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TICHOMOŘÍ

EU je čtvrtým obchodním partnerem tichomořského regionu, ačkoliv je objem obchodů malý
jak v absolutním, tak v relativním měřítku. EU se v současné době chystá jednat o dohodách
o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem, jež jsou jejími významnými obchodními
partnery. EU má v tomto regionu partnerství s 15 tichomořskými nezávislými ostrovními
zeměmi, které se zaměřuje na rozvoj, rybolov a změnu klimatu, a se čtyřmi zámořskými
zeměmi a územími a s Fórem tichomořských ostrovů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— Hlava V (vnější činnost EU) Smlouvy o Evropské unii (SEU);

— Hlavy I–III a V (společná obchodní politika; rozvojová spolupráce a humanitární pomoc;
mezinárodní dohody) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

VYVÍJEJÍCÍ SE POLITIKA

EU má partnerství s Austrálií, Novým Zélandem, 15 nezávislými ostrovními zeměmi, čtyřmi
zámořskými zeměmi a územími a s Fórem tichomořských ostrovů. EU svou politiku neustále
přizpůsobuje politickým a ekonomickým změnám, ke kterým v asijsko-tichomořském regionu
dochází. Důležitým aspektem ve vztazích EU s tichomořskými státy, které jsou součástí skupiny
afrických, karibských a tichomořských států (AKT), je i nadále rozvojová spolupráce.
Přestože je EU celkově čtvrtým obchodním partnerem tohoto regionu, je obchod mezi EU
a tichomořskými zeměmi malý jak v absolutním, tak i v relativním měřítku. V roce 2016 dosáhl
výše 2 993 milionů EUR. S Austrálií a Novým Zélandem se jedná o dohodách o volném
obchodu. Vztahy s nezávislými ostrovními zeměmi jsou zaměřeny na rozvojovou spolupráci,
rybolov a změnu klimatu.
A. Austrálie a Nový Zéland
EU, Austrálie a Nový Zéland jsou stejně smýšlející partneři se sdílenými hodnotami a zájmy.
Kromě bohatých obchodních vztahů jim podobné postoje umožňují navazovat úzké kontakty
na úrovni vlád i v soukromém sektoru, pokud jde o otázky, jako jsou změna klimatu, světový
obchod, bezpečnost a rozvoj, technologický výzkum a lidská práva. Parlament má pro vztahy
s oběma těmito zeměmi jedinou delegaci.
Dne 25. února 2016 schválil parlament usnesení o zahájení jednání o dohodě o volném obchodu
s Austrálií a Novým Zélandem.
1. Austrálie
Dne 15. listopadu 2015 se EU a Austrálie dohodly na spolupráci směřující k zahájení jednání
o komplexní dohodě o volném obchodu. Přípravná fáze skončila dne 6. dubna 2017 a dne 13.
září 2017 předložila Komise Radě EU návrh mandátu k vyjednávání společně s doporučením
povolit zahájení formálního vyjednávání.
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Stávající dvoustranné vztahy s Austrálií se zakládají na právně závazné rámcové dohodě, která
obsahuje řadu ustanovení o hospodářské a obchodní spolupráci – rámcová dohoda mezi EU
a Austrálií byla uzavřena v dubnu 2015 a podepsána dne 7. srpna 2017. Tato rámcová dohoda
posouvá vztahy na novou strategickou úroveň. První setkání fóra představitelů EU a Austrálie
zřízeného v září 2016 bylo uspořádáno v červnu 2017. Austrálie je pro Evropskou unii důležitým
ekonomickým a obchodním partnerem. V roce 2016 činil celkový obchod se zbožím mezi
EU a Austrálií 46 miliard EUR. Celkově je EU s přímými zahraničními investicemi ve výši
146 miliard EUR v roce 2015 největším investorem v Austrálii.
2. Nový Zéland
EU a Nový Zéland zahájily dne 29. října 2015 proces potřebný pro jednání směřující k rychlému
uzavření prohloubené, komplexní a vysoce kvalitní dohody o volném obchodu. Po dokončení
analýzy, která zmapovala problémy a stanovila cíle a celkové záměry pro jednání, dne
