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TICHOMORIE

EÚ je štvrtým obchodným partnerom tichomorského regiónu, aj keď je objem obchodu
malý ako v absolútnom, tak aj v relatívnom vyjadrení. EÚ sa v súčasnosti pripravuje
na rokovanie o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom, ktoré
sú dôležitými obchodnými partnermi a udržiava partnerstvo s 15 nezávislými ostrovnými
krajinami Tichomoria zamerané na rozvoj, rybolov a zmenu klímy, ako aj partnerstvá so
štyrmi zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ) a Fórom tichomorských ostrovov (PIF).

PRÁVNY ZÁKLAD

— Hlava V (vonkajšia činnosť EÚ) Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ).

— Hlavy I – III a V (spoločná obchodná politika, rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc,
medzinárodné dohody) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

VYVÍJAJÚCE SA POLITIKY

EÚ rozvíja partnerstvo s Austráliou, Novým Zélandom, 15 nezávislými tichomorskými
krajinami, so štyrmi zámorskými krajinami a územiami a s Fórom tichomorských ostrovov.
EÚ priebežne prispôsobuje svoje politiky v súlade s politickými a hospodárskymi zmenami
odohrávajúcimi sa v tomto regióne. Rozvojová spolupráca je aj naďalej dôležitým aspektom
vo vzťahoch EÚ s tichomorskými štátmi, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských
a tichomorských štátov (AKT).
Aj keď je EÚ štvrtým obchodným partnerom tichomorského regiónu, obchod medzi EÚ
a krajinami Tichomoria je veľmi malý ako v absolútnom, tak aj v relatívnom vyjadrení, a v roku
2016 predstavoval 2993 mil. EUR. Očakáva sa, že rokovania o dohodách o voľnom obchode
s Austráliou a Novým Zélandom sa začnú čoskoro. Vzťahy s nezávislými ostrovnými krajinami
Tichomoria sa zameriavajú na rozvojovú spoluprácu, rybolov a zmenu klímy.
A. Austrália a Nový Zéland
EÚ, Austrália a Nový Zéland sú partnermi s podobným zmýšľaním a spoločnými hodnotami
a záujmami. Podobné postoje im okrem pevných obchodných vzťahov umožnili vytvoriť aj
úzke väzby vo vládnom a súkromnom sektore v otázkach, ako sú zmena klímy, svetový obchod,
bezpečnosť a rozvoj, technologický výskum a ľudské práva. Parlament má jednu delegáciu pre
vzťahy s oboma krajinami.
Parlament schválil uznesenie z 25. februára 2016 o podpore začatia rokovaní o dohodách
o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom.
1. Austrália
EÚ a Austrália sa 15. novembra 2015 dohodli na tom, že sa budú usilovať o začatie
rokovaní o komplexnej dohode o voľnom obchode. Prípravné práce sa skončili 6. apríla
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2017 a 13. septembra 2017 Komisia predložila Rade EÚ odporúčanie s návrhom rokovacieho
mandátu, v ktorom žiada schválenie začatia oficiálnych rokovaní.
Súčasné dvojstranné vzťahy s Austráliou sa zakladajú na právne záväznej politickej rámcovej
dohode, ktorá obsahuje niekoľko ustanovení o hospodárskej a obchodnej spolupráci: rámcová
dohoda medzi EÚ a Austráliou bola uzavretá v apríli 2015 a podpísaná bola 7. augusta 2017.
Vzťah sa touto rámcovou dohodou pozdvihne na novú, strategickú úroveň. Prvé stretnutie
vedúceho fóra EÚ a Austrálie zriadeného v septembri 2016 sa uskutočnilo v júni 2017.
Austrália je významným hospodárskym a obchodným partnerom Európskej únie. V roku
2016 predstavoval celkový obchod s tovarom medzi EÚ a Austráliou 46 mld. EUR. Celkovo
možno povedať, že EÚ je najväčším investorom v Austrálii s objemom priamych zahraničných
investícií v roku 2015 vo výške 146 mld. EUR.
2. Nový Zéland
Dňa 29. októbra 2015 začali EÚ a Nový Zéland proces rokovaní zameraných na urýchlené
dosiahnutie prehĺbenej a komplexnej, vysokokvalitnej dohody o voľnom obchode. Potom, ako
