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Rozmowy w sprawie umowy o wolnym handlu z
Australią i Nową Zelandią
W dniu 13 września 2017 r. Komisja przedstawiła Radzie zalecenia dotyczące upoważnienia do
rozpoczęcia negocjacji w sprawie umów o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią. W
październiku Parlament ma debatować nad sprawozdaniami Komisji Handlu Międzynarodowego
(INTA) w sprawie proponowanego mandatu negocjacyjnego do podjęcia negocjacji handlowych z
Australią i Nową Zelandią.

Kontekst
Stosunki handlowe i gospodarcze między UE a Australią i UE a Nową Zelandią opierają się na szeregu umów o
współpracy, takich jak umowa dwustronna dotycząca wzajemnego uznawania między UE a Australią (2012)
oraz porozumienie weterynaryjne między UE a Nową Zelandią (2015). Umowy te stanowią dobrą podstawę
do rozmów na temat umów o wolnym handlu. Oczekuje się jednak, że niektóre drażliwe kwestie zostaną
omówione w trakcie negocjacji, zwłaszcza że Australia i Nowa Zelandia to poważni i konkurencyjni
producenci i eksporterzy produktów rolnych. UE jest dla Australii szóstym co do wielkości rynkiem
eksportowym dla produktów rolnych, a w 2016 r. blisko 72 % przywozu do UE z Nowej Zelandii stanowiły
produkty rolne, głównie mięso baranie i kozie. Zainteresowane strony z niektórych podsektorów rolnych w
UE wyrażają zaniepokojenie w związku z umowami o wolnym handlu, gdyż obawiają się, że ułatwiony dostęp
do rynku dla produktów rolnych z tych krajów może przyczynić się do zwiększenia konkurencji na rynkach
UE.

Stanowisko Komisji Europejskiej
W dniu 13 września 2017 r. Komisja przedstawiła projekty mandatów negocjacyjnych przed rozpoczęciem
negocjacji z Australią i Nową Zelandią, co stanowiło bezprecedensowe posunięcie. Stanowią one, że umowy
o wolnym handlu powinny „zawierać wyłącznie postanowienia dotyczące handlu i bezpośrednich inwestycji
zagranicznych oraz obszarów powiązanych”. Mandaty negocjacyjne nie obejmują ochrony inwestycji ani
rozstrzygania sporów inwestycyjnych. W związku z tym, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości
UE w opinii z maja 2017 r. w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Singapurem, takie umowy o
wolnym handlu mogą być zawierane przez samą UE. Oprócz określenia ogólnych celów umowy, projekt
mandatów wyraźnie wskazuje, że najbardziej wrażliwe produkty powinny zostać objęte postanowieniami
szczególnymi, takimi jak dłuższe okresy przejściowe lub kontyngenty taryfowe dla niektórych produktów
rolnych.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W swojej rezolucji z lutego 2016 r. Parlament poparł pomysł negocjacji w sprawie umów o wolnym handlu z
tymi krajami, ale wezwał Komisję do zachowania równowagi pomiędzy lepszymi warunkami dostępu do
rynku oferowanymi przez umowy o wolnym handlu a obroną interesów UE. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(AGRI) w opiniach z października 2017 r. w sprawie mandatu negocjacyjnego do podjęcia negocjacji
handlowych z Australią i Nową Zelandią wezwała Komisję do zagwarantowania równych warunków działania
dla tych producentów europejskich, którzy w wyniku dalszego otwarcia rynku w sektorach wrażliwych
stanęliby w obliczu poważnych negatywnych skutków. W dniu 12 października 2017 r. Komisja Handlu
Międzynarodowego (INTA) przyjęła dwa sprawozdania w sprawie mandatu negocjacyjnego dotyczącego
rozmów handlowych z Australią i Nową Zelandią. Zwróciła się o to, by w obydwu przypadkach umowy o
wolnym handlu dotyczyły jedynie kwestii podlegających wyłącznej kompetencji UE, i stwierdziła, że można by
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przewidzieć kolejne umowy dotyczące przede wszystkim ochrony inwestycji. Zalecono również ochronę
produktów wrażliwych, na przykład dzięki wprowadzeniu kontyngentów taryfowych. Ponadto w
sprawozdaniach zasugerowano, że należy rozważyć wykluczenie najbardziej wrażliwych sektorów ze środków
liberalizacji handlu.
Sprawozdania z własnej inicjatywy: 2017/2192(INI) i
2017/2193(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: INTA;
Sprawozdawca: Daniel Caspary (PPE, Niemcy). Zob. także
noty informacyjne „Przygotowywane umowy
międzynarodowe” na temat Australii i Nowej Zelandii.
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