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STILLE OCEAAN

De EU is de op drie na grootste handelspartner van het gebied van de Stille Oceaan,
hoewel de handel tussen de EU en de landen in het gebied van de Stille Oceaan in
zowel absolute als relatieve termen beperkt is. De EU bereidt momenteel onderhandelingen
voor over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland, die belangrijke
handelspartners zijn, en heeft partnerschappen met de vijftien onafhankelijke eilandstaten in
de Stille Oceaan (Pacific Independent Island Countries - PICTs) – met ontwikkeling, visserij
en de klimaatverandering als zwaartepunt – en met de vier landen en gebieden overzee
(LGO’s) en het Pacific Islands Forum (PIF).

RECHTSGRONDSLAG

— Titel V (extern optreden van de EU) van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU);

— Titels I-III en Titel V (gemeenschappelijk handelsbeleid; ontwikkelingssamenwerking en
humanitaire hulp; internationale overeenkomsten) van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie (VWEU).

BELEID IN ONTWIKKELING

De EU heeft partnerschappen met Australië, Nieuw-Zeeland, de vijftien onafhankelijke
eilandstaten in de Stille Oceaan (PICTs), de vier landen en gebieden overzee (LGO’s) en het
Pacific Islands Forum (PIF). De EU moet haar beleid continu aanpassen aan de politieke en
economische veranderingen die in de regio plaatsvinden. Ontwikkelingssamenwerking blijft een
belangrijk component van de betrekkingen met de landen in de Stille Oceaan, die deel uitmaken
van de groep van landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS).
Hoewel de EU in het algemeen de op drie na grootste handelspartner is van het gebied van de
Stille Oceaan is de handel tussen de EU en de landen van de Stille Oceaan in zowel absolute
als relatieve termen zeer beperkt: in 2016 was deze handel goed voor 2 993 miljoen EUR.
Naar verwachting zullen er binnenkort onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten
met Australië en Nieuw-Zeeland worden opgestart. De betrekkingen met de onafhankelijke
eilandstaten in de Stille Oceaan zijn gericht op ontwikkelingssamenwerking, visserij en
klimaatverandering.
A. Australië en Nieuw-Zeeland
De EU, Australië en Nieuw-Zeeland zijn gelijkgestemde partners met gemeenschappelijke
waarden en belangen. De partners onderhouden sterke handelsbetrekkingen en dankzij
hun gedeelde visie hebben zij nauwe onderlinge contacten in de publieke en particuliere
sector kunnen ontwikkelen over onderwerpen zoals klimaatverandering, internationale handel,
veiligheid en ontwikkeling, technologisch onderzoek en mensenrechten. Het Parlement heeft
één delegatie voor de betrekkingen met beide landen.
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Het Parlement heeft op 25 februari 2016 een resolutie goedgekeurd over de opening van
onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland.
1. Australië
De EU en Australië zijn op 15 november 2015 overeengekomen om te streven naar de opening
van onderhandelingen over een uitgebreide vrijhandelsovereenkomst. De voorbereidende
werkzaamheden hiervan zijn op 6 april 2017 afgerond en op 13 september 2017 heeft de
Commissie de Raad van de EU een aanbeveling met een ontwerp van onderhandelingsmandaat
voorgelegd om toestemming vragen om de formele onderhandelingen te beginnen.
De huidige bilaterale betrekkingen met Australië zijn gebaseerd op een juridisch bindende
kaderovereenkomst die een aantal bepalingen omvat voor samenwerking op economisch en
handelsgebied: de kaderovereenkomst EU-Australië, die in april 2015 werd gesloten en op
7 augustus 2017 is ondertekend. Met deze kaderovereenkomst zal de relatie naar een nieuw
strategisch niveau worden getild. De eerste ontmoeting van het „Leadership Forum” tussen de
EU en Australië dat in september 2016 van start ging, is in juni 2017 gehouden. Australië is een
vooraanstaande economische en handelspartner van de Europese Unie. In 2016 bedroeg de totale
handel tussen de EU en Australië 46 miljard EUR. Al met al is de EU de grootste investeerder
in Australië, met directe buitenlandse investeringen ter waarde van 146 miljard EUR in 2015.
2. Nieuw-Zeeland
Op 29 oktober 2015 hebben de EU en Nieuw-Zeeland zich ingezet voor het op gang brengen van
het onderhandelingsproces teneinde snel een grondige en uitgebreide vrijhandelsovereenkomst
van goede kwaliteit te bereiken. Na de voltooiing op 8 maart 2017 van het verkennend onderzoek