8. marca 2017 bola ukončená analýza, ktorá mala určiť témy a stanoviť ciele a celkovú úroveň
ambícií na rokovania, Komisia predložila 13. septembra 2017 odporúčanie Rade EÚ začať
rokovania o dohodách o voľnom obchode.
Celkový obchod s tovarom medzi EÚ a Novým Zélandom v roku 2016 predstavoval
8,1 mld. EUR. Celkový obchod so službami medzi EÚ a Novým Zélandom v roku 2015
predstavoval 4,3 mld. EUR. Objem priamych zahraničných investícií EÚ na Novom Zélande
predstavoval v roku 2015 9,8 mld. EUR, pričom objem priamych zahraničných investícií
Nového Zélandu v EÚ dosahoval 4,5 mld. EUR.
Dňa 5. októbra 2016 podpísali EÚ a Nový Zéland partnerskú dohodu o vzťahoch a spolupráci
(PARC). Dohoda PARC poskytuje komplexný základ vzťahov medzi EÚ a Novým Zélandom.
Umožní účinnejšiu bilaterálnu spoluprácu posilnením politického dialógu a zlepšením
spolupráce v hospodárskych a obchodných záležitostiach, ako aj v širokej škále iných oblastí,
od inovácií cez vzdelávanie a kultúru, migráciu, boj proti terorizmu, boj proti organizovanému
zločinu a počítačovej kriminalite po justičnú spoluprácu.
B. Ostatné tichomorské krajiny
Vzťahy EÚ s 15 nezávislými tichomorskými krajinami (PICT) zo skupiny afrických, karibských
a tichomorských (AKT) krajín sa zameriavajú na rozvojovú spoluprácu, rybolov a zmenu klímy.
Vzťahy EÚ so skupinou AKT vychádzajú z Dohody z Cotonou.
Týchto 15 nezávislých tichomorských krajín predstavujú: Fidži, Papua Nová Guinea
a Východný Timor, ktoré spolu predstavujú 90 % pevniny a populácie tohto regiónu, a 12 malých
ostrovných rozvojových štátov: Cookove ostrovy, Kiribati, Federatívne štáty Mikronézie,
Nauru, Niue, Palau, Republika Marshallove ostrovy, Samoa, Šalamúnove ostrovy, Tonga,
Tuvalu a Vanuatu.
Nezávislé tichomorské krajiny čelia závažným rozvojovým a klimatickým problémom.
Regionálny obchod medzi týmito štátmi je založený na dohode tichomorských ostrovných
krajín, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2006.
Stratégia EÚ týkajúca sa tichomorských nezávislých ostrovných krajín s názvom Smerom
k obnovenému rozvojovému partnerstvu medzi EÚ a Tichomorím, ktorá bola schválená v roku
2012, nadväzuje na rámec dohody z Cotonou uzatvorenej s krajinami AKT.
EÚ vyčlenila v rámci tichomorského regionálneho iniciatívneho programu pre obdobie 2016 –
2020 166 miliónov EUR s cieľom riešiť rozvojové výzvy v krajinách PICT.
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EÚ rokuje o prehĺbenej dohode o hospodárskom partnerstve s tichomorskými ostrovnými
krajinami, rokovania sa však v roku 2015 pozastavili, kým sa nedokončí preskúmanie
hospodárenia s rybolovnými zdrojmi v Tichomorí.
EÚ uzatvorila v roku 2007 s Papuou-Novou Guineou a s Fidži dočasnú dohodu o hospodárskom
partnerstve, ktoré ratifikoval Európsky parlament v januári 2011.
Pokiaľ ide o zmenu klímy, EÚ a malé ostrovné rozvojové štáty Tichomoria podporili uzatvorenie
ambicióznej globálnej Parížskej dohody, o ktorej sa rokovalo v roku 2015 na konferencii OSN
o zmene klímy v roku 2015 a ktorá vstúpila do platnosti v decembri roku 2016.
Fórum tichomorských ostrovov – politické zoskupenie 16 nezávislých a samosprávnych štátov
– je pre EÚ partnerom na rokovania o obchode a financovaní rozvoja. Členmi tohto fóra sú:
Austrália, Cookove ostrovy, Federatívne štáty Mikronézie, Fidži, Kiribati, Nauru, Nový Zéland,
Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Republika Marshallove ostrovy, Samoa, Šalamúnove ostrovy,
Tonga, Tuvalu a Vanuatu.
EÚ má v tomto regióne štyri zámorské krajiny a územia: Nová Kaledónia, Francúzska
Polynézia, Pitcairnove ostrovy, Wallisove ostrovy a Futuna.
Anna Saarela
09/2017
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