseguinte, não é o baixo volume do comércio entre as Ilhas Salomão e a 
União que constitui o principal critério para a análise do relator:  a sua avaliação assenta nos 
aspetos geopolíticos e ambientais de uma eventual adesão das Ilhas Salomão ao APE.

Situadas numa zona de grande importância estratégica, ricas em biodiversidade, as Ilhas 
Salomão são um parceiro natural da União Europeia.

As Ilhas Salomão iniciaram recentemente uma aproximação diplomática à China, que resultou 
na assinatura de vários acordos bilaterais. O forte apoio da China ao desenvolvimento de 
infraestruturas nas Ilhas Salomão conduzirá a contrapartidas cuja natureza e âmbito são, 
atualmente, difíceis de medir. Não é contestado de forma séria que, devido à depauperação 
dos recursos haliêuticos no mar chinês, os navios chineses pescam, muitas vezes sem 
autorização, nas águas costeiras das ilhas do Pacífico Sul, em especial nas águas territoriais 
francesas, uma vez que, embora não sejam membros da União Europeia, devido ao seu 
estatuto de países e territórios ultramarinos, Wallis e Futuna, a Polinésia Francesa e a Nova 
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Caledónia são parte integrante do território francês. Ninguém pode afirmar hoje se a China irá 
investir na indústria conserveira das Ilhas Salomão, ou se irá criar as suas próprias empresas 
locais neste sector, mas, em todo o caso, existe um risco real de a adesão das Ilhas Salomão 
ao APE vir a beneficiar, em última análise, a indústria pesqueira chinesa.

Em segundo lugar, se o destino da grande maioria das exportações de madeira exótica 
proveniente das Ilhas Salomão for a China, a adesão das Ilhas Salomão ao APE pode criar 
novas oportunidades comerciais para a UE e, assim, aumentar a desflorestação no 
arquipélago: a ONG Global Witness estima, num relatório recente, que se o abate de árvores 
se mantiver ao ritmo atual, os recursos florestais esgotar-se-ão dentro de 15 anos.

Por último, mesmo que não sejam muito importantes em termos de volume, as exportações de 
óleo de palma das Ilhas Salomão já têm como destino a União Europeia. O Parlamento 
Europeu, plenamente empenhado na eventual retirada do óleo de palma da lista de 
biocombustíveis, não pode aprovar um acordo que teria por consequência um aumento, ainda 
que marginal, das importações de óleo de palma para a União.

Por todos estes motivos, o relator é favorável à rejeição do acordo proposto.


