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KLUSĀ OKEĀNA REĢIONS

ES ir ceturtā lielākā tirdzniecības partnere Klusā okeāna reģionam, lai gan tirdzniecība
apjoms ir mazs gan absolūtā, gan relatīvā izteiksmē. ES patlaban gatavojas apspriest brīvās
tirdzniecības nolīgumus ar Austrāliju un Jaunzēlandi, kas ir nozīmīgas tirdzniecības partneres,
un ES ir partnerattiecības ar 15 Klusā okeāna neatkarīgām salu valstīm (PICT), un šajās
attiecībās galvenā uzmanība tiek veltīta attīstībai, zivsaimniecībai un klimata pārmaiņām, kā
arī partnerattiecības ar četrām aizjūras zemēm un teritorijām (AZT) un Klusā okeāna salu
forumu (PIF).

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienību (LES) V sadaļa (ES ārējā darbība);

— Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) I–III un V sadaļa (kopējā tirdzniecības
politika; attīstības sadarbība un humānā palīdzība; starptautiski nolīgumi).

POLITIKAS ATTĪSTĪBA

ES ir partnerattiecības ar Austrāliju, Jaunzēlandi, 15 Klusā okeāna neatkarīgām salu valstīm,
četrām aizjūras zemēm un teritorijām un Klusā okeāna salu forumu. ES pastāvīgi pielāgo savu
politiku atbilstoši reģiona politiskajām un ekonomiskajām pārmaiņām. Attīstības sadarbība
joprojām ir būtisks aspekts ES attiecībās ar Klusā okeāna valstīm, kas ir Āfrikas, Karību jūras
reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupas locekles.
Lai gan kopumā ES ir ceturtā lielākā tirdzniecības partnere Klusā okeāna reģionam, tirdzniecība
starp ES un Klusā okeāna valstīm ir neliela gan absolūtā, gan relatīvā izteiksmē, 2016. gadā
sasniedzot EUR 2 993 miljonus. Tuvākajā laikā ir paredzēts sākt sarunas ar Austrāliju
un Jaunzēlandi par brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN). Attiecībās ar 15 Klusā okeāna
neatkarīgām salu valstīm galvenā uzmanība tiek veltīta attīstības sadarbībai, zivsaimniecībai un
klimata pārmaiņām.
A. Austrālija un Jaunzēlande
ES, Austrālija un Jaunzēlande ir līdzīgi domājošas partneres ar kopīgām vērtībām un interesēm.
Papildus spēcīgām tirdzniecības attiecībām partneru līdzīgie uzskati ir ļāvuši attīstīt ciešus
valdības un privātā sektora kontaktus tādos jautājumos kā klimata pārmaiņas, pasaules
tirdzniecība, drošība un attīstība, tehnoloģiju pētniecība un cilvēktiesības. Parlamentam ir viena
delegācija attiecībām ar abām šīm valstīm.
Parlaments 2016. gada 25. februārī pieņēma rezolūciju, ar kuru atbalstīja sarunu sākšanu ar
Austrāliju un Jaunzēlandi par brīvās tirdzniecības nolīgumu.
1. Austrālija
ES un Austrālija 2015. gada 15. novembrī vienojās strādāt pie tā, lai sāktu sarunas
par visaptverošu brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN). Sagatavošanās darbs tika pabeigts
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2017. gada 6. aprīlī, un 2017. gada 13. septembrī Komisija iesniedza ES Padomei ieteikumu un
sarunu pilnvaru projektu, lai saņemtu atļauju oficiālu sarunu sākšanai.
Pašreizējās divpusējās attiecības ar Austrāliju balstās uz juridiski saistošu politisku
pamatnolīgumu, kurā ir paredzēti daudzi noteikumi ekonomiskās un tirdznieciskās sadarbības
jomā – ES un Austrālijas pamatnolīgums, kas noslēgts 2015. gada aprīlī un parakstīts 2017. gada
7. augustā. Šis pamatnolīgums paceļ attiecības jaunā stratēģiskā līmenī. ES un Austrālijas
2016. gada septembrī uzsāktā līderu foruma pirmā sanāksme notika 2017. gada jūnijā. Austrālija
ir nozīmīga ekonomikas un tirdzniecības partnere Eiropas Savienībai. Kopējā preču tirdzniecība
starp ES un Austrāliju 2016. gadā sasniedza EUR 46 miljardus. ES kopumā ir lielākā investore
Austrālijā ar uzkrātajām ārvalstu tiešajām investīcijām (ĀTI) EUR 146 miljardu apmērā
(2015. gads).
2. Jaunzēlande
ES un Jaunzēlande 2015. gada 29. oktobrī sāka sarunu procesu, lai ātri panāktu augstas
