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STILLEHAVSOMRÅDET

EU er Stillehavsregionens fjerdestørste handelspartner, selv om omfanget af samhandelen
er lille både i absolut og relativ henseende. EU er i øjeblikket ved at forberede sig
til forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand, som er vigtige
handelspartnere, og har et partnerskab med de 15 østater og territorier i Stillehavet med fokus
på udvikling, fiskeri og klimaforandringer samt partnerskaber med de fire oversøiske lande
og territorier (OLT'er) og Stillehavsøernes Forum (PIF).

RETSGRUNDLAG

— afsnit V (Unionens optræden udadtil) i traktaten om Den Europæiske Union (TEU)

— afsnit I-III og V (fælles handelspolitik, udviklingssamarbejde og humanitær bistand samt
internationale aftaler) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

NYE POLITIKKER

EU har partnerskaber med Australien, New Zealand, de 15 østater og territorier i Stillehavet,
de fire oversøiske lande og territorier (OLT'er) og Stillehavsøernes Forum (PIF). EU opdaterer
løbende sine politikker i overensstemmelse med de politiske og økonomiske ændringer, der
finder sted i regionen. Udviklingssamarbejdet er fortsat et vigtigt aspekt af EU's forbindelser
med Stillehavslandene, som udgør en del af Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet
(AVS-staterne).
Selv om EU er Stillehavsregionens fjerdestørste handelspartner samlet set, er samhandelen
mellem EU og Stillehavslandene meget lille, både i absolut og relativ henseende, og beløb sig til
2 993 mio. EUR i 2016. Det forventes, at der snart indledes forhandlinger om frihandelsaftaler
med Australien og New Zealand. Forbindelserne med østaterne og territorierne i Stillehavet har
fokus på udviklingssamarbejde, fiskeri og klimaforandringer.
A. Australien og New Zealand
EU, Australien og New Zealand er ligesindede partnere med fælles værdier og interesser. Ud
over stærke handelsforbindelser har partnernes ensartede syn på tingene givet dem mulighed
for at udvikle tætte statslige kontakter og kontakter i den private sektor omkring emner
som klimaforandringer, verdenshandel, sikkerhed og udvikling, teknologisk forskning og
menneskerettigheder. Parlamentet har én delegation for forbindelserne med de to lande.
Parlamentet vedtog en beslutning den 25. februar 2016, der støtter indledningen af forhandlinger
om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand.
1. Australien
EU og Australien blev den 15. november 2015 enige om at arbejde hen imod at indlede
forhandlinger om en omfattende frihandelsaftale Det forberedende arbejde blev afsluttet den
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6. april 2017, og den 13. september 2017 forelagde Kommissionen Rådet en henstilling med et
udkast til forhandlingsmandat for at få tilladelse til at indlede formelle forhandlinger.
De nuværende bilaterale forbindelser med Australien er baseret på en retligt
bindende politisk rammeaftale, der indeholder en række økonomiske og handelsmæssige
samarbejdsbestemmelser. Rammeaftalen mellem EU og Australien blev indgået i april 2015 og
undertegnet den 7. august 2017. Rammeaftalen bringer forbindelserne op på et nyt strategisk
plan. Det første møde mellem EU og Australien Leadership Forum, som blev lanceret
i september 2016, fandt sted i juni 2017. Australien er en vigtig økonomisk partner og
handelspartner for Den Europæiske Union. I 2016 beløb den samlede varehandel mellem EU
og Australien sig til 46 mia. EUR. Samlet set er EU den største investor i Australien med en
beholdning af direkte udenlandske investeringer (FDI) på 146 mia. EUR i 2015.
2. New Zealand
Den 29. oktober 2015 påbegyndte EU og New Zealand processen med forhandlinger, der sigter
mod hurtigt at indgå en vidtgående og bred frihandelsaftale af høj kvalitet. Efter afslutningen den
8. marts 2017 af screeningundersøgelsen med henblik på at fastlægge emnerne, målene og det
overordnede ambitionsniveau for forhandlingerne forelagde Kommissionen den 13. september
2017 en henstilling for Rådet om indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale.
I 2016 beløb den samlede varehandel mellem EU og New Zealand sig til 8,1 mia. EUR. Den
samlede handel med tjenesteydelser mellem EU og New Zealand beløb sig til 4,3 mia. EUR i
2015. I 2015 var EU's beholdning af direkte udenlandske investeringer på 9,8 mia. EUR, mens
New Zealands beholdning af direkte udenlandske investeringer i EU var på 4,5 mia. EUR.
EU og New Zealand undertegnede partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde den
5. oktober 2016. Partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde giver et omfattende
fundament for forbindelserne mellem EU og New Zealand. Den vil fremme et mere effektivt
bilateralt engagement ved at styrke den politiske dialog og forbedre samarbejdet om økonomiske
og handelsmæssige anliggender og på en lang række andre områder, lige fra innovation,
uddannelse og kultur til migration, terrorbekæmpelse, bekæmpelse af organiseret kriminalitet
og cyberkriminalitet samt retligt samarbejde.
B. Andre lande i Stillehavsområdet
EU's forbindelser med de 15 østater og territorier i Stillehavet, der er en del af Gruppen af
Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), har fokus på udviklingssamarbejde, fiskeri og
klimaforandringer. EU's forbindelser med AVS-landene er baseret på Cotonouaftalen.
De 15 østater og territorier i Stillehavet er: Fiji, Papua Ny Guinea og Østtimor, der tilsammen
tegner sig for 90 % af regionens landområde og befolkning, og 12 små østater, der er
udviklingslande: Cookøerne, Kiribati, Mikronesiens Forenede Stater, Nauru, Niue, Palau,
Republikken Marshalløerne, Samoa, Salomonøerne, Tonga, Tuvalu og Vanuatu.
Østaterne og territorierne i Stillehavet står over for store udviklings- og klimaudfordringer. Den
regionale handel mellem disse stater er baseret på aftalen om østaterne i Stillehavet (PICTA),
der trådte i kraft i 2006.
EU's strategi vedrørende østaterne og territorierne i Stillehavet med titlen »Mod et nyt
udviklingspartnerskab mellem EU og Stillehavsområdet« blev vedtaget i 2012 og bygger på
rammen for Cotonouaftalen med AVS-landene.
EU har afsat 166 mio. EUR inden for rammerne af det regionale vejledende program for
Stillehavet for perioden 2016-2020 til at tackle udviklingsproblemer i østaterne og territorierne
i Stillehavet.
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EU forhandler om en omfattende økonomisk partnerskabsaftale (ØPA) med østaterne i
Stillehavet, men forhandlingerne blev sat i bero i 2015, idet der afventes en evaluering af
forvaltningen af fiskeriressourcerne i Stillehavet.
EU har en foreløbig økonomisk partnerskabsaftale med Papua Ny Guinea og Fiji, som blev
indgået i 2007 og ratificeret af Europa-Parlamentet i januar 2011.
Hvad angår klimaforandringer støttede EU og de små østater i Stillehavet indgåelsen af en
ambitiøs, global aftale i Paris i 2015, som blev forhandlet på plads under De Forenede Nationers
konference om klimaændringer og trådte i kraft i december 2016.
Stillehavsøernes Forum, en politisk gruppering af 16 uafhængige og selvstændige stater,
er en forhandlingspartner for EU for så vidt angår EU's udviklingsfinansiering og
handelsforhandlinger. Medlemmerne af Stillehavsøernes Forum er: Australien, Cookøerne,
Mikronesiens Forenede Stater, Fiji, Kiribati, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua Ny
Guinea, Republikken Marshalløerne, Samoa, Salomonøerne, Tonga, Tuvalu og Vanuatu.
EU har fire oversøiske lande og territorier (OLT'er) i regionen: Ny Kaledonien, Fransk
Polynesien, Pitcairn samt Wallis og Futuna.
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