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PACÍFICO

A UE é o quarto parceiro comercial da região do Pacífico, embora o volume das trocas
comerciais seja muito reduzido, tanto em termos absolutos, como em termos relativos. A UE
prepara-se atualmente para negociar acordos de comércio livre com a Austrália e a Nova
Zelândia, que são parceiros comerciais importantes. A UE tem parcerias na região com os
15 Estados Insulares Independentes do Pacífico, que incidem sobre o desenvolvimento, as
pescas e as alterações climáticas, com os quatro países e territórios ultramarinos (PTU) e com
o Fórum das Ilhas do Pacífico (PIF).

BASE JURÍDICA

— Título V (ação externa da UE) do Tratado da União Europeia (TUE);

— Títulos I a III e Título V (política comercial comum; cooperação para o desenvolvimento
e ajuda humanitária; acordos internacionais) do Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia (TFUE).

POLÍTICAS EM EVOLUÇÃO

A UE tem parcerias com a Austrália, a Nova Zelândia, os 15 Estados Insulares Independentes do
Pacífico, os quatro países e territórios ultramarinos (PTU) e o Fórum das Ilhas do Pacífico (PIF).
A UE ajusta constantemente as suas políticas, ao ritmo das mudanças políticas e económicas na
região. A cooperação para o desenvolvimento continua a ser um aspeto importante das relações
da UE com os 15 países do Pacífico pertencentes ao grupo de Estados de África, das Caraíbas
e do Pacífico (ACP).
Embora a UE seja, globalmente, o quarto maior parceiro comercial da região do Pacífico, as
trocas comerciais entre a UE e os países do Pacífico são muito reduzidas em termos absolutos
e relativos, ascendendo a 2993 milhões de euros em 2016. Deve estar para breve o lançamento
de negociações tendo em vista a celebração de acordos de comércio livre com a Austrália e a
Nova Zelândia. As relações com os Estados Insulares independentes do Pacífico incidem na
cooperação para o desenvolvimento, nas pescas e nas alterações climáticas.
A. Austrália e Nova Zelândia
A UE, a Austrália e a Nova Zelândia são parceiros com mentalidades similares, com valores e
interesses comuns. Para além das suas sólidas relações comerciais, o facto de terem pontos de
vista semelhantes permitiu-lhes desenvolver laços estreitos, tanto a nível governamental, como
do sector privado, em domínios como as alterações climáticas, o comércio mundial, a segurança
e o desenvolvimento, bem como a investigação tecnológica e os direitos humanos. O Parlamento
dispõe de uma delegação única para as relações com os dois países.
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O Parlamento adotou uma resolução, em 25 de fevereiro de 2016, sobre a abertura de
negociações relativas a um Acordo de Comércio Livre (ACL) com a Austrália e a Nova
Zelândia.
1. Austrália
A UE e a Austrália decidiram, em 15 de novembro de 2015, envidar esforços para iniciar
negociações conducentes a um Acordo de Comércio Livre abrangente (ACL). O trabalho
preparatório terminou em 6 de abril de 2017 e, em 13 de setembro de 2017, a Comissão
apresentou uma recomendação, com o projeto de mandato de negociação do Conselho da UE
para obter autorização para encetar negociações formais.
As atuais relações bilaterais com a Austrália têm por base um acordo-quadro político
juridicamente vinculativo, do qual constam numerosas disposições relativas à cooperação
económica e comercial: o Acordo-Quadro UE-Austrália, celebrado em abril de 2015 e assinado
em 7 de agosto de 2017. O Acordo-Quadro irá dar às relações UE-Austrália uma nova dimensão
estratégica. A primeira reunião do Fórum de Líderes UE-Austrália, lançado em setembro de
2016, teve lugar em junho de 2017. A Austrália é um parceiro económico e comercial importante
para a União Europeia. Em 2016, o comércio total de mercadorias entre a UE e a Austrália
ascendeu a 46 mil milhões de euros. Em geral, a UE é o maior investidor na Austrália, com um
volume de investimento direto estrangeiro (IDE) de 146 mil milhões de euros em 2015.
2. Nova Zelândia
Em 29 de outubro de 2015, a UE e a Nova Zelândia iniciaram o processo de negociações,
tendo em vista a rápida celebração de um acordo comércio livre aprofundado, amplo e de
elevada qualidade. Na sequência da conclusão, em 8 de março de 2017, do exercício no âmbito
da negociação, destinado a identificar as questões, os objetivos e o nível geral de ambição
das negociações, a Comissão apresentou uma recomendação, em 13 de setembro de 2017, ao
Conselho da UE, tendo em vista o lançamento de negociações para um acordo com a Nova
Zelândia.
Em 2016, o comércio total de mercadorias entre a UE e a Nova Zelândia correspondeu a um
montante de 8,1 mil milhões de euros. O comércio total de serviços entre a UE e a Nova Zelândia
atingiu 4,3 mil milhões de euros em 2015. Em 2015, o volume de IDE da UE ascendeu a 9,8
mil milhões de euros, enquanto o volume de IDE da Nova Zelândia na UE se situava nos 4,5
mil milhões de euros.
Em 5 de outubro de 2016, a UE e a Nova Zelândia assinaram o Acordo de Parceria sobre as
Relações e a Cooperação (PARC). O PARC constitui uma base abrangente para as relações entre
a UE e a Nova Zelândia. Facilitará um empenho bilateral mais eficaz, reforçando o diálogo
político e intensificando a cooperação no domínio económico e comercial e num vasto leque
de outros domínios, desde a inovação, educação e cultura à migração, luta contra o terrorismo,
criminalidade organizada, cibercriminalidade e cooperação judiciária.
B. Outros países do Pacífico
As relações da UE com os 15 Estados Insulares Independentes do Pacífico, parte do Grupo de
Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP), incidem principalmente na cooperação
para o desenvolvimento, nas pescas e nas alterações climáticas. As relações da UE com o grupo
ACP baseiam-se no Acordo de Cotonu.
Os 15 Estados Insulares Independentes do Pacífico são: Fiji, Papua-Nova Guiné e Timor-Leste,
que, em conjunto, representam 90 % do território e da população da região, e 12 Pequenos
Estados Insulares em Desenvolvimento, ou seja, Ilhas Cook, Quiribáti, Estados Federados da



Fichas técnicas sobre a União Europeia - 2017 3

Micronésia, Nauru, Niuê, Palau, República das Ilhas Marshall, Samoa, Ilhas Salomão, Tonga,
Tuvalu e Vanuatu.
Estes Estados enfrentam desafios significativos em termos de desenvolvimento e de clima. O
comércio regional entre estes Estados Insulares assenta no Acordo entre os Estados Insulares
do Pacífico, que entrou em vigor em 2006.
A estratégia da UE respeitante aos Estados Insulares Independentes do Pacífico, intitulada
«Rumo a uma parceria para o desenvolvimento renovada entre a UE e o Pacífico» e adotada em
2012, baseia-se no quadro do Acordo de Cotonu com os países ACP.
A UE atribuiu 166 milhões de euros ao abrigo do Programa Indicativo Regional para o
Pacífico para o período de 2016 a 2020, no intuito de enfrentar os desafios em matéria de
desenvolvimento nos Estados Insulares Independentes do Pacífico.
A UE está a negociar um Acordo de Parceria Económica (APE) abrangente com os Estados
Insulares do Pacífico, mas as negociações foram suspensas em 2015, na pendência de uma
revisão da gestão dos recursos haliêuticos do Pacífico.
A UE tem um Acordo Provisório de Parceria Económica com a Papua-Nova Guiné e as Ilhas
Fiji, que foi concluído em 2007 e ratificado pelo Parlamento Europeu em janeiro de 2011.
No que se refere às alterações climáticas, a UE e os Pequenos Estados Insulares em
Desenvolvimento do Pacífico apoiaram o estabelecimento do ambicioso e global Acordo de
Paris, negociado em 2015 na Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas e
em vigor desde dezembro de 2016.
O Fórum das Ilhas do Pacífico, grupo político de 16 Estados independentes e autónomos, é
um interlocutor da UE para o financiamento do desenvolvimento e as negociações comerciais.
Os membros do Fórum das Ilhas do Pacífico são: Austrália, Ilhas Cook, Estados Federados da
Micronésia, Fiji, Quiribáti, Nauru, Nova Zelândia, Niuê, Palau, Papua-Nova Guiné, República
das Ilhas Marshall, Samoa, Ilhas Salomão, Tonga, Tuvalu e Vanuatu.
A UE tem quatro países e territórios ultramarinos (PTU) na região: Polinésia Francesa, Nova
Caledónia, Ilhas Pitcairn e Wallis e Futuna.
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