om de onderwerpen, doelstellingen en het algemene ambitieniveau van de onderhandelingen
vast te stellen, heeft de Commissie de Raad van de EU op 13 september 2017 een aanbeveling
voorgelegd om onderhandelingen over een handelsovereenkomst met Nieuw-Zeeland te starten.
In 2016 bedroeg de totale handel in goederen tussen de EU en Nieuw-Zeeland 8,1 miljard EUR.
In 2015 bedroeg de totale handel in diensten tussen de EU en Nieuw-Zeeland 4,3 miljard EUR.
In 2015 bedroegen de directe buitenlandse investeringen in Nieuw-Zeeland van de EU
9,8 miljard EUR; omgekeerd bedroegen de directe buitenlandse investeringen van Nieuw-
Zeeland 4,5 miljard EUR.
Op 5 oktober 2016 hebben de EU en Nieuw-Zeeland een partnerschapsovereenkomst inzake
betrekkingen en samenwerking (Partnership Agreement on Relations and Cooperation - PARC)
ondertekend. Deze overeenkomst voorziet in een uitgebreid fundament voor betrekkingen
tussen de EU en Nieuw-Zeeland. Het zal leiden tot een versterking van de politieke
dialoog en verbetering van de samenwerking inzake economische, handels- en tal van andere
aangelegenheden, van innovatie, onderwijs en cultuur tot migratie, terrorismebestrijding
en de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en cybercriminaliteit alsmede justitiële
samenwerking. Hierdoor zal een meer doeltreffende bilaterale betrokkenheid mogelijk worden.
B. Overige landen in de Stille Oceaan
De betrekkingen van de EU met de vijftien onafhankelijke eilandstaten in de Stille
Oceaan (Pacific Independent Island Countries - PICTs), die deel uitmaken van de groep
van landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) zijn gericht op
ontwikkelingssamenwerking, visserij en klimaatverandering. De betrekkingen tussen de EU en
de ACS-landen zijn gebaseerd op de Overeenkomst van Cotonou.
De vijftien onafhankelijke eilandstaten in de Stille Oceaan zijn: Fiji, Papoea-Nieuw-Guinea
en Oost-Timor, die samen goed zijn voor 90% van het landoppervlak en de bevolking van
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de regio, en 12 kleine insulaire ontwikkelingslanden: de Cookeilanden, Kiribati, de Federale
Staten van Micronesia, Nauru, Niue, Palau, de Republiek der Marshalleilanden, Samoa, de
Salomonseilanden, Tonga, Tuvalu en Vanuatu.
De onafhankelijke eilandstaten in de Stille Oceaan worden geconfronteerd met grote
uitdagingen op het gebied van ontwikkeling en klimaat. Regionale handel tussen deze staten is
gebaseerd op de Pacific Island Countries Agreement (PICTA), die van kracht werd in 2006.
De in 2012 goedgekeurde EU-strategie betreffende de onafhankelijke eilandstaten in de
Stille Oceaan, „Naar een hernieuwd partnerschap voor ontwikkeling tussen de EU en het
Stille Oceaangebied”, bouwt voort op het kader van de Overeenkomst van Cotonou met de
ACS-landen.
Voor de periode 2016-2020 kende de EU onder het regionaal indicatief programma voor
het gebied van de Stille Oceaan 166 miljoen EUR toe om ontwikkelingsuitdagingen in de
onafhankelijke eilandstaten van de Stille Oceaan aan te pakken.
De EU is in onderhandeling over een economische partnerschapsovereenkomst (EPO) met de
eilandstaten van de Stille Oceaan, maar deze onderhandelingen werden in 2015 onderbroken,
in afwachting van een evaluatie van het beheer van de visbestanden in de Stille Oceaan.
De EU heeft een interim-partnerschapsovereenkomst met Papoea-Nieuw-Guinea en Fiji. Deze
werd in 2007 gesloten en in januari 2011 geratificeerd door het Europees Parlement.
Wat betreft de klimaatverandering waren de EU en de kleine insulaire ontwikkelingslanden in
de Stille Oceaan voorstander van het ambitieuze, wereldwijde akkoord van Parijs, dat in 2015
tijdens de VN-conferentie over de klimaatverandering gepresenteerd werd en sinds december
2016 van kracht is.
Het Pacific Islands Forum, een politieke groepering van 16 onafhankelijke en zelfbesturende
staten, fungeert als gesprekspartner voor de EU voor onderhandelingen over handel
en over financiering voor ontwikkeling. De leden van het Pacific Islands Forum zijn:
Australië, de Cookeilanden, de Federale Staten van Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Nieuw-
Zeeland, Niue, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, de Republiek der Marshalleilanden, Samoa, de
Salomonseilanden, Tonga, Tuvalu en Vanuatu.
De EU heeft vier landen en gebieden overzee (LGO’s) in de regio: Nieuw-Caledonië, Frans-
Polynesië, Pitcairn en Wallis en Futuna.
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