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TYYNENMEREN ALUE

Euroopan unioni on Tyynenmeren alueen maiden neljänneksi suurin kauppakumppani, mutta
kaupan volyymi on hyvin pieni sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. EU valmistautuu
parhaillaan neuvotteluihin vapaakauppasopimuksista tärkeiden kauppakumppaneidensa
Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. EU:lla on kehitystoimiin, kalastukseen ja
ilmastonmuutokseen keskittyviä kumppanuuksia 15 Tyynenmeren itsenäisen saarivaltion
kanssa samoin kuin kumppanuuksia neljän merentakaisen maan ja alueen sekä Tyynenmeren
saarten foorumin kanssa.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) V osasto (EU:n ulkoinen toiminta)

— Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) I–III ja V osasto (yhteinen
kauppapolitiikka, kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu sekä kansainväliset sopimukset)

KEHITTYVÄ POLITIIKKA

EU:lla on kumppanuus Australian, Uuden-Seelannin, 15 Tyynenmeren itsenäisen saarivaltion,
neljän merentakaisen maan ja alueen sekä Tyynenmeren saarten foorumin kanssa. Alueen
poliittiset ja taloudelliset muutokset pakottavat EU:n jatkuvasti mukauttamaan omaa
politiikkaansa. Kehitysyhteistyö on yhä merkittävä näkökohta EU:n suhteissa niiden
Tyynenmeren alueen maiden kanssa, jotka kuuluvat Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden
(AKT-maat) ryhmään.
Vaikka EU on Tyynenmeren alueen maiden neljänneksi suurin kauppakumppani, EU:n ja
Tyynenmeren alueen maiden kauppa on hyvin pientä sekä absoluuttisesti että suhteellisesti.
Sen määrä oli 2 993 miljoonaa euroa vuonna 2016. Neuvottelut vapaakauppasopimuksista
Australian ja Uuden-Seelannin kanssa on tarkoitus aloittaa pian. Suhteet Tyynenmeren
itsenäisiin saarivaltioihin keskittyvät kehitysyhteistyöhön, kalastukseen ja ilmastonmuutokseen.
A. Australia ja Uusi-Seelanti
EU, Australia ja Uusi-Seelanti ovat samanmielisiä kumppaneita, joilla on yhteiset arvot
ja intressit. Tiiviiden kauppasuhteiden lisäksi kumppaneiden samankaltaiset näkemykset
ovat mahdollistaneet hallitustason ja yksityissektorin läheiset yhteydet sellaisissa asioissa
kuin ilmastonmuutos, maailmankauppa, turvallisuus ja kehitys, teknologinen tutkimus ja
ihmisoikeudet. Parlamentilla on yhteinen valtuuskunta suhteille kumpaankin maahan.
Parlamentti antoi 25. helmikuuta 2016 päätöslauselman, jossa kannatettiin
vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittamista Australian ja Uuden-Seelannin kanssa.
1. Australia
EU ja Australia sopivat 15. marraskuuta 2015 toimista neuvottelujen aloittamiseksi kattavasta
vapaakauppasopimuksesta. Valmistelutyö saatiin päätökseen 6. huhtikuuta 2017, ja komissio



Faktatietoja Euroopan unionista - 2017 2

esitti neuvostolle 13. syyskuuta 2017 suosituksen, johon sisältyi neuvotteluvaltuutusta koskeva
ehdotus virallisten neuvottelujen käynnistämiseksi.
Nykyiset kahdenväliset suhteet Australian kanssa perustuvat oikeudellisesti sitovaan poliittiseen
puitesopimukseen, joka sisältää useita taloudellista ja kauppapoliittista yhteistyötä koskevia
määräyksiä. Tämä EU:n ja Australian puitesopimus tehtiin huhtikuussa 2015 ja allekirjoitettiin
7. elokuuta 2017. Puitesopimuksella suhteet viedään uudelle strategiselle tasolle. Ensimmäinen
syyskuussa 2016 käynnistetyn EU:n ja Australian johtotason foorumin kokous pidettiin
kesäkuussa 2017. Australia on unionille tärkeä talous- ja kauppakumppani. Vuonna 2016
EU:n ja Australian tavarakaupan kokonaisarvo oli 46 miljardia euroa. EU on suurin investoija
Australiassa, ja sen suorat ulkomaiset investoinnit Australiaan olivat 146 miljardia euroa
vuonna 2015.
2. Uusi-Seelanti
EU ja Uusi-Seelanti aloittivat 29. lokakuuta 2015 neuvotteluprosessin, jolla pyritään saamaan
nopeasti aikaan korkealaatuinen pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppasopimus.
Neuvottelujen asialistaa, päämääriä ja yleistä tavoitetasoa koskeva selvitystyö saatiin
päätökseen 8. maaliskuuta 2017, jonka jälkeen komissio esitti neuvostolle 13. syyskuuta 2017
suosituksen, jotta tämä antaisi luvan aloittaa vapaakauppasopimusneuvottelut.
Vuonna 2016 EU:n ja Uuden-Seelannin tavarakaupan kokonaisarvo oli 8,1 miljardia euroa.
EU:n ja Uuden-Seelannin palvelukaupan kokonaisarvo oli 4,3 miljardia euroa vuonna 2015.
EU:n suorat ulkomaiset investoinnit olivat vuonna 2015 9,8 miljardia euroa ja Uuden-Seelannin
suorat ulkomaiset investoinnit unioniin olivat 4,5 miljardia euroa.
EU ja Uusi-Seelanti allekirjoittivat suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen
5. lokakuuta 2016. Tämä kumppanuussopimus muodostaa laajan perustan EU:n ja Uuden-
Seelannin suhteille. Se helpottaa aiempaa tehokkaampaa kahdenvälistä kanssakäymistä
lujittamalla poliittista vuoropuhelua ja parantamalla yhteistyötä talous- ja kauppa-asioissa
ja monella muulla alalla, innovoinnista, koulutuksesta ja kulttuurista muuttoliikkeeseen,
terrorismin torjuntaan, järjestäytyneen rikollisuuden ja verkkorikollisuuden torjuntaan sekä
oikeusalan yhteistyöhön.
B. Muut Tyynenmeren alueen maat
EU:n suhteet 15 Tyynenmeren itsenäisen saarivaltion kanssa, jotka kuuluvat Afrikan, Karibian
ja Tyynenmeren maiden (AKT-maat) ryhmään, keskittyvät kehitysyhteistyöhön, kalastukseen
ja ilmastonmuutokseen. EU:n suhteet AKT-maihin perustuvat Cotonoun sopimukseen.
Tyynenmeren 15 itsenäistä saarivaltiota ovat Fidži, Papua-Uusi-Guinea ja Itä-Timor,
jotka yhdessä muodostavat 90 prosenttia alueen maa-alasta ja väestöstä, sekä 12 pientä
kehittyvää saarivaltiota eli Cookinsaaret, Kiribati, Mikronesian liittovaltio, Nauru, Niue, Palau,
Marshallinsaarten tasavalta, Samoa, Salomonsaaret, Tonga, Tuvalu ja Vanuatu.
Tyynenmeren itsenäisillä saarivaltioilla on suuria kehitykseen ja ilmastoon liittyviä haasteita.
Alueellinen kaupankäynti näiden valtioiden välillä perustuu Tyynenmeren saarivaltioiden
sopimukseen, joka tuli voimaan 2006.
EU:n strategia Tyynenmeren itsenäisiin saarivaltioihin otsikolla ”EU:n ja Tyynenmeren alueen
kehityskumppanuuden uudistaminen” hyväksyttiin vuonna 2012, ja se perustuu AKT-maiden
kanssa tehtyyn Cotonoun sopimukseen.
EU myönsi 166 miljoonaa euroa Tyynenmeren alueohjelmasta vuosiksi 2016–2020
Tyynenmeren itsenäisten saarivaltioiden kehityshaasteisiin vastaamiseksi.
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EU neuvottelee kattavasta talouskumppanuussopimuksesta Tyynenmeren saarivaltioiden
kanssa, mutta neuvottelut keskeytettiin vuonna 2015, kunnes Tyynenmeren kalavarojen
hoitosuunnitelman tarkistaminen on saatu valmiiksi.
EU:lla on Fidžin ja Papua-Uuden-Guinean kanssa väliaikainen talouskumppanuussopimus, joka
tehtiin vuonna 2007 ja jonka Euroopan parlamentti ratifioi tammikuussa 2011.
Ilmastonmuutoskysymyksessä EU ja Tyynenmeren pienet kehittyvät saarivaltiot tukivat YK:n
vuoden 2015 ilmastonmuutoskonferenssissa neuvotellun ja joulukuusta 2016 voimassa olleen
kunnianhimoisen maailmanlaajuisen Pariisin sopimuksen tekemistä.
Tyynenmeren saarten foorumi on 16 itsenäisen ja itsehallinnollisen valtion ryhmittymä, ja se on
EU:n keskustelukumppani EU:n kehitysrahoitusasioissa ja kauppaneuvotteluissa. Tyynenmeren
saarten foorumin jäsenet ovat Australia, Cookinsaaret, Mikronesian liittovaltio, Fidži, Kiribati,
Nauru, Uusi-Seelanti, Niue, Palau, Papua-Uusi-Guinea, Marshallinsaarten tasavalta, Samoa,
Salomonsaaret, Tonga, Tuvalu ja Vanuatu.
EU:lla on alueella neljä merentakaista maata ja aluetta: Uusi-Kaledonia, Ranskan Polynesia,
Pitcairn sekä Wallis ja Futuna.
Anna Saarela
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