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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Insulelor Solomon la 
Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și 
statele din Pacific, pe de altă parte 
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Procedura de aprobare)

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09405/2019),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
207 alineatul (3) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0010/2019),

– având în vedere Rezoluția sa din 4 octombrie 2016 referitoare la viitorul relațiilor ACP-
UE după 20201,

– având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2011 referitoare la Acordul interimar de 
parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă 
parte2,

– având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, 
Caraibe și Pacific (ACP), de pe o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale 
acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (Acordul de la Cotonou),

– având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A9-0000/2019),

1. nu aprobă aderarea Insulelor Solomon la acord;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Insulelor 
Solomon. 

1 JO C 215, 19.6.2018, p. 2.
2 JO C 136E, 11.5.2012, p. 19.
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UE a lansat, în 2002, negocieri în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic 
(APE) regional cu 14 state ACP din insulele Pacificului (Insulele Cook, Republica Fiji, 
Republica Kiribati, Insulele Marshall, Statele Federate ale Microneziei, Nauru, Niue, Palau, 
Papua-Noua Guinee, Samoa, Insulele Solomon, Tonga, Tuvalu și Vanuatu). 

Aceste acorduri definesc un cadru pentru relațiile economice și comerciale cu Uniunea pe 
termen lung, pun accentul pe dezvoltare și instituie o liberalizare asimetrică a schimburilor în 
favoarea țărilor din Pacific.

Dată fiind dificultatea negocierii unui acord atât de complex, Papua-Noua Guinee, Republica 
Fiji și Samoa au decis să adopte un APE interimar cu Uniunea, care să acopere doar mărfurile. 

Aplicarea acestui acord a început la 20 decembrie 2009 pentru Papua-Noua Guinee, 
la 28 iulie 2014 pentru Republica Fiji și la 31 decembrie 2018 pentru Samoa, în urma 
voturilor respective prin care Parlamentul European și-a dat aprobarea în temeiul 
articolului 218 alineatul (6) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

Acordul prevede și posibilitatea ca alte insule din Pacific să adere la el. Prin urmare, la 
4 iunie 2018, Insulele Solomon au transmis Consiliului o cerere și o ofertă de acces pe piață 
pentru a adera la APE. Comisia a evaluat oferta și, după modificări, a considerat că aceasta 
poate fi acceptată. Prin urmare, Comisia a încheiat, la 23 octombrie 2018, negocierile în 
numele Uniunii.

În 2018, principalele exporturi din Insulele Solomon către restul lumii au provenit din 
sectoarele lemnului exotic (69,7 %), al conservelor de pește (7 %) și al uleiului de palmier 
(4 %).

Valoarea exporturilor Insulelor Solomon către Uniunea Europeană se ridică la 51 de milioane 
de euro; ele sunt alcătuite în procent de 58 % din conserve de pește și de 23 % din ulei de 
palmier. Din totalul exporturilor de conserve de pește care ajung în Uniunea Europeană, cele 
provenite din Insulele Solomon nu reprezintă decât 0,7 %. Volumul redus al schimburilor 
comerciale dintre Insulele Solomon și Uniune nu reprezintă, așadar, criteriul principal al 
analizei raportorului: acesta își bazează evaluarea pe aspectele geopolitice și de mediu ale 
unei aderări eventuale a Insulelor Solomon la APE.

Situate într-o zonă de interes strategic major, cu o biodiversitate bogată, Insulele Solomon 
sunt un partener natural pentru Uniunea Europeană.

Insulele Solomon au inițiat recent o strângere a relațiilor diplomatice cu China, concretizată 
prin semnarea mai multor acorduri bilaterale. Puternicul sprijin oferit de chinezi pentru 
dezvoltarea infrastructurilor din Insulele Solomon va genera dezavantaje al căror caracter și 
anvergură sunt dificil de evaluat în prezent. Afirmațiile potrivit cărora, din cauza epuizării 
resurselor halieutice din Marea Chinei, vasele chinezești pescuiesc, deseori fără autorizație, în 
apele de coastă ale insulelor din Pacificul de Sud, îndeosebi în apele teritoriale franceze – dat 
fiind că, deși nu sunt membre ale Uniunii Europene, în virtutea statutului lor de țări și teritorii 
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de peste mări, Wallis și Futuna, Polinezia Franceză și Noua Caledonie fac parte integrantă din 
teritoriul național francez – nu au fost niciodată serios contestate. Nimeni nu poate spune 
astăzi dacă China va investi în fabricile de conserve existente în Insulele Solomon sau dacă își 
va înființa la fața locului propriile întreprinderi în acest sector, dar, indiferent de situație, 
există riscul real ca aderarea Insulelor Solomon la APE să fie benefică, în ultimă instanță, 
sectorului chinezesc al pescuitului.

În al doilea rând, dacă exporturile de lemn exotic provenit din Insulele Solomon se îndreaptă 
în marea lor majoritate înspre China, aderarea Insulelor Solomon la APE ar putea crea noi 
oportunități comerciale în UE și ar putea agrava, astfel, situația defrișărilor din arhipelag. 
ONG-ul Global Witness a estimat într-un raport recent că, dacă tăierea copacilor ar continua 
în ritmul actual, resursele forestiere ar fi epuizate în termen de 15 ani.

În fine, deși nu sunt importante ca volum, exporturile de ulei de palmier provenite din Insulele 
Solomon își fac deja drum către piețele Uniunii Europene. Parlamentul European, ferm 
hotărât să scoată în cele din urmă uleiul de palmier de pe lista biocarburanților, nu ar putea 
aproba un acord care ar putea duce la creșterea, chiar și într-o măsură redusă, a importurilor 
de ulei de palmier în Uniune.

Din toate motivele enumerate mai sus, raportorul se exprimă în favoarea respingerii acordului 
propus.


