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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Il-ftehimiet ta' sħubija ekonomika (FSEs) bejn l-UE u l-pajjiżi tal-AKP tradizzjonalment kienu 
kontroversjali peress li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw ma jinnegozjawx bl-istess sett ta' 
kundizzjonijiet mal-kontroparti Ewropea tagħhom. 

B'mod ġenerali, il-pajjiżi li qed jiżviluppaw jinqabdu f'dilemma, ta' għażla bejn it-telf tal-aċċess 
preferenzjali tagħhom għas-suq minħabba l-ftit prodotti li jesportaw lejn l-UE (li spiss ikunu 
prodotti li jinsabu fil-parti t'isfel tal-iskala tal-prodotti), u l-prospetti ta' żvilupp fuq il-perjodu 
twil, jekk huma ma jiffirmawx l-FSEs. 

Il-previżjonijiet jindikaw li fl-2021, il-Gżejjer Solomon se jiggradwaw mill-kategorija tal-
Pajjiżi l-Anqas Żviluppati (LDCs), u b'hekk se jitilfu l-aċċess għall-iskema preferenzjarja 
"Kollox ħlief Armi" (EBA), tliet snin wara dan, fl-2024. Minn dak iż-żmien, il-formola standard 
tal-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP) se tapplika għall-esportazzjonijiet tal-Gżejjer 
Solomon lejn l-UE, li iżda hija anqas ġeneruża mill-EBA. Biex iżommu l-aċċess sħiħ mingħajr 
dazju għas-suq tal-UE, il-Gżejjer Solomon ikollhom bżonn li jkunu ngħaqdu mal-FSE Interim 
eżistenti bejn l-UE, Fiġi u Papua New Guinea (PNG) u Samoa.

Ir-rapporteur hija tal-fehma li l-aċċess tal-Gżejjer Solomon għall-Ftehim interim ta' Sħubija 
Ekonomika (FISE) huwa mmexxi minn raġunijiet prammatiċi aktar milli mit-twemmin li dan 
l-aċċess se jipproduċi l-effetti ta' żvilupp mixtieqa.

B'mod partikolari, ir-rapporteur ma tqisx il-FISE bħala ftehim ta' kummerċ orjentat lejn l-
iżvilupp, li juri konsistenza mal-għanijiet tal-Aġenda 2030, abbażi tar-raġunijiet li ġejjin. L-
ewwel nett, ma għandux il-ħsieb li jinvolvi lis-soċjetà ċivili fil-monitoraġġ u fl-evalwazzjoni 
tal-implimentazzjoni tal-FISE u lanqas ma jipprevedi mekkaniżmu li bih l-iżvilupp sostenibbli 
jista' jiġi integrat fl-oqfsa ta' żvilupp nazzjonali. Lanqas biss jissemmew għanijiet speċifiċi 
bħall-bijodiversità, il-ġeneru u ż-żgħażagħ, ir-responsabbiltà soċjali korporattiva, l-enerġija 
rinnovabbli eċċ.. 

It-tieni, peress li l-Valutazzjoni tal-Impatt għas-Sostenibbiltà (VIS) tal-FSE UE-AKP twettqet 
bejn l-2003 u l-2007, ma teżisti l-ebda opinjoni dwar jekk l-impatt tal-iżvilupp tal-FSEs hux se 
jkun pożittiv jew le, aktar u aktar peress li ma hemm l-ebda valutazzjoni tal-impatt tal-offerta 
ta' aċċess għas-suq tal-Gżejjer Solomon. Bl-istess mod, filwaqt li wieħed jirrikonoxxi t-titjib 
tar-Regoli tal-Oriġini (RoO), ir-rapporteur ma tara l-ebda evidenza li l-FISE jista' jiskatta d-
diversifikazzjoni tal-ekonomija, f'kuntest fejn l-esportazzjonijiet jibqgħu dominati minn 
prodotti bażiċi, prinċipalment il-ħut u l-prodotti agrikoli. 

It-tielet, il-FISE ma jinkludix kapitolu dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli (TSD) rigward 
l-istandards soċjali u ma jipprovdi l-ebda referenza espliċita għall-konvenzjonijiet ewlenin tal-
ILO, għall-kuntrarju ta' dak li jiġri f'każ ta' reġim kummerċjali preferenzjali bħall-SĠP u b'mod 
partikolari l-SĠP +, li jistabbilixxu kundizzjonalitajiet aktar stretti ta' aderenza għad-drittijiet 
fundamentali tax-xogħol u tal-bniedem (permezz tar-ratifika obbligatorja tal-Konvenzjonijiet 
relatati mal-ambjent u mal-prinċipji ta' governanza), mill-kundizzjonalità imposta mill-
klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet bilaterali ta' kummerċ ħieles (FTAs). 

Bl-istess mod, ma jinkludix kapitolu speċifiku dwar il-protezzjoni u l-promozzjoni tal-
istandards ambjentali. Fatt li huwa aktar preokkupanti peress li l-ekonomija hija dipendenti 
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b'mod qawwi fuq il-qtugħ mhux sostenibbli tas-siġar (liema riżorsi jistgħu jiġu eżawriti malajr 
skont il-Fond Monetarju Internazzjonali) u fuq l-isfruttar tar-riżorsi naturali . Barra minn hekk, 
il-ftehim kummerċjali ma fihx "klawżola ta' nuqqas ta' eżekuzzjoni" separata (possibbiltà ta' 
sanzjonijiet kummerċjali jekk stat tal-AKP jikser id-drittijiet tal-bniedem).  

