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IL-PAĊIFIKU

L-UE hija r-raba' sieħeb kummerċjali tar-reġjun tal-Paċifiku, madankollu l-volum tal-
kummerċ huwa żgħir kemm f'termini assoluti kif ukoll f'termini relattivi. Bħalissa l-UE qed
tipprepara biex tinnegozja ftehimiet ta' kummerċ ħieles mal-Awstralja u New Zealand, li
huma sħab kummerċjali importanti, u għandha sħubiji mal-15-il Pajjiż Gżira Indipendenti tal-
Paċifiku (PICTs), iffukati fuq l-iżvilupp, is-sajd u t-tibdil fil-klima, kif ukoll sħubiji ma' erba'
Pajjiżi u Territorji Extra-Ewropej (OCTs) u mal-Forum tal-Gżejjer tal-Paċifiku (PIF).

IL-BAŻI ĠURIDIKA

— It-Titolu V (azzjoni esterna tal-UE) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE);

— It-Titoli I-III u V (il-politika kummerċjali komuni; il-kooperazzjoni għall-iżvilupp u
l-għajnuna umanitarja; ftehimiet internazzjonali) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE).

POLITIKI LI QED JEVOLVU

L-UE għandha sħubiji mal-Awstralja, New Zealand, il-15-il Pajjiż Gżira Indipendenti tal-
Paċifiku (PICTs), ma' erba' Pajjiżi u Territorji Extra-Ewropej (OCTs), u mal-Forum tal-Gżejjer
tal-Paċifiku (PIF). B'mod kostanti qed taġġorna l-politiki tagħha f'konformità mal-bidliet politiċi
u ekonomiċi li qed iseħħu f'dak ir-reġjun. Il-kooperazzjoni għall-iżvilupp tibqa' aspett importanti
tar-relazzjonijiet tal-UE mal-Istati tal-Paċifiku, li huma parti mill-Grupp tal-Istati Afrikani, tal-
Karibew u tal-Paċifiku (AKP).
Għalkemm l-UE hija kklassifikata b'mod globali bħala r-raba' sieħeb kummerċjali tar-reġjun
tal-Paċifiku, il-kummerċ bejn l-UE u l-pajjiżi tal-Paċifiku huwa żgħir ħafna kemm f'termini
assoluti kif ukoll f'termini relattivi, u fl-2016 ammonta għal EUR 2 993 miljun. In-negozjati
dwar ftehimiet ta' kummerċ ħieles (FTA) mal-Awstralja u New Zealand huma mistennija li
jibdew dalwaqt. Ir-relazzjonijiet mal-PICTs huma ffukati fuq il-kooperazzjoni għall-iżvilupp,
is-sajd u t-tibdil fil-klima.
A. L-Awstralja u New Zealand
L-UE, l-Awstralja u New Zealand huma sħab tal-istess ħsieb b'valuri u interessi komuni.
Minbarra r-relazzjonijiet kummerċjali b'saħħithom, il-prospetti simili tas-sħab ippermettew li
jiżviluppaw kuntatti mill-qrib tas-setturi tal-gvern u privat dwar kwistjonijiet bħalma huma t-
tibdil fil-klima, il-kummerċ dinji, is-sigurtà u l-iżvilupp, ir-riċerka teknoloġika u d-drittijiet tal-
bniedem. Il-Parlament għandu delegazzjoni waħda għar-relazzjonijiet maż-żewġ pajjiżi.
Il-Parlament adotta riżoluzzjoni fil-25 ta' Frar 2016 favur il-ftuħ ta' negozjati dwar FTA mal-
Awstralja u New Zealand.
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1. L-Awstralja
L-UE u l-Awstralja qablu fil-15 ta' Novembru 2015 li jaħdmu lejn il-bidu ta' negozjati dwar FTA
komprensiv. Il-ħidma preparatorja ntemmet fis-6 ta' April 2017, u fit-13 ta' Settembru 2017 il-
Kummissjoni ppreżentat rakkomandazzjoni, b'abbozz ta' mandat ta' negozjar lill-Kunsill tal-UE
għall-awtorizzazzjoni biex jitniedu negozjati formali.
Ir-relazzjoni bilaterali attwali mal-Awstralja hija bbażata fuq ftehim ta' qafas politiku legalment
vinkolanti li jinkludi numru ta' dispożizzjonijiet ta' kooperazzjoni ekonomika u kummerċjali: il-
Ftehim Qafas UE-Awstralja, konkluż f'April 2015 u ffirmat fis-7 ta' Awwissu 2017. Il-Ftehim
Qafas javvanza r-relazzjoni għal livell strateġiku ġdid. L-ewwel laqgħa tal-Forum ta' Tmexxija
UE-Awstralja, li tnieda f'Settembru 2016, seħħ f'Ġunju 2017. L-Awstralja hija sieħeb ekonomiku
u kummerċjali importanti għall-Unjoni Ewropea. Fl-2016, il-kummerċ totali fil-merkanzija bejn
l-UE u l-Awstralja ammonta għal EUR 46 biljun. B'mod globali, l-UE hija l-akbar investitur fl-
Awstralja, bi stokk ta' investiment dirett barrani (IDB) ta' EUR 146 biljun fl-2015.
2. New Zealand
Fid-29 ta' Ottubru 2015, l-UE u New Zealand bdew il-proċess ta' negozjati mmirati
lejn konklużjoni rapida ta' ftehim ta' kummerċ ħieles ta' kwalità għolja profond u
