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REGIUNEA PACIFICULUI

Uniunea Europeană este al patrulea partener comercial al regiunii Pacificului, deși volumul
comercial este redus atât la nivel absolut, cât și relativ. În prezent, UE se pregătește să
negocieze Acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă, care sunt parteneri
comerciali importanți, și are un parteneriat cu cele 15 țări insulare independente din Pacific
(PICT), axat pe dezvoltare, pescuit și schimbările climatice, precum și parteneriate cu cele
patru țări și teritorii de peste mări (TTPM) și cu Forumul insulelor din Pacific (PIF).

TEMEI JURIDIC

— Titlul V (acțiunea externă a UE) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE);

— Titlurile I-III și V (politica comercială comună; cooperare pentru dezvoltare și ajutor
umanitar; acordurile internaționale) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE).

EVOLUȚIA CONTEXTULUI POLITIC

Uniunea Europeană are parteneriate cu Australia, Noua Zeelandă, cu cele 15 țări insulare
independente din Pacific (PICT), cu cele patru țări și teritorii de peste mări (TTPM) și cu
Forumul insulelor din Pacific (PIF). UE trebuie să-și actualizeze constant politicile în funcție
de schimbările politice și economice care se produc în regiune. Cooperarea pentru dezvoltare
continuă să fie un aspect important al relațiilor UE cu state din regiunea Pacificului care fac
parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP).
Deși UE se situează pe locul al patrulea în clasamentul general al partenerilor comerciali ai
regiunii Pacificului, comerțul dintre UE și statele din regiunea Pacificului este foarte redus, atât
la nivel absolut, cât și la nivel relativ, ridicându-se la 2 993 milioane EUR în 2016. Negocierile
privind acordurile de liber schimb (ALS) cu Australia și Noua Zeelandă sunt preconizate a fi
lansate în curând. Relațiile cu PICT se concentrează pe cooperarea pentru dezvoltare, pe pescuit
și pe schimbările climatice.
A. Australia și Noua Zeelandă
UE, Australia și Noua Zeelandă sunt parteneri care împărtășesc aceeași viziune, având valori
și interese comune. Pe lângă relațiile comerciale solide, perspectivele similare ale partenerilor
le-au permis să dezvolte legături strânse în sectorul public și în cel privat în probleme cum ar
fi schimbările climatice, comerțul mondial, securitatea și dezvoltarea, cercetarea tehnologică și
drepturile omului. Parlamentul are o singură delegație pentru relațiile cu cele două țări.
La 25 februarie 2016, Parlamentul a adoptat o rezoluție care sprijină deschiderea negocierilor
privind încheierea unor acorduri de liber schimb (ALS) cu Australia și Noua Zeelandă.
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1. Australia
La 15 noiembrie 2015, UE și Australia au convenit să conlucreze la inițierea negocierilor privind
un ALS cuprinzător. Activitatea de pregătire s-a încheiat la 6 aprilie 2017, iar la 13 septembrie
2017, Comisia a prezentat Consiliului UE o recomandare, însoțită de un proiect de mandat de
negociere, pentru a autoriza demararea negocierilor oficiale.
Relația bilaterală actuală cu Australia se bazează pe un acord-cadru politic cu caracter juridic
obligatoriu, care conține o serie de dispoziții privind cooperarea economică și comercială:
Acordul-cadru dintre UE și Australia, încheiat în aprilie 2015 și semnat la 7 august 2017.
Acesta va ridica relația la un nou nivel strategic. Prima reuniune a Forumului de conducere
UE-Australia, lansat în septembrie 2016, a avut loc în iunie 2017. Australia este un important
partener economic și comercial pentru Uniunea Europeană. În 2016, valoarea totală a comerțului
cu mărfuri dintre UE și Australia s-a ridicat la 46 miliarde EUR. Per ansamblu, UE este cel
mai mare investitor în Australia, cu un stoc de investiții străine directe (ISD) în valoare de
146 miliarde EUR în 2015.
2. Noua Zeelandă
La 29 octombrie 2015, UE și Noua Zeelandă au început procesul de negociere urmărind
încheierea rapidă a unui ALS aprofundat, cuprinzător și de înaltă calitate. După finalizarea, la
8 martie 2017, a studiului preliminar pentru a stabili chestiunile, obiectivele și nivelul general de
ambiție al negocierilor, la 13 septembrie 2017, Comisia a prezentat o recomandare Consiliului
UE de a începe negocierile pentru un ALS.
În 2016, valoarea totală a comerțului cu mărfuri dintre UE și Noua Zeelandă s-a cifrat la
8,1 miliarde EUR. În 2015, valoarea totală a comerțului cu servicii dintre UE și Noua Zeelandă
s-a ridicat la 4,3 miliarde EUR. În 2015, stocul de investiții străine directe ale UE s-a cifrat la
9,8 miliarde EUR, în timp ce stocul de investiții străine directe ale Noii Zeelande în UE s-a
cifrat la 4,5 miliarde EUR.
La 5 octombrie 2016, UE și Noua Zeelandă au semnat un Acord de parteneriat privind relațiile și
cooperarea (PARC). Acordul oferă un temei general pentru relațiile UE-Noua Zeelandă. Acesta
va facilita o implicare bilaterală mai eficace prin consolidarea dialogului politic și îmbunătățirea
cooperării în chestiuni economice și comerciale într-o gamă largă de alte domenii, de la inovare,
educație și cultură la migrație, combaterea terorismului, lupta împotriva criminalității organizate
și a criminalității informatice și cooperarea judiciară.
B. Alte țări din regiunea Pacificului
Relațiile UE cu cele 15 țări insulare independente din Pacific (PICT) care fac parte din grupul
Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) se axează pe cooperarea pentru dezvoltare, pescuit și
schimbările climatice. Relațiile UE cu statele din grupul ACP se întemeiază pe Acordul de la
Cotonou.
Aceste 15 PICT sunt: Fiji, Papua-Noua Guinee și Timorul de Est, care, împreună, constituie 90%
din suprafața și populația regiunii, precum și 12 state insulare mici în curs de dezvoltare: Insulele
Cook, Kiribati, Statele Federate ale Microneziei, Nauru, Niue, Palau, Republica Insulelor
Marshall, Samoa, Insulele Solomon, Tonga, Tuvalu și Vanuatu.
PICT se confruntă cu provocări majore legate de dezvoltare și de schimbările climatice.
Comerțul regional dintre aceste state se bazează pe Acordul dintre țările insulare din Pacific
(PICTA), care a întrat în vigoare în 2006.
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Strategia UE referitoare la PICT, intitulată „Spre un parteneriat reînnoit pentru dezvoltare între
UE și regiunea Pacificului” și adoptată în 2012, se bazează pe cadrul Acordului de la Cotonou
cu țările ACP.
UE a alocat 166 milioane EUR în cadrul Programului indicativ regional pentru Pacific pentru
perioada 2016-2020, pentru a încerca să găsească soluții la problemele legate de dezvoltare în
țările PICT.
UE negociază un Acord de parteneriat economic cuprinzător (EPA) cu țările insulare din Pacific,
dar negocierile au fost suspendate în 2015 în așteptarea unei reexaminări a gestionării resurselor
piscicole din Pacific.
UE are un Acord de parteneriat economic interimar cu Papua-Noua Guinee și Fiji, care a fost
încheiat în 2007 și a fost ratificat de Parlamentul European în ianuarie 2011.
În ceea ce privește schimbările climatice, UE și statele insulare mici în curs de dezvoltare din
Pacific au sprijinit încheierea acordului global și ambițios de la Paris, negociat la Conferința
Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice din 2015 și care este în vigoare
din decembrie 2016.
Forumul insulelor din Pacific, un grup politic de 16 state independente și autonome, este
un interlocutor al UE în ceea ce privește finanțarea dezvoltării din partea UE și negocierile
comerciale. Membrii PIF sunt: Australia, Insulele Cook, Statele Federate ale Microneziei,
Fiji, Kiribati, Nauru, Noua Zeelandă, Niue, Palau, Papua-Noua Guinee, Republica Insulelor
Marshall, Samoa, Insulele Solomon, Tonga, Tuvalu și Vanuatu.
Uniunea Europeană are patru țări și teritorii de peste mări (TTPM) în regiune: Noua Caledonie,
Polinezia Franceză, Insulele Pitcairn și Wallis și Futuna.
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