Ir-rapporteur temmen li d-dispożizzjonijiet dwar l-iżvilupp sostenibbli fl-FSEs u l-qafas ta' 
kooperazzjoni futur għandhom ikunu obbligatorji u infurzabbli u għandhom jirriflettu l-ogħla 
standards tax-xogħol u dawk ambjentali. 

B'mod partikolari, il-kapitolu dwar it-TSD għandu jkun kopert mill-mekkaniżmu għas-
soluzzjoni tat-tilwim, filwaqt li jeħtieġ tinħoloq struttura ta' monitoraġġ speċifika ddedikata 
għall-iżvilupp sostenibbli, li tiżgura l-parteċipazzjoni xierqa tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u tat-trade unions.

Fl-aħħar iżda mhux l-anqas, fi żmien meta s-settur tat-trasport huwa l-uniku li ra żieda fl-
emissjonijiet mill-1990, b'mod partikolari t-trasport marittimu internazzjonali, bi previżjonijiet 
ta' żieda minn 50 % għal 250 % tal-emissjonijiet ta' CO2 tiegħu sal-2050, ir-rapporteur tistaqsi 
dwar il-loġika li tingħata prijorità lil strateġija ta' tkabbir ibbażata fuq l-esportazzjoni, bil-ħsieb 
li l-Gżejjer Solomon jiġu integrati fis-sistema tal-kummerċ globali, f'kuntest ta' emerġenza ta' 
tibdil fil-klima. 

F'dan il-kuntest, ir-rapporteur temmen li sabiex il-ftehimiet kummerċjali jservu ta' għodda 
għall-iżvilupp, u biex ma jirrappreżentawx għan fihom infushom, huma għandhom 
jikkonformaw aktar minn qatt qabel mal-Ftehim ta' Pariġi. Minn issa 'l quddiem, l-ispejjeż 
klimatiċi tal-ftehimiet ta' kummerċ ħieles jirrappreżentaw argument validu biex it-triq lejn 
strateġija ta' żvilupp ibbażata fuq l-esportazzjoni tiġi spustjata lejn żvilupp endoġenu bbażat fuq 
il-konsum u l-produzzjoni lokali.

B'mod partikolari, meta jitqies li l-Gżejjer Solomon diġà jippreżentaw grad għoli ta' 
vulnerabbiltà għat-tibdil fil-klima, b'mod partikolari minħabba d-dipendenza għolja tagħhom 
fuq is-sajd għas-sigurtà tal-ikel, tal-impjiegi, u d-dħul tal-gvern, u minħabba l-isfruttament 
żejjed tal-istokkijiet tal-ħut, li jista' jirriżulta mill-kummerċ, hemm ir-riskju li din il-
vulnerabbiltà tkompli tiggrava, ir-rapporteur hija tal-fehma li l-isfida ewlenija li għandha tiġi 
indirizzata fir-relazzjonijiet kummerċjali tal-UE mal-Gżejjer Solomon hija d-diversifikazzjoni 
ekonomika tagħhom, filwaqt li tiġi żgurata r-reżiljenza tal-ekosistemi tagħhom 
(b'kunsiderazzjoni tal-fatt li l-indirizzar tas-sajd żejjed huwa parti mill-istrateġiji ta' 
mitigazzjoni u ta' adattament tat-tibdil fil-klima, speċjalment f'pajjiżi b'dipendenza għolja fuq 
dan is-settur).

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur tinsab imħassba dwar is-sostenibbiltà tas-settur estrattiv tagħhom. 
Filwaqt li nstab li, fl-2016, il-Gżejjer Solomon urew  progress mhux adegwat  fl-
implimentazzjoni tal-EITI  (l-Inizjattiva għat-Trasparenza tal-Industrija tal-Estrazzjoni), huma 
rtiraw mill-EITI fit-28 ta' Ġunju 2018. Din l-informazzjoni hija aktar u aktar inkwetanti meta 
jitqies li l-Gżejjer Solomon qed ifittxu li jipproċedu bl-estrazzjoni minerarja minn fond il-
baħar ta' noduli polimetalliċi. Din l-industrija emerġenti tagħti lok għal impatt ambjentali u 
ekoloġiku potenzjalment għoli, li jmur kontra l-pożizzjoni tal-Parlament tal-UE favur 
moratorju internazzjonali dwar l-isfruttament kummerċjali tal-estrazzjoni minerarja minn fond 
il-baħar, kif espress fir-Riżoluzzjoni tiegħu dwar il-Governanza Internazzjonali tal-Oċeani 
tas-16 ta' Jannar 2018. L-attivitajiet ta' estrazzjoni minerarja minn fond il-baħar għandhom 
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jiġu sottomessi għal-livell għoli ta' kawtela biex tiġi evitata ħsara irriversibbli għall-
ekosistema, u jiġi żgurat li jkunu ddaħħlu fis-seħħ salvagwardji soċjali u ambjentali xierqa 
bħala parti minn arranġamenti ta' governanza b'saħħitha.

******

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jipproponi ċ-ċaħda tal-abbozz tal-Kunsill.