kvalitātes padziļināta un visaptveroša BTN noslēgšanu. Pēc darbības jomas izpētes, kas tika
pabeigta 2017. gada 8. martā un kuras gaitā tika noteikti sarunu jautājumi, mērķi un vispārējais
vērienīgums, Komisija 2017. gada 13. septembrī iesniedza ES Padomei ieteikumu par BTN
sarunu sākšanu.
Kopējā preču tirdzniecība starp ES un Jaunzēlandi 2016. gadā sasniedza EUR 8,1 miljardu.
Kopējais pakalpojumu tirdzniecības apjoms starp ES un Jaunzēlandi 2015. gadā sasniedza
EUR 4,3 miljardus. ES ĀTI apjoms 2015. gadā sasniedza EUR 9,8 miljardus, savukārt
Jaunzēlandes ĀTI apjoms ES sasniedza EUR 4,5 miljardus.
ES un Jaunzēlande 2016. gada 5. oktobrī parakstīja Partnerības nolīgumu par attiecībām un
sadarbību (PNAS). PNAS nodrošina visaptverošu pamatu ES un Jaunzēlandes attiecībām. Tas
veicinās efektīvāku divpusējo sadarbību, stiprinot politisko dialogu un uzlabojot sadarbību
ekonomikas un tirdzniecības jomā un daudzās citās jomās – no inovācijas, izglītības un kultūras
līdz migrācijai, terorisma apkarošanai, cīņai pret organizēto noziedzību un kibernoziedzību un
tiesu iestāžu sadarbībai.
B. Citas Klusā okeāna valstis
ES attiecībās ar 15 Klusā okeāna neatkarīgām salu valstīm, kas ir Āfrikas, Karību jūras
reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) grupas locekles, galvenā uzmanība ir pievērsta attīstības
sadarbībai, zivsaimniecībai un klimata pārmaiņām. ES un ĀKK grupas attiecību pamatā ir
Kotonū nolīgums.
15 Klusā okeāna neatkarīgās salu valstis ir Fidži, Papua-Jaungvineja un Austrumtimora, kas
kopā veido 90 % no reģiona sauszemes platības un iedzīvotāju skaita, kā arī 12 mazo salu
jaunattīstības valstis – Kuka Salas, Kiribati, Mikronēzijas Federatīvās Valstis, Nauru, Niue,
Palau, Māršala Salu Republika, Samoa, Zālamana Salas, Tonga, Tuvalu un Vanuatu.
Šīs valstis saskaras ar lielām problēmām attīstības un klimata pārmaiņu jomā. Šo valstu
savstarpējās reģionālās tirdzniecības pamatā ir Klusā okeāna salu valstu nolīgums (PICTA), kas
stājās spēkā 2006. gadā.
ES stratēģijā attiecībā uz šīm Klusā okeāna salu valstīm “Ceļā uz atjauninātu ES un Klusā okeāna
valstu partnerību attīstības jomā”, kas tika pieņemta 2012. gadā, par pamatu ir izmantots Kotonū
nolīgums ar ĀKK valstīm.
Klusā okeāna reģionālās indikatīvās programmas laikposmam no 2016. līdz 2020. gadam
ietvaros ES piešķīra EUR 166 miljonus attīstības problēmu risināšanai šajās Klusā okeāna salu
valstīs.
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ES ar Klusā okeāna salu valstīm apspriež visaptverošu ekonomisko partnerattiecību nolīgumu,
bet 2015. gadā sarunas tika apturētas līdz laikam, kad tiks pabeigta Klusā okeāna
zivsaimniecības resursu pārvaldības pārskatīšana.
ES ir pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgums ar Papua-Jaungvineju un Fidži, kas tika
noslēgts 2007. gadā, un Eiropas Parlaments to ratificēja 2011. gada janvārī.
Attiecībā uz klimata pārmaiņām ES un Klusā okeāna mazo salu jaunattīstības valstis atbalstīja
vērienīgā pasaules mēroga Parīzes nolīguma noslēgšanu, kas tika apspriests ANO 2015. gada
Klimata pārmaiņu konferencē un stājās spēkā kopš 2016. gada decembra.
Klusā okeāna salu forums –16 neatkarīgu un pašpārvaldes valstu grupa ir starpnieks ES sarunās
par finansējumu attīstībai un tirdzniecību. Klusā okeāna salu foruma locekles ir: Austrālija,
Fidži, Jaunzēlande, Kiribati, Kuka Salas, Māršala Salu Republika, Mikronēzijas Federatīvās
Valstis, Nauru, Niue, Palau, Papua-Jaungvineja, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu un Zālamana
Salas.
ES šajā reģionā ir četras aizjūras zemes un teritorijas: Jaunkaledonija, Francijas Polinēzija,
Pitkērna un Volisa un Futuna.
Anna Saarela
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