8. března 2017, předložila Komise Radě EU dne 13. září 2017 doporučení zahájit jednání o
obchodní dohodě s Novým Zélandem.
V roce 2016 činil celkový obchod se zbožím mezi EU a Novým Zélandem 8,1 miliardy EUR.
Celkový obchod v odvětví služeb mezi EU a Novým Zélandem dosáhl v roce 2015 hodnoty
4,3 miliardy EUR. Přímé zahraniční investice EU dosáhly v roce 2015 hodnoty 9,8 miliardy
EUR, zatímco přímé zahraniční investice Nového Zélandu dosáhly objemu 4,5 miliardy EUR.
EU a Nový Zéland podepsaly 5. října 2016 dohodu o partnerství, vztazích a spolupráci (PARC).
Dohoda PARC vytváří komplexní základ pro vztahy mezi EU a Novým Zélandem. Podpoří
také účinnější zapojení obou stran pomocí posílení politického dialogu a zlepšení spolupráce
v ekonomických a obchodních otázkách, jakož i dalších oblastech, od inovací, vzdělání a kultury
přes migraci, potírání terorismu, boj proti organizovanému zločinu a kybernetické kriminalitě
až po soudní spolupráci.
B. Další tichomořské země
Vztahy EU s 15 tichomořskými nezávislými ostrovními zeměmi, které jsou součástí skupiny
afrických, karibských a tichomořských států (AKT), se zaměřují na rozvojovou spolupráci,
rybolov a změnu klimatu. Vztahy mezi EU a skupinou AKT se zakládají na dohodě z Cotonou.
Mezi 15 tichomořských nezávislých ostrovních zemí patří: Fidži, Papua-Nová Guinea
a Východní Timor, jež společně představují 90 % pevniny a populace tohoto regionu, a 12
malých ostrovních rozvojových států: Cookovy ostrovy, Kiribati, Federativní státy Mikronésie,
Nauru, Niue, Palau, Republika Marshallovy ostrovy, Samoa, Šalamounovy ostrovy, Tonga,
Tuvalu a Vanuatu.
Tichomořské nezávislé ostrovní země čelí velkým rozvojovým a klimatickým výzvám.
Regionální obchod mezi těmito státy je založen na dohodě tichomořských ostrovních zemí, která
vstoupila v platnost v roce 2006.
Strategie EU týkající se tichomořských nezávislých ostrovních zemí s názvem „Směrem
k obnovenému rozvojovému partnerství mezi EU a Tichomořím“, která byla přijata v roce 2012,
navazuje na rámec dohody z Cotonou uzavřené se státy AKT.
EU vyčlenila v rámci orientačního programu pro Tichomoří pro období 2016–2020 166 milionů
EUR s cílem řešit rozvojové výzvy v tichomořských ostrovních zemích.
EU jedná s tichomořskými ostrovními zeměmi o dohodě o hospodářském partnerství, jednání
však byla v roce 2015 pozastavena, neboť se čeká, dokud nebude ukončen přezkum hospodaření
s tichomořskými rybolovnými zdroji.
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EU uzavřela v roce 2007 s Papuou-Novou Guineou a s Fidži prozatímní dohodu o hospodářském
partnerství, kterou v lednu 2011 ratifikoval Evropský parlament.
Pokud jde o změnu klimatu, EU a malé ostrovní rozvojové země Tichomoří podpořily provedení
ambiciózní celosvětové Pařížské dohody, která byla sjednána na konferenci OSN o změně
klimatu v roce 2015 a která vstoupila v platnost v prosinci roku 2016.
Fórum tichomořských ostrovů, tj. politické uskupení 16 nezávislých a samosprávních států, je
pro EU partnerem pro jednání o obchodu a financování rozvoje. Mezi členy Fóra tichomořských
ostrovů patří: Austrálie, Cookovy ostrovy, Federativní státy Mikronésie, Fidži, Kiribati, Nauru,
Nový Zéland, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Republika Marshallovy ostrovy, Samoa,
Šalamounovy ostrovy, Tonga, Tuvalu a Vanuatu.
EU má v tomto regionu čtyři zámořské země a území: Novou Kaledonii, Francouzskou
Polynésii, Pitcairn a Wallis a Futunu.
Anna Saarela
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