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ТИХООКЕАНСКИ РЕГИОН

ЕС четвъртият място по значимост търговски партньор на Тихоокеанския регион,
въпреки че обемът на търговията е малък както в абсолютно, така и в относително
изражение. Понастоящем ЕС се подготвя да договаря споразумения за свободна
търговия с Австралия и Нова Зеландия, които са важни търговски партньори, и има
партньорство с 15 независими островни държави от Тихоокеанския регион (PICT), с
акцент върху развитието, рибарството и изменението на климата, както и партньорства
с четирите отвъдморски страни и територии (ОСТ) и Форума на тихоокеанските
острови (PIF).

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— Дял V (Външна дейност на ЕС) от Договора за Европейския съюз (ДЕС);

— дялове I—III и V (обща търговска политика; сътрудничество за развитие и
хуманитарна помощ; международни споразумения) от Договора за функционирането
на Европейския съюз (ДФЕС).

РАЗВИВАЩИ СЕ ПОЛИТИКИ

ЕС има партньорски отношения с Австралия, Нова Зеландия, петнадесетте независими
островни държави от Тихоокеанския регион (PICT), четирите отвъдморски страни
и територии (ОСТ) и Форума на тихоокеанските острови (PIF). ЕС актуализира
непрестанно своите политики в съответствие с политическите и икономически промени,
които се извършват в региона. Сътрудничеството за развитие продължава да бъде един от
важните аспекти на отношенията на ЕС с държавите от Тихоокеанския регион, които са
част от групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ).
Въпреки че ЕС се нарежда на четвърто място по значимост като търговски партньор
на Тихоокеанския регион като цяло, обемът на търговията между ЕС и Тихоокеанския
басейн е много малък в абсолютно и относително изражение, в размер на 2993 млн. евро
през 2016 г. Преговорите за споразумения за свободна търговия (ССТ) с Австралия и
Нова Зеландия се очаква да започнат скоро. Отношенията с PICT са съсредоточени върху
сътрудничеството за развитие, рибарството и изменението на климата.
А. Австралия и Нова Зеландия
ЕС, Австралия и Нова Зеландия са партньори — съмишленици, с общи ценности и
интереси. В допълнение към силни търговски връзки, сходните възгледи на партньорите
им позволиха да развият тесни административни контакти и контакти по линия на частния
бизнес по въпроси като изменението на климата, световната търговия, сигурността и
развитието, изследванията в областта на технологиите и правата на човека. Парламентът
има една делегация за връзки с двете държави.
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На 25 февруари 2016 г. Парламентът прие резолюция в подкрепа на започването на
преговори за ССТ с Австралия и Нова Зеландия.
1. Австралия
На 15 ноември 2015 г. ЕС и Австралия се споразумяха да работят за започване на
преговори за всеобхватно споразумение за свободна търговия. Подготвителната работа
беше приключена на 6 април 2017 г., а на 13 септември 2017 г. Комисията представи
препоръка, проект на мандат за преговори, до Съвета на ЕС за разрешение за започване
на официални преговори.
Настоящите двустранни отношения с Австралия се основава на правно обвързващо
рамково политическо споразумение, съдържащо редица разпоредби за икономическо
и търговско сътрудничество: Това е рамковото споразумение между ЕС и Австралия,
сключено през април 2015 г. и подписано на 7 август 2017 г. Рамковото споразумение
издига отношенията и те ще достигнат ново, стратегическо равнище. Първото заседание
на Форума на ръководителите ЕС-Австралия, стартиран през септември 2016 г., се състоя
през юни 2017 г. Австралия е важен икономически и търговски партньор за Европейския
съюз. През 2016 г. общият размер на търговията със стоки между ЕС и Австралия възлиза
на 46 милиарда евро. В общ план ЕС е най-големият инвеститор в Австралия, с преки
чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в размер на 146 милиарда евро през 2015 г.
2. Нова Зеландия
На 29 октомври 2015 г. ЕС и Нова Зеландия започнаха процес на преговори, насочени
към бързото сключване на задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия
(ССТ) с високо качество. След приключване на 8 март 2017 г. на подготвителното
проучване за определяне на проблемите, целите и цялостната степен на амбициозност за
преговорите, на 13 септември 2017 г. Комисията представи препоръка на Съвета на ЕС
за започване на преговори за ССТ.
През 2016 г. общият размер на търговията със стоки между Нова Зеландия и ЕС възлиза
на 8,1 милиарда евро. През 2015 г. общият размер на търговията с услуги между
Нова Зеландия и ЕС възлиза на 4,3 милиарда евро. През 2015 г. размерът на преките
чуждестранни инвестиции на ЕС е в размер на 9,8 млрд. евро, а преките чуждестранни
инвестиции на Нова Зеландия в ЕС възлизаше на 4,5 млрд. евро.
На 5 октомври 2016 г. ЕС и Нова Зеландия подписаха Споразумението за партньорство
по въпросите на отношенията и сътрудничеството (PARC). PARC предвижда цялостна
основа за отношенията между ЕС и Нова Зеландия. То ще насърчава по-ефективната
двустранна ангажираност чрез засилване на политическия диалог и подобряване на
сътрудничеството в областта на икономиката и търговията и в много други области, като
се започне от иновациите, образованието и културата и се стигне до миграцията, борбата
с тероризма, борбата с организираната престъпност, борбата с киберпрестъпността и
съдебното сътрудничество.
Б. Други държави от Тихоокеанския регион
Отношенията на ЕС с петнадесетте независими островни държави от Тихоокеанския
регион (PICT), които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския
басейн (АКТБ), са съсредоточени върху сътрудничеството за развитие, рибарството и
изменението на климата. Отношения на ЕС с държавите от групата АКТБ се основават
на Споразумението от Котону.



Справочник за Европейския съюз - 2017 3

Петнадесетте независими островни държави от Тихоокеанския регион (PICT) са: Фиджи,
Папуа Нова Гвинея и Източен Тимор, които заедно съставляват 90 % от сухоземната
територия и население на региона, и 12 малки островни развиващи се държави:
Острови Кук, Кирибати, Федеративни щати Микронезия, Науру, Ниуе, Палау, Република
Маршалови острови, Самоа, Соломоновите острови, Тонга, Тувалу и Вануату.
PICT са изправени пред сериозни предизвикателства, свързани с развитието.
Регионалната търговия между тези държави се основава на Споразумението между
тихоокеанските островни държави (PICTA), което влезе в сила през 2006 г.
Стратегията на ЕС по отношение на PICT, озаглавена „Към изграждане на подновено
партньорство за сътрудничество между ЕС и Тихоокеанския регион“, приета през 2012 г.,
се основава на рамката на Споразумението от Котону с държавите от АКТБ.
ЕС отпусна 166 млн. евро по линия на Регионалната индикативна програма за
Тихоокеанския регион за периода от 2016 г. до 2020 г. за преодоляване на
предизвикателствата пред развитието в PICT.
Понастоящем ЕС води преговори за всеобхватно споразумение за икономическо
партньорство (СИП) с тихоокеанските островни държави, но преговорите бяха временно
преустановени през 2015 г., тъй като се очаква преглед на управлението на тихоокеанските
риболовни ресурси.
ЕС има междинно споразумение за икономическо партньорство с Папуа Нова Гвинея
и Фиджи, което беше сключено през 2007 г. и ратифицирано от Европейския парламент
през януари 2011 г.
Що се отнася до изменението на климата, ЕС и тихоокеанските малки островни
развиващи се страни подкрепят установяването на амбициозно, глобално Парижкото
споразумение, договорено по време на Конференцията на ООН по изменението на
климата през 2015 г. и в сила от декември 2016 г.
Форумът на тихоокеанските острови, политическа група от 16 независими и
самоуправляващи се държави, се явява партньор на ЕС за финансирането от ЕС за
развитие и за търговските преговори. Държавите — членки на Форума на тихоокеанските
острови, са: Австралия, Острови Кук, Микронезия, Фиджи, Кирибати, Науру, Нова
Зеландия, Ниуе, Палау, Папуа Нова Гвинея, Република Маршалови острови, Самоа,
Соломоновите острови, Тонга, Тувалу и Вануату.
ЕС има четири отвъдморски страни и територии (ОСТ) в региона: Френска Полинезия,
Нова Каледония, Острови Питкерн и Уолис и Футуна.
Anna Saarela
09/2017
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