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PACIFIK

Evropska unija je četrta trgovinska partnerica držav pacifiške regije, čeprav je trgovinski
obseg majhen tako v absolutnem kot relativnem smislu. V teku so priprave na pogajanja
za sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo ter Avstralijo in Novo Zelandijo,
ki sta pomembni trgovinski partnerici. Evropska unija v tej regiji partnersko sodeluje
s 15 neodvisnimi otoškimi državami Pacifika, pri čemer se osredotoča na razvoj, ribištvo
in podnebne spremembe, štirimi čezmorskimi državami in ozemlji ter Forumom pacifiških
otokov.

PRAVNA PODLAGA

— Naslov V (zunanje delovanje Evropske unije) Pogodbe o Evropski uniji (PEU);

— naslovi od I do III in V (skupna trgovinska politika, razvojno sodelovanje in humanitarna
pomoč, mednarodni sporazumi) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

RAZVOJ POLITIK

Evropska unija partnersko sodeluje z Avstralijo, Novo Zelandijo, 15 neodvisnimi otoškimi
državami Pacifika, štirimi čezmorskimi državami in ozemlji ter Forumom pacifiških otokov.
Svojo politiko neprestano prilagaja hitrim političnim in gospodarskim spremembam v regiji.
Pomemben vidik odnosov Evropske unije s pacifiškimi državami, ki so del skupine afriških,
karibskih in pacifiških držav (AKP), še naprej ostaja razvojno sodelovanje.
Čeprav je Evropska unija četrta trgovinska partnerica držav pacifiške regije, je obseg trgovine
med Evropsko unijo in pacifiškimi državami zelo majhen tako v absolutnem kot relativnem
smislu. Leta 2016 je znašal 2993 milijonov EUR. Kmalu naj bi se začela pogajanja za sporazuma
o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo Odnosi s 15 neodvisnimi otoškimi državami
Pacