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RAMIOJO VANDENYNO REGIONAS

ES yra ketvirtoji pagal dydį prekybos partnerė Ramiojo vandenyno regione, nors tiek
absoliuti, tiek santykinė prekybos apimtis yra nedidelė. Šiuo metu ES rengiasi deryboms
dėl laisvosios prekybos susitarimų su Australija ir Naująja Zelandija, svarbiomis prekybos
partnerėmis, palaikančiomis partnerystės ryšius su 15 nepriklausomų Ramiojo vandenyno
salų valstybių, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama žuvininkystei, vystymuisi ir klimato
kaitai, taip pat partnerystėms su keturiomis užjūrio šalimis ir teritorijomis (UŠT) ir Ramiojo
vandenyno salų forumu (PIF).

TEISINIS PAGRINDAS

— Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) V antraštinė dalis (ES išorės veiksmai);

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I–III ir V antraštinės dalys (bendra prekybos
politika, vystomasis bendradarbiavimas ir humanitarinė pagalba bei tarptautiniai
susitarimai).

PLĖTOJAMOS POLITIKOS KRYPTYS

ES partnerės šiame regione yra Australija, Naujoji Zelandija, 15 nepriklausomų Ramiojo
vandenyno salų valstybių, keturios užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT) ir Ramiojo vandenyno
salų forumas. ES, atsižvelgdama į regione vykstančius politinius ir ekonominius pokyčius,
nuolat koreguoja savo politiką. Svarbus ES santykių su Ramiojo vandenyno valstybėmis, kurios
priklauso Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupei, aspektas ir toliau
išlieka vystomasis bendradarbiavimas.
Nors ES yra ketvirtoji pagal dydį prekybos partnerė Ramiojo vandenyno regione, ES ir
Ramiojo vandenyno valstybių tiek absoliuti, tiek santykinė prekybos vertė yra labai nedidelė
– 2016 m. ji sudarė 2 993 mln. eurų. Derybas dėl laisvosios prekybos susitarimų (LPS)
su Australija ir Naująja Zelandija tikimasi pradėti artimiausiu metu. Palaikant santykius
su nepriklausomomis Ramiojo vandenyno salų valstybėmis daugiausia dėmesio skiriama
vystomajam bendradarbiavimui, žuvininkystei ir klimato kaitai.
A. Australija ir Naujoji Zelandija
ES, Australija ir Naujoji Zelandija yra panašių pažiūrų partnerės, besiremiančios bendromis
vertybėmis ir turinčios bendrų interesų. Stiprūs prekybos santykiai, o taip pat panašios partnerių
pažiūros leido joms išplėtoti glaudžius vyriausybės ir privataus sektoriaus lygmenų ryšius,
susijusius su tokiais klausimais, kaip klimato kaita, pasaulio prekyba, saugumas ir vystymasis,
technologiniai tyrimai ir žmogaus teisės. Parlamente veikia viena delegacija ryšiams su šiomis
dviem šalimis.
2016 m. vasario 25 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje pritarė tam, kad būtų pradėtos
derybos su Australija ir Naująja Zelandija dėl laisvosios prekybos susitarimų (LPS).
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1. Australija
ES ir Australija 2015 m. lapkričio 15 d. susitarė dėti pastangas siekiant pradėti derybas dėl
visapusiško laisvosios prekybos susitarimo. Parengiamasis darbas užbaigtas 2017 m. balandžio
6 d., o 2017 m. rugsėjo 13 d. Komisija pateikė ES Tarybai rekomendaciją su derybų įgaliojimų
projektu dėl leidimo pradėti oficialias derybas.
Dabartiniai dvišaliai santykiai su Australija grindžiami teisiškai privalomu bendruoju politiniu
susitarimu, į kurį įtrauktos tam tikros ekonominio bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo
prekybos srityje nuostatos: tai ES ir Australijos bendrasis susitarimas, sudarytas 2015 m.
balandžio mėn. ir pasirašytas 2017 m. rugpjūčio 7 d. Pagal bendrąjį susitarimą santykiai pakyla
į naują strateginį lygį. Pirmasis ES ir Australijos vadovų forumo, pradėto 2016 m. rugsėjo mėn.,
susitikimas įvyko 2017 m. birželio mėn. Australija yra svarbi Europos Sąjungos ekonomikos
ir prekybos partnerė. 2016 m. ES ir Australijos prekyba prekėmis iš viso sudarė 46 mlrd. eurų.
Bendrai, ES yra didžiausia investuotoja Australijoje, jos tiesioginių užsienio investicijų srautas
2015 m. siekė 146 mlrd. eurų.
2. Naujoji Zelandija
ES ir Naujoji Zelandija, siekdamos kuo skubiau sudaryti kokybišką išsamų ir visapusišką
laisvosios prekybos susitarimą, 2015 m. spalio 29 d. pradėjo derybų procesą. 2017 m. kovo
8 d. užbaigus procedūras taikymo sričiai apibrėžti, per kurias nustatyti derybų klausimai,
uždaviniai ir bendro derybų užmojo mastas, 2017 m. rugsėjo 13 d. Komisija pateikė ES Tarybai
rekomendaciją pradėti derybas dėl LPS.
2016 m. ES ir Naujosios Zelandijos prekyba prekėmis iš viso siekė 8,1 mlrd. eurų. 2015 m. ES
ir Naujosios Zelandijos prekybos paslaugomis apimtis iš viso siekė 4,3 mlrd. eurų. 2015 m. ES
tiesioginių užsienio investicijų srautas buvo 9,8 mlrd. eurų, o Naujosios Zelandijos tiesioginių
užsienio investicijų srautas ES buvo 4,5 mlrd. eurų.
2016 m. spalio 5 d. ES ir Naujoji Zelandija pasirašė partnerystės susitarimą dėl santykių ir
bendradarbiavimo. Tame susitarime nustatytas išsamus ES ir Naujosios Zelandijos santykių
pagrindas. Susitarimas sudarys palankesnes sąlygas dvišaliam bendradarbiavimui, nes bus
stiprinamas politinis dialogas ir gerinamas bendradarbiavimas ekonomikos, prekybos ir
daugelyje kitų sričių – pradedant inovacijomis, švietimu ir kultūra ir baigiant migracija,
kova su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir kibernetiniais nusikaltimais bei teisminiu
bendradarbiavimu.
B. Kitos Ramiojo vandenyno regiono šalys
Plėtojant ES ir penkiolikos nepriklausomų Ramiojo vandenyno salų valstybių, priklausančių
Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupei, santykius, daugiausia dėmesio
skiriama vystomajam bendradarbiavimui, žuvininkystei ir klimato kaitai. ES santykiai su AKR
grupe grindžiami Kotonu susitarimu.
Penkiolika nepriklausomų Ramiojo vandenyno salų valstybių yra šios: Fidžis, Papua Naujoji
Gvinėja ir Rytų Timoras – jos kartu sudaro 90 proc. regiono salų sausumos teritorijos ir jose
gyvena 90 proc. salų gyventojų. Šiai grupei taip pat priklauso 12 mažų besivystančių salų
valstybių: Kuko Salos, Kiribatis, Mikronezijos Federacinės Valstijos, Nauru, Niujė, Palau,
Maršalo Salų Respublika, Samoa, Saliamono Salos, Tonga, Tuvalu ir Vanuatu.
Nepriklausomos Ramiojo vandenyno salų valstybės susiduria su dideliais vystymosi ir klimato
kaitos sunkumais. Regioninė šių valstybių prekyba grindžiama Ramiojo vandenyno salų
valstybių susitarimu, kuris įsigaliojo 2006 metais.
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2012 m. patvirtinta ES strategija nepriklausomų Ramiojo vandenyno salų valstybių atžvilgiu,
pavadinta „Atnaujinama ES ir Ramiojo vandenyno valstybių vystymosi partnerystė“. Šios
strategijos pagrindas – su AKR šalimis sudaryto Kotonu susitarimo nuostatos.
Pagal Ramiojo vandenyno regiono orientacinę programą laikotarpiu nuo 2016 iki 2020 m.
Europos Sąjunga skyrė 166 mln. Eurų tam, kad būtų sprendžiamos nepriklausomų Ramiojo
vandenyno salų valstybių vystymosi problemos.
ES derasi su nepriklausomomis Ramiojo vandenyno salų valstybėmis dėl išsamaus ekonominės
partnerystės susitarimo, tačiau 2015 m. derybos buvo laikinai sustabdytos, laukiant Ramiojo
vandenyno žuvininkystės išteklių valdymo peržiūros.
ES taiko laikiną ekonominės partnerystės susitarimą su Papua Naująja Gvinėja ir Fidžiu. Šis
susitarimas sudarytas 2007 m., o Europos Parlamentas jį ratifikavo 2011 m. sausio mėn.
Klimato kaitos klausimu ES ir Ramiojo vandenyno mažų besivystančių salų valstybių grupė
pritarė tam, kad būtų sudarytas plataus užmojo pasaulinis Paryžiaus susitarimas, dėl kurio buvo
deramasi per 2015 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferenciją ir kuris įsigaliojo 2016 m.
gruodžio mėn.
Ramiojo vandenyno salų forumas – tai politinė 16-os nepriklausomų savarankiškų valstybių
grupė, su kuria ES palaiko ryšius, vykdydama derybas dėl ES vystymosi finansavimo ir
prekybos. Ramiojo vandenyno salų forumo nariai: Australija, Kuko Salos, Mikronezijos
Federacinės Valstijos, Fidžis, Kiribatis, Nauru, Naujoji Zelandija, Niujė, Palau, Papua Naujoji
Gvinėja, Maršalo Salų Respublika, Samoa, Saliamono Salos, Tonga, Tuvalu ir Vanuatu.
Regione taip pat yra keturios ES užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT): Naujoji Kaledonija,
Prancūzijos Polinezija, Pitkernas ir Volisas ir Futūna.
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