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REJON PACYFIKU

UE jest czwartym w kolejności partnerem handlowym regionu Pacyfiku, mimo niedużej
wielkości handlu zarówno w skali bezwzględnej, jak i względnej. UE przygotowuje się
obecnie do negocjacji umów o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią, które są ważnymi
partnerami handlowymi, i zawarła partnerstwa z 15 niezależnymi państwami wyspiarskimi
Pacyfiku (skupiające się na rozwoju, rybołówstwie i zmianie klimatu), a także 4 partnerstwa
z krajami i terytoriami zamorskimi oraz z Forum Wysp Pacyfiku.

PODSTAWA PRAWNA

— Tytuł V (działania zewnętrzne UE) Traktatu o Unii Europejskiej (TUE);

— Tytuły I–III i V (wspólna polityka handlowa; współpraca na rzecz rozwoju i pomoc
humanitarna; umowy międzynarodowe) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE).

ROZWÓJ STRATEGII POLITYCZNYCH

UE zawarła w tym regionie partnerstwa z Australią, Nową Zelandią, 15 niezależnymi państwami
wyspiarskimi Pacyfiku, 4 krajami i terytoriami zamorskimi oraz z Forum Wysp Pacyfiku.
Unia stale aktualizuje strategie, by dostosować je do zmian politycznych i gospodarczych
zachodzących w regionie. Współpraca na rzecz rozwoju pozostaje ważnym aspektem
stosunków UE z państwami Pacyfiku, które wchodzą w skład grupy państw Afryki, Karaibów
i Pacyfiku (AKP).
Mimo że UE plasuje się ogólnie na czwartej pozycji wśród partnerów handlowych regionu
Pacyfiku, wielkość handlu między UE a państwami Pacyfiku jest bardzo niewielka zarówno
w ujęciu bezwzględnym, jak i względnym, a jego wartość w 2016 r. wyniosła 2,993 mln EUR.
Negocjacje umów o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią mają się rozpocząć wkrótce.
Stosunki z niezależnymi państwami wyspiarskimi Pacyfiku skupiają się na współpracy na rzecz
rozwoju, rybołówstwie i zmianie klimatu.
A. Australia i Nowa Zelandia
UE, Australia i Nowa Zelandia to partnerzy o podobnym sposobie myślenia oraz wspólnych
wartościach i interesach. Oprócz silnych stosunków handlowych podobieństwo poglądów tych
partnerów umożliwiło nawiązanie bliskich stosunków na szczeblu rządu i sektora prywatnego,
które koncentrują się na takich kwestiach, jak zmiana klimatu, handel światowy, bezpieczeństwo
i rozwój, badania technologiczne oraz prawa człowieka. Parlament ma jedną delegację do spraw
stosunków z oboma krajami.
Dnia 25 lutego 2016 r. Parlament przyjął rezolucję popierającą otwarcie negocjacji w sprawie
umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią.
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1. Australia
UE i Australia uzgodniły w dniu 15 listopada 2015 r., że będą pracować nad rozpoczęciem
negocjacji dotyczących kompleksowej umowy o wolnym handlu. Prace przygotowawcze
zakończyły się w dniu 6 kwietnia 2017 r., a w dniu 13 września 2017 r. Komisja przedstawiła
Radzie UE zalecenie, wraz z projektem mandatu negocjacyjnego, w celu uzyskania zezwolenia
na rozpoczęcie formalnych negocjacji.
Aktualne stosunki dwustronne z Australią opierają się na prawnie wiążącej umowie ramowej
natury politycznej, która zawiera szereg przepisów regulujących współpracę gospodarczą
i handlową, tj. na umowie ramowej między UE a Australią zawartej w kwietniu 2015 r.
i podpisanej w dniu 7 sierpnia 2017 r. Umowa ramowa wynosi te stosunki na nowy, strategiczny
poziom. Pierwsze posiedzenie forum przywództwa UE–Australia, które powstało we wrześniu
2016 r., odbyło się w czerwcu 2017 r. Australia jest ważnym partnerem gospodarczym
i handlowym Unii Europejskiej. W 2016 r. całkowita wartość wymiany towarowej między UE
a Australią wyniosła 46 mld EUR. Ogólnie rzecz biorąc, UE jest największym inwestorem
zagranicznym w Australii – w 2015 r. wartość inwestycji bezpośrednich sięgała 146 mld EUR.
2. Nowa Zelandia
W dniu 29 października 2015 r. UE i Nowa Zelandia rozpoczęły negocjacje w celu szybkiego
wypracowania pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu wysokiej jakości. Po
ustaleniu w dniu 8 marca 2017 r. zakresu negocjacji służącego określeniu zagadnień, celów
i ogólnego poziomu ambicji w odniesieniu do negocjacji, w dniu 13 września 2017 r. Komisja
przedstawiła Radzie UE zalecenie w sprawie rozpoczęcia negocjacji ww. umów o wolnym
handlu.
W 2016 r. całkowita wartość wymiany towarowej między UE a Nową Zelandią wyniosła
8,1 mld EUR. W 2015 r. całkowita wartość handlu usługami między UE a Nową Zelandią
wyniosła 4,3 mld EUR. W 2015 r. wartość wszystkich unijnych BIZ w Nowej Zelandii
wyniosła 9,8 mld EUR, podczas gdy wartość wszystkich BIZ Nowej Zelandii w UE wyniosła
4,5 mld EUR.
W dniu 5 października 2016 r. UE i Nowa Zelandia podpisały umowę o partnerstwie
w stosunkach i współpracy (PARC). Umowa ta stanowi kompleksową podstawę stosunków
UE–Nowa Zelandia. Ułatwi ona bardziej skuteczne dwustronne zaangażowanie poprzez
wzmocnienie dialogu politycznego i poprawę współpracy w kwestiach gospodarczych
i handlowych oraz w wielu innych dziedzinach, począwszy od innowacji, edukacji
i kultury po migrację, zwalczanie terroryzmu, walkę z przestępczością zorganizowaną
i cyberprzestępczością oraz współpracę sądową.
B. Inne państwa z regionu Pacyfiku
Stosunki UE z 15 niezależnymi państwami wyspiarskimi Pacyfiku, wchodzącymi w skład grupy
państw AKP, skupiają się na współpracy na rzecz rozwoju, rybołówstwie oraz w dziedzinie
gospodarki rybnej i zmiany klimatu. Podstawą stosunków UE z krajami grupy AKP jest
porozumienie z Kotonu.
15 niezależnych państw wyspiarskich Pacyfiku to: Fidżi, Papua Nowa Gwinea i Timor
Wschodni, które łącznie stanowią 90 % obszaru regionu i jego populacji, oraz 12 małych
rozwijających się państw wyspiarskich: Wyspy Cooka, Kiribati, Sfederowane Stany Mikronezji,
Nauru, Niue, Palau, Republika Wysp Marshalla, Samoa, Wyspy Salomona, Tonga, Tuvalu
i Vanuatu.
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Niezależne państwa wyspiarskie Pacyfiku stoją przed poważnymi wyzwaniami w zakresie
rozwoju i klimatu. Regionalna wymiana handlowa między tymi państwami odbywa się
w oparciu o umowę państw wyspiarskich Pacyfiku, która weszła w życie w roku 2006.
Strategia UE dotycząca tej umowy, zatytułowana „W kierunku odnowionego partnerstwa na
rzecz rozwoju między UE a regionem Pacyfiku” i przyjęta w 2012 r., opiera się na ramach
umowy z Kotonu zawartej z państwami AKP.
UE przyznała kwotę 166 mln EUR na lata 2016–2020 w ramach regionalnego programu
orientacyjnego dla Pacyfiku, aby wesprzeć niezależne państwa wyspiarskie Pacyfiku zmagające
się z wyzwaniami rozwojowymi.
UE negocjuje kompleksową umowę o partnerstwie gospodarczym z państwami wyspiarskimi
Pacyfiku, lecz negocjacje wstrzymano w 2015 r. do czasu przeglądu zarządzania zasobami
rybnymi w regionie Pacyfiku.
UE jest stroną przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym z Papuą Nową Gwineą i Fidżi,
zawartą w 2007 r. i ratyfikowaną przez Parlament Europejski w styczniu 2011 r.
W odniesieniu do zmiany klimatu, UE i małe rozwijające się państwa wyspiarskie z regionu
Pacyfiku poparły zawarcie ambitnego globalnego porozumienia paryskiego, które zostało
wynegocjowane w 2015 r. podczas konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu i weszło w życie
w grudniu 2016 r.
Forum Wysp Pacyfiku, polityczne zgrupowanie 16 niezależnych i samodzielnych państw, jest
partnerem UE w zakresie unijnego finansowania na rzecz rozwoju i negocjacji handlowych.
W skład Forum Wysp Pacyfiku wchodzą: Australia, Wyspy Cooka, Sfederowane Stany
Mikronezji, Fidżi, Kiribati, Nauru, Nowa Zelandia, Niue, Palau, Palau, Papua Nowa Gwinea,
Republika Wysp Marshalla, Samoa, Wyspy Salomona, Tonga, Tuvalu i Vanuatu.
UE posiada cztery kraje i terytoria zamorskie w tym regionie. Są to: Nowa Kaledonia, Polinezja
Francuska, Pitcairn oraz Wallis i Futuna.
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09/2017


	Rejon Pacyfiku
	Podstawa prawna
	Rozwój strategii politycznych