komprensiv. Wara t-tlestija, fit-8 ta' Marzu 2017, tal-eżerċizzju ta' identifikazzjoni sabiex
jiġu ddeterminati l-kwistjonijiet, l-objettivi u l-livell ta' ambizzjoni ġenerali għan-negozjati,
fit-13 ta' Settembru 2017 il-Kummissjoni ppreżentat rakkomandazzjoni lill-Kunsill tal-UE għat-
tnedija tan-negozjati dwar FTA.
Fl-2016, il-kummerċ totali fil-merkanzija bejn l-UE u New Zealand ammonta għal
EUR 8.1 biljun. Fl-2015, il-kummerċ totali fis-servizzi bejn l-UE u New Zealand ammonta għal
EUR 4.3 biljun. Fl-2015, l-istokk tal-IDB tal-UE kien EUR 9.8 biljun, filwaqt li l-istokk tal-
IDB ta' New Zealand fl-UE kien EUR 4.5 biljun.
Fil-5 ta' Ottubru 2016, l-UE u New Zealand iffirmaw il-Ftehim ta' Sħubija dwar ir-Relazzjonijiet
u l-Kooperazzjoni (PARC). Il-PARC jipprovdi pedament legali komprensiv għar-relazzjonijiet
bejn l-UE u New Zealand. Hu ser jiffaċilita impenn bilaterali aktar effettiv billi jsaħħaħ id-
djalogu politiku u jtejjeb il-kooperazzjoni fir-rigward ta' kwistjonijiet ekonomiċi u kummerċjali
u f'firxa wiesgħa ta' oqsma oħra, fosthom l-innovazzjoni, l-edukazzjoni u l-kultura, il-
migrazzjoni, il-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u ċ-
ċiberkriminalità u l-kooperazzjoni ġudizzjarja.
B. Pajjiżi Asjatiċi oħrajn
Ir-relazzjonijiet tal-UE mal-15-il Pajjiż Gżira Indipendenti tal-Paċifiku (PICTs), li huma
parti mill-Grupp tal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) huma ffukati fuq il-
kooperazzjoni għall-iżvilupp, is-sajd u t-tibdil fil-klima. Ir-relazzjonijiet tal-UE mal-grupp AKP
huma bbażati fuq il-Ftehim ta' Cotonou.
Il-15-il PICT huma: Fiġi, Papua New Guinea u Timor Leste, li flimkien jammontaw għal 90%
tal-massa tal-art u tal-popolazzjoni tar-reġjun, u 12-il Stat Gżira Żgħira li qed Tiżviluppa: Il-
Gżejjer Cook, Kiribati, l-Istati Federali tal-Mikroneżja, Nauru, Niue, Palau, ir-Repubblika tal-
Gżejjer Marshall, Samoa, il-Gżejjer Solomon, Tonga, Tuvalu u Vanuatu.
Il-PICTs jiffaċċjaw sfidi kbar relatati mal-iżvilupp u t-tibdil fil-klima. Il-kummerċ reġjonali bejn
dawn l-Istati huwa bbażat fuq il-Ftehim dwar il-Pajjiżi Gżejjer tal-Paċifiku (PICTA), li daħal
fis-seħħ fl-2006.
L-istrateġija tal-UE rigward il-PICTs, intitolata "Lejn sħubija għall-iżvilupp imġedda bejn l-UE
u l-Paċifiku" u adottata fl-2012, tibni fuq il-qafas tal-Ftehim ta' Cotonou mal-pajjiżi AKP.
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L-UE allokat EUR 166 miljun taħt il-Programm Indikattiv Reġjonali tal-Paċifiku għall-perjodu
2016-2020 biex jiġu indirizzati l-isfidi ta' żvilupp fil-pajjiżi PICT.
L-UE qed tinnegozja Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (FSE) komprensiv mal-pajjiżi tal-Gżejjer
tal-Paċifiku, iżda n-negozjati kienu twaqqfu temporanjament fl-2015 fl-istennija ta' rieżami tal-
ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd tal-Paċifiku.
L-UE għandha Ftehim ta' Sħubija Ekonomika Interim ma' Papua New Guinea u Fiġi li ġie
konkluż fl-2007 u ratifikat mill-Parlament Ewropew f'Jannar 2011.
Fir-rigward tat-tibdil fil-klima, l-UE u l-Istati Gżejjer Żgħar tal-Paċifiku li qed Jiżviluppaw
appoġġjaw l-istabbiliment tal-Ftehim ta' Pariġi globali ambizzjuż, innegozjat waqt il-
Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima tal-2015 u li ilu fis-seħħ minn
Diċembru 2016.
Il-Forum tal-Gżejjer tal-Paċifiku, grupp politiku ta' 16-il stat indipendenti u awtonomi, huwa
interlokutur għall-UE għall-fondi għall-iżvilupp u n-negozjati kummerċjali tal-UE. Il-membri
tal-Forum tal-Gżejjer tal-Paċifiku huma: L-Awstralja, il-Gżejjer Cook, l-Istati Federali tal-
Mikroneżja, Fiġi, Kiribati, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, ir-Repubblika
tal-Gżejjer Marshall, Samoa, il-Gżejjer Solomon, Tonga, Tuvalu u Vanuatu.
L-UE għandha erba' Pajjiżi u Territorji Extra-Ewropej (OCTs) fir-reġjun: New Caledonia, il-
Polineżja Franċiża, il-Gżejjer Pitcairn u Wallis u Futuna.
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