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CSENDES-ÓCEÁN

Az Unió a csendes-óceáni térség negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere, bár a
kereskedelem mértéke mind abszolút, mind relatív értéken nézve alacsony. Az Unió
jelenleg szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalásokat készít elő Ausztráliával
és Új-Zélanddal, amelyek fontos kereskedelmi partnerei, valamint partnerségi kapcsolatokat
ápol a 15 csendes-óceáni független szigetországgal, amely kapcsolatok a fejlesztési
együttműködésre, a halászatra és az éghajlatváltozásra összpontosítanak, partnerei továbbá
négy tengerentúli ország és terület, valamint a Csendes-óceáni Szigetek Fóruma.

JOGALAP

— Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) V. címe (az EU külső fellépései);

— Az Európai Unió működéséről szóló szerződés I–III. és V. címe (közös
kereskedelempolitika, fejlesztési együttműködés és humanitárius segítségnyújtás, valamint
nemzetközi megállapodások).

A POLITIKÁK ALAKULÁSA

Az Unió partneri viszonyt ápol Ausztráliával, Új-Zélanddal, a 15 csendes-óceáni független
szigetországgal, a négy tengerentúli ország és területtel és a Csendes-óceáni Szigetek
Fórumával. Az Uniónak folytonosan hozzá kell igazítania politikáit a térségben zajló politikai és
gazdasági változásokhoz. A fejlesztési együttműködés továbbra is az Unió és a csendes-óceáni
térség államai közti kapcsolatok fontos eleme, amelyek tagjai az afrikai, karibi és csendes-óceáni
államok (AKCS) csoportjának.
Bár az Unió a csendes-óceáni térség negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere, a
kereskedelem mértéke az Unió és a csendes-óceáni térség országai között mind abszolút,
mind relatív értéken nézve alacsony, 2016-ban 2993 millió eurót tett ki. Az Ausztráliával
és Új-Zélanddal kötendő szabadkereskedelmi megállapodásokról folytatott tárgyalások a
tervek szerint hamarosan megkezdődnek. A csendes-óceáni független szigetországokkal
ápolt kapcsolatok a fejlesztési együttműködésre, a halászatra és az éghajlatváltozásra
összpontosítanak.
A. Ausztrália és Új-Zéland
Az EU, Ausztrália és Új-Zéland hasonlóan gondolkodó, közös értékrendszerrel és
érdekeltségekkel rendelkező partnerországok. A szoros kereskedelmi kapcsolatokon túlmenően
a partnerek hasonló gondolkodásmódja lehetővé tette, hogy kormányzati szinten és a
magánszférában szoros kapcsolatok alakuljanak ki olyan területeken, mint az éghajlatváltozás,
a világkereskedelem, a biztonság és fejlesztés, a technológiai kutatás és az emberi jogok. A
Parlament egyetlen képviseletet működtet a két ország viszonylatában.
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Az Európai Parlament 2016. február 25-én állásfoglalást fogadott el szabadkereskedelmi
megállapodásra irányuló tárgyalások megnyitásnak támogatásáról Ausztráliával és Új-
Zélanddal.
1. Ausztrália
Az EU és Ausztrália 2015. november 15-én megállapodtak abban, hogy megkezdik az átfogó
szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalások előkészítését. Az előkészítő munka
2017. április 6-án lezárult, és 2017. szeptember 13-án a Bizottság benyújtotta ajánlását a
tárgyalási megbízatás tervezetével együtt az EU Tanácsának, engedélyt kérve a hivatalos
tárgyalások megkezdésére.
Az Ausztráliával fenntartott kétoldalú kapcsolatok jelenlegi alapja egy jogilag kötelező erejű
politikai keretmegállapodás, amely számos rendelkezést tartalmaz a gazdasági és kereskedelmi
együttműködésre vonatkozóan: Az EU-Ausztrália keretmegállapodás 2015 áprilisában került
megkötésre, és 2017. augusztus 7-én került aláírásra. A keretmegállapodás új, stratégiai szintre
emeli a két fél közötti kapcsolatokat. A 2016 szeptemberében létrehozott EU–Ausztrália Vezetői
Fórum első ülésére 2017 júniusában került sor. Ausztrália az Európai Unió fontos gazdasági és
kereskedelmi partnere. 2016-ban az Unió és Ausztrália közötti árukereskedelem teljes értéke
46 milliárd EUR volt. Összességében az Unió Ausztrália legnagyobb befektetője, közvetlen
külföldi befektetéseinek értéke 146 milliárd EUR volt 2015-ben.
2. Új-Zéland
2015. október 29-én az Unió és Új-Zéland megkezdték a mély és átfogó, magas szintű
szabadkereskedelmi megállapodás gyors megkötésére irányuló tárgyalási folyamatot. A
tárgyalások témáját, céljait és ambiciózusságának mértékét meghatározó hatályfelmérés 2017.
március 8-i befejezését követően a Bizottság 2017. szeptember 13-án ajánlást terjesztett
az Európai Unió Tanácsa elé a szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások
megkezdéséről.
2016-ban az Unió és Új-Zéland közötti árukereskedelem teljes értéke 8,1 milliárd EUR volt. Az
Unió és Új-Zéland közötti szolgáltatáskereskedelem teljes értéke 2015-ben 4,3 milliárd eurót
tett ki. Az Unió közvetlen külföldi befektetéseinek összege 2015-ben 9,8 milliárd eurót számlált,
Új-Zéland közvetlen külföldi befektetései az Unióban pedig 4,5 milliárd eurót.
2016. október 5-én az Unió és Új-Zéland aláírta a kapcsolatokról és együttműködésről
szóló partnerségi megállapodást. A megállapodás átfogó alappal szolgál az EU–Új-Zéland
kapcsolatok számára. Elősegíti a hatékonyabb kétoldalú kapcsolatokat a politikai párbeszéd
bővítése, illetve a gazdasági és kereskedelmi ügyekben folytatott együttműködés szorosabbá
tétele révén, illetve számos egyéb területen, az innovációtól kezdve az oktatáson, kultúrán át
a migráció, az antiterrorizmus, a szervezett bűnözés elleni küzdelem, a kiberbűnözés és az
igazságügyi együttműködés területéig.
B. A csendes-óceáni térség egyéb országai
Az Uniónak az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS) csoportjának részét képező
15 csendes-óceáni független szigetországgal ápolt kapcsolatai a fejlesztési együttműködésre,
a halászatra és az éghajlatváltozásra összpontosítanak. Az Uniónak az AKCS-csoporttal
fenntartott kapcsolatai a Cotonoui Megállapodáson alapulnak.
A 15 csendes-óceáni független szigetország a következőkből áll: Fidzsi, Pápua Új-Guinea
és Kelet-Timor, amelyek együttesen a régió földterületének és népességének 90%-át adják,
valamint 12 fejlődő kis szigetállamból: Cook-szigetek, Kiribati, Mikronéziai Szövetségi
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Államok, Nauru, Niue, Palau, a Marshall-szigeteki Köztársaság, Szamoa, Salamon-szigetek,
Tonga, Tuvalu és Vanuatu.
A csendes-óceáni független szigetországok jelentős fejlesztési és éghajlatváltozási kihívásokkal
néznek szembe. A regionális kereskedelem ezek között az államok között a csendes-óceáni
szigetországok megállapodásán (PICTA) alapul, amely 2006-ban lépett hatályba.
A csendes-óceáni szigetországokra vonatkozó uniós stratégia, amelynek címe „Az EU és
a csendes-óceáni térség közötti megújult fejlesztési partnerség felé” és 2012-ben került
elfogadásra, az AKCS-országokkal kötött Cotonoui Megállapodás keretére épít.
Az Unió a 2016–2020-as időszakra vonatkozó csendes-óceáni regionális indikatív program
keretében 166 millió eurót különített el a csendes-óceáni szigetországok fejlesztési kihívásainak
kezelésére.
Az Unió tárgyalásokat folytat a csendes-óceáni szigetországokkal egy átfogó gazdasági
partnerségi megállapodásról, amelyek 2015-től kezdve szünetelnek a csendes-óceáni halászati
erőforrások kezelésére vonatkozó felülvizsgálat lezárásáig.
Az Unió 2007-ben átmeneti gazdasági partnerségi megállapodást kötött Pápua Új-Guineával és
Fidzsivel, amelyet az Európai Parlament 2011 januárjában ratifikált.
Az éghajlatváltozást illetően mind az Unió, mind a csendes-óceáni kis területű, fejlődő
szigetországok támogatták az ambiciózus, globális Párizsi Megállapodás létrejöttét, amelyről
a felek a 2015. évi ENSZ éghajlatváltozási konferencián állapodtak meg, és 2016 decembere
óta van hatályban.
A Csendes-óceáni Szigetek Fóruma, amely 16 független és önálló kormányzattal rendelkező
állam, közvetítő szerepet tölt be az Unió mellett az uniós fejlesztési támogatások és a
kereskedelmi tárgyalások terén. A Csendes-óceáni Szigetek Fórumának tagjai: Ausztrália,
Cook-szigetek, Mikronéziai Szövetségi Államok, Fidzsi, Kiribati, Nauru, Új-Zéland, Niue,
Palau, Pápua Új-Guinea, a Marshall-szigeteki Köztársaság, Szamoa, a Salamon-szigetek,
Tonga, Tuvalu és Vanuatu.
Az Unió a régióban négy tengerentúli országgal és területtel rendelkezik: Új-Kaledónia, Francia
Polinézia, Pitcairn-szigetek, valamint Wallis és Futuna.
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