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Ειρηνικός

Η ΕΕ είναι ο τέταρτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της περιοχής του Ειρηνικού,
παρόλο που ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών είναι μικρός σε απόλυτους και σχετικούς
όρους. Η ΕΕ ετοιμάζεται επί του παρόντος να διαπραγματευτεί συμφωνίες ελεύθερων
συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, οι οποίες αποτελούν σημαντικούς
εμπορικούς εταίρους, και διαθέτει εταιρική σχέση με τις 15 ανεξάρτητες νησιωτικές χώρες
του Ειρηνικού, με επίκεντρο την ανάπτυξη, την αλιεία και την κλιματική μεταβολή, καθώς
και εταιρικές σχέσεις με τις τέσσερις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) και το Φόρουμ
των Νήσων του Ειρηνικού (PIF).

Νομική βάση

— Τίτλος V (εξωτερική δράση της ΕΕ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).

— Τίτλοι I έως III και V (κοινή εμπορική πολιτική· αναπτυξιακή συνεργασία και
ανθρωπιστική βοήθεια· διεθνείς συμφωνίες) της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Πολιτικές σε εξέλιξη

Η ΕΕ έχει εταιρικές σχέσεις με την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τις 15 ανεξάρτητες νησιωτικές
χώρες του Ειρηνικού, τις τέσσερις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) και το Φόρουμ των
Νήσων του Ειρηνικού (PIF). Η ΕΕ προσαρμόζει συνεχώς τις πολιτικές της σύμφωνα με τις
πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που συντελούνται στην περιοχή. Η συνεργασία για την
ανάπτυξη παραμένει σημαντική πτυχή των σχέσεων της ΕΕ με τα κράτη του Ειρηνικού, τα
οποία αποτελούν τμήμα των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ).
Μολονότι η ΕΕ κατατάσσεται ως ο τέταρτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της περιοχής
του Ειρηνικού, συνολικά, το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και των χωρών του Ειρηνικού, το οποίο
ανήλθε σε 2 993 εκατ. ευρώ το 2016, είναι πολύ περιορισμένο τόσο σε απόλυτους όσο και
σε σχετικούς όρους. Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για συμφωνίες
ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Οι σχέσεις με τις
ανεξάρτητες νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού επικεντρώνονται στην συνεργασία για την
ανάπτυξη, στην αλιεία και στην κλιματική αλλαγή.
Α. Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Η ΕΕ, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι ομόφρονοι εταίροι με κοινές αξίες και
συμφέροντα. Εκτός από τις ισχυρές εμπορικές σχέσεις, ο κοινός τρόπος σκέψης των εταίρων
τούς έχει επιτρέψει να αναπτύξουν στενές επαφές σε κυβερνητικό επίπεδο και στον ιδιωτικό
τομέα σχετικά με ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, το παγκόσμιο εμπόριο, η ασφάλεια
και η ανάπτυξη, η τεχνολογική έρευνα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ΕΚ έχει ενιαία
αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις δύο χώρες.
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα στις 25 Φεβρουαρίου 2016, με το οποίο
υποστηρίζει την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την
Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
1. Αυστραλία
Στις 15 Νοεμβρίου 2015, η ΕΕ και η Αυστραλία συμφώνησαν να συνεργαστούν για την
έναρξη διαπραγματεύσεων για μια ολοκληρωμένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ). Οι
προπαρασκευαστικές εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 6 Απριλίου 2017 και, στις 13 Σεπτεμβρίου
2017, η Επιτροπή υπέβαλε σύσταση με σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής προς το Συμβούλιο
της ΕΕ προκειμένου να δοθεί εξουσιοδότηση για την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων.
Η σημερινή διμερής σχέση με την Αυστραλία βασίζεται σε νομικά δεσμευτική πολιτική
συμφωνία πλαίσιο, η οποία περιέχει μια σειρά οικονομικών διατάξεων και διατάξεων που
αφορούν την εμπορική συνεργασία: τη συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας, η οποία συνήφθη
τον Απρίλιο του 2015 και υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου 2017. Η συμφωνία-πλαίσιο
αναβαθμίζει τη σχέση σε νέο στρατηγικό επίπεδο. Η πρώτη συνεδρίαση του Φόρουμ Ηγεσίας
ΕΕ-Αυστραλίας, που δρομολογήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016, πραγματοποιήθηκε τον
Ιούνιο του 2017. H Αυστραλία αποτελεί σημαντικό οικονομικό και εμπορικό εταίρο για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2016, το σύνολο των εμπορευματικών συναλλαγών σε αγαθά μεταξύ
της ΕΕ και της Αυστραλίας ανήλθε σε 46 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε γενικές γραμμές, η ΕΕ
είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Αυστραλία, με άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) ύψους
146 δισ. ευρώ το 2015.
2. Νέα Ζηλανδία
Στις 29 Οκτωβρίου 2015, η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία ξεκίνησαν τη διαπραγματευτική διαδικασία
με στόχο την ταχεία σύναψη μιας ουσιαστικής και σφαιρικής ΣΕΣ υψηλής ποιότητας. Έπειτα
από την ολοκλήρωση, στις 8 Μαρτίου 2017, της διερευνητικής διαδικασίας για τον καθορισμό
του περιεχομένου, των στόχων και του συνολικού επιπέδου φιλοδοξίας των διαπραγματεύσεων,
στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 η Επιτροπή υπέβαλε σύσταση προς το Συμβούλιο της ΕΕ για την
έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη ΣΕΣ.
Το 2016, το σύνολο των εμπορευματικών συναλλαγών σε αγαθά μεταξύ της ΕΕ και της
Νέας Ζηλανδίας ανήλθε σε 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό εμπόριο στον τομέα των
υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ και της Νέας Ζηλανδίας ανήλθε σε 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ το
2015. Οι ΑΞΕ της ΕΕ ανήλθαν σε 9,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015, ενώ οι ΑΞΕ της Νέας
Ζηλανδίας στην ΕΕ ανήλθαν σε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία υπέγραψαν τη συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη
συνεργασία (PARC) στις 5 Οκτωβρίου 2016. H συμφωνία αυτή παρέχει ολοκληρωμένη νομική
βάση για τις σχέσεις ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας. Θα διευκολύνει την ουσιαστικότερη διμερή δέσμευση
με την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και τη βελτίωση της συνεργασίας σε οικονομικά και
εμπορικά ζητήματα, καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα άλλων τομέων, από την καινοτομία, την
εκπαίδευση και τον πολιτισμό έως τη μετανάστευση, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και
τη δικαστική συνεργασία.
Β. Άλλες χώρες του Ειρηνικού
Οι σχέσεις της ΕΕ με τις 15 ανεξάρτητες νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού, που είναι μέλη της
ομάδας χωρών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ), επικεντρώνονται στη συνεργασία
για την ανάπτυξη, στην αλιεία και στην κλιματική αλλαγή. Οι σχέσεις της ΕΕ με την ομάδα των
χωρών ΑΚΕ βασίζονται στη συμφωνία του Κοτονού.



Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2017 3

Οι 15 ανεξάρτητες νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού είναι οι εξής: Φίτζι, Παπουασία-Νέα
Γουινέα και Ανατολικό Τιμόρ, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν το 90% της χερσαίας
έκτασης και του πληθυσμού της περιφέρειας, καθώς και 12 μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά
κράτη: Νήσοι Κουκ, Κιριμπάτι, Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας, Ναουρού, Νιούε,
Παλάου, Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ, Σαμόα, Νήσοι Σολομώντος, Τόνγκα, Τουβαλού και
Βανουάτου.
Οι ΝΧΕΕ αντιμετωπίζουν μείζονες αναπτυξιακές και κλιματικές προκλήσεις. Το περιφερειακό
εμπόριο μεταξύ των κρατών αυτών βασίζεται στη συμφωνία των νησιωτικών κρατών του
Ειρηνικού (PICTA), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2006.
Η στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά τις ανεξάρτητες νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού, με τίτλο
«Προς μια ανανεωμένη αναπτυξιακή εταιρική σχέση ΕΕ-Ειρηνικού», η οποία εγκρίθηκε το
2012, βασίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού με τις χώρες ΑΚΕ.
Η ΕΕ διέθεσε 166 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Ενδεικτικού Προγράμματος
του Ειρηνικού για την περίοδο από το 2016 έως το 2020, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
αναπτυξιακές προκλήσεις στις ανεξάρτητες νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού.
Η ΕΕ διαπραγματεύεται συνολική συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με τις
νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού, αλλά οι διαπραγματεύσεις διακόπηκαν το 2015 εν αναμονή
της επανεξέτασης της διαχείρισης των αλιευτικών πόρων του Ειρηνικού.
Η ΕΕ έχει ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Παπουασία-Νέα Γουινέα
και τις νήσους Φίτζι, η οποία συνήφθη το 2007 και κυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
τον Ιανουάριο του 2011.
Όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, η ΕΕ και τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη του
Ειρηνικού υποστήριξαν τη δημιουργία της φιλόδοξης παγκόσμιας συμφωνίας του Παρισιού,
για την οποία πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για
την Κλιματική Αλλαγή του 2015, και η οποία είναι σε ισχύ από τον Δεκέμβριο του 2016.
Το Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού (PIF), μια πολιτική ομάδα 16 ανεξάρτητων και
αυτοδιοικούμενων κρατών, είναι συνομιλητής της ΕΕ για την ενωσιακή αναπτυξιακή
χρηματοδότηση και τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Τα μέλη του PIF είναι: Αυστραλία, Νήσοι
Κουκ, Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας, Φίτζι, Κιριμπάτι, Ναουρού, Νέα Ζηλανδία,
Νιούε, Παλάου, Παπουασία-Νέα Γουινέα, Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ, Σαμόα, Νήσοι
Σολομώντος, Τόνγκα, Τουβαλού και Βανουάτου.
Η ΕΕ έχει τέσσερις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) στην περιοχή: Νέα Καληδονία,
Γαλλική Πολυνησία, Πίτκερν και Ουάλις και Φουτούνα.
Anna Saarela
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