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VAIKSE OOKEANI PIIRKOND

Euroopa Liit on Vaikse ookeani piirkonna suuruselt neljas kaubanduspartner, kuigi
absoluut- ja suhtarvudes on kaubanduse maht väike. Praegu teeb EL ettevalmistusi
läbirääkimisteks kaubanduslepingute sõlmimise üle Austraalia ja Uus-Meremaaga, mis
on olulised kaubanduspartnerid. Selles piirkonnas on ELil partnerlussuhted 15 sõltumatu
saareriigiga (peatähelepanuga arengule, kalandusele ja kliimamuutusele), nelja ülemeremaa
ja -territooriumiga ning Vaikse ookeani saarte foorumiga.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu lepingu V jaotis (ELi välistegevus);

— Euroopa Liidu toimimise lepingu V osad I−III ja V jaotis (ühine kaubanduspoliitika,
arengukoostöö ja humanitaarabi, rahvusvahelised lepingud).

MUUTUV POLIITIKA

ELil on partnerlussuhted Austraaliaga, Uus-Meremaaga, Vaikse ookeani 15 sõltumatu
saareriigiga, nelja ülemeremaa ja -territooriumiga ning Vaikse ookeani saarte foorumiga.
Liit kohandab pidevalt oma poliitikat vastavalt piirkonnas toimuvatele poliitilistele ja
majanduslikele muutustele. Arengukoostöö on jätkuvalt tähtis aspekt ELi koostöös Vaikse
ookeani riikidega, mis kuuluvad Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV)
riikide rühma.
Kuigi EL on Vaikse ookeani piirkonna üldarvestuses neljas kaubanduspartner, on kaubanduse
maht ELi ja Vaikse ookeani riikide vahel absoluut- ja suhtarvudes väga väike, ulatudes 2016.
aastal 2993 miljoni euroni. Läbirääkimised vabakaubanduslepingute sõlmimiseks Austraalia ja
Uus-Meremaaga algavad eeldatavasti varsti. Suhted sõltumatute saareriikidega on keskendunud
arengukoostööle, kalandusele ja kliimamuutusele.
A. Austraalia ja Uus-Meremaa
EL, Austraalia ja Uus-Meremaa on ühiste väärtuste ja huvidega ühtemoodi meelestatud
partnerid. Lisaks tugevatele kaubandussuhetele on partnerite sarnased vaated võimaldanud
neil arendada valitsuste ja erasektori esindajate tihedaid kontakte sellistes küsimustes nagu
kliimamuutused, rahvusvaheline kaubandus, julgeolek ja areng, teadustegevus ja inimõigused.
Nende kahe riigiga suhtlemiseks on parlamendil üks delegatsioon.
Euroopa Parlament võttis 25. veebruaril 2016. aastal vastu resolutsiooni, milles toetas Austraalia
ja Uus-Meremaaga vabakaubanduslepingu läbirääkimiste avamist.
1. Austraalia
EL ja Austraalia leppisid 15. novembril 2015. aastal kokku, et hakkavad ette valmistama
läbirääkimisi laiaulatusliku vabakaubanduslepingu sõlmimiseks. Ettevalmistused lõppesid 6.
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aprillil 2017 ning 13. septembril 2017 esitas komisjon nõukogule soovituse, mis sisaldas
läbirääkimisvolituste eelnõud ametlike läbirääkimiste alustamiseks.
Praegu põhinevad ELi ja Austraalia kahepoolsed suhted 2015. aasta aprillis sõlmitud
siduval poliitilisel raamlepingul, mis sisaldab mitmeid majandus- ja kaubanduskoostöö
sätteid. ELi ja Austraalia raamleping sõlmiti 2015. aasta aprillis ja allkirjastati 7. augustil
2017. Raamlepinguga viiakse suhted uuele strateegilisele tasandile. 2016. aasta septembris
tööd alustanud ELi–Austria juhtimisfoorumi esimene koosolek toimus 2017. aasta juunis.
Austraalia on Euroopa Liidu oluline majandus- ja kaubanduspartner. 2016. aastal ulatus ELi
ja Austraalia kaubavahetus 46 miljardi euroni. 146 miljardi euroni küündivate välismaiste
otseinvesteeringutega oli EL 2015. aastal Austraalia suurim investor.
2. Uus-Meremaa
29. oktoobril 2015 alustasid EL ja Uus-Meremaa läbirääkimisprotsessi, et jõuda kiiresti
kvaliteetse põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu sõlmimiseni. Ettevalmistav
analüüs, et määrata kindlaks läbirääkimiste teemad, eesmärgid ja üldine ambitsioonitase, sai
valmis 8. märtsil 2017. Seejärel esitas komisjon 13. septembril 2017 ELi nõukogule soovituse
alustada läbirääkimisi vabakaubanduslepingu üle.
2016. aastal ulatus ELi ja Uus-Meremaa kaubavahetus 8,1 miljardi euroni. Aastal 2015
oli ELi ja Uus-Meremaa teenustekaubanduse maht 4,3 miljardit eurot. ELi välismaised
otseinvesteeringud Uus-Meremaale ulatusid 2015. aastal 9,8 miljardi euroni, Uus-Meremaa
välismaised otseinvesteeringud ELi moodustasid 4,5 miljardit eurot.
EL ja Uus-Meremaa allkirjastasid 5. oktoobril 2016 suhteid ja koostööd käsitleva
partnerluslepingu. Partnerluslepinguga luuakse ELi ja Uus-Meremaa suhetele laiaulatuslik
alus. Sellega muudetakse kahepoolsed suhted tulemuslikumaks, tugevdades poliitilist dialoogi
ja parandades koostööd majandus- ja kaubandusküsimustes ning mitmesugustes muudes
valdkondades, alates innovatsioonist, haridusest ja kultuurist kuni rände, terrorismivastase
võitluse, organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevuse vastase võitluse ning õigusalase
koostööni.
B. Teised Vaikse ookeani piirkonna riigid
ELi suhted 15 sõltumatu saareriigiga, mis kuuluvad Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani
piirkonna (AKV) rühma, on keskendunud arengukoostööle, kalandusele ja kliimamuutustele.
ELi suhted AKV riikidega põhinevad Cotonou lepingul.
15 Vaikse ookeani sõltumatut saareriiki on Fidži, Paapua Uus-Guinea ja Ida-Timor, (mis
moodustavad kokku 90% piirkonna maismaast ja rahvastikust,) ning 12 väikest arenevat
saareriiki: Cooki saared, Kiribati, Mikroneesia Liiduriigid, Nauru, Niue, Palau, Marshalli Saarte
Vabariik, Samoa, Saalomoni Saared, Tonga, Tuvalu ja Vanuatu.
Vaikse ookeani sõltumatutel saareriikidel on suuri probleeme seoses arenguga ja
kliimamuutustega. Nende riikide vaheline piirkondlik kaubandus põhineb Vaikse ookeani
saareriikide kokkuleppel (PICTA), mis jõustus 2006. aastal.
EL võttis 2012. aastal vastu Vaikse ookeani sõltumatute saareriikide strateegia pealkirjaga „ELi
ja Vaikse ookeani piirkonna arengupartnerluse uutmine”. See lähtub AKV riikidega sõlmitud
Cotonou lepingu raamistikust.
EL eraldas Vaikse ookeani piirkondliku sihtprogrammi raames 2016.–2020. aastaks 166 miljonit
eurot, et aidata Vaikse ookeani sõltumatutel riikidel lahendada arenguprobleeme.
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EL peab läbirääkimisi laiaulatusliku majanduspartnerluslepingu sõlmimiseks Vaikse ookeani
saareriikidega, kuid 2015. aastal läbirääkimised peatati seniks, kui on läbi vaadatud Vaikse
ookeani kalavarude majandamine.
2007. aastal sõlmis EL majanduspartnerluse vahelepingu Paapua Uus-Guineaga ja Fidžiga,
Euroopa Parlament ratifitseeris need lepingud 2011. aasta jaanuaris.
Kliimamuutustega seoses toetavad EL ja Vaikse ookeani piirkonna väikesed arenevad
saareriigid ambitsioonikat ülemaailmset Pariisi kokkulepet, mis töötati välja 2015. aastal ÜRO
kliimamuutuste konverentsil ja mis jõustus 2016. aasta detsembris.
ELi koostööpartner arengu rahastamisel ja kaubandusläbirääkimistel on Vaikse ookeani saarte
foorum – 16 sõltumatust ja omavalitsusega riigist koosnev poliitiline rühm. Vaikse ookeani
saarte foorumi liikmed on Austraalia, Cooki saared, Mikroneesia Liiduriigid, Fidži, Kiribati,
Nauru, Uus-Meremaa, Niue, Palau, Paapua Uus-Guinea, Marshalli Saarte Vabariik, Samoa,
Saalomoni Saared, Tonga, Tuvalu ja Vanuatu.
ELil on selles piirkonnas neli ülemeremaad ja -territooriumi: Uus-Kaledoonia, Prantsuse
Polüneesia, Pitcairn, Wallis ja Futuna.
Anna Saarela
09/2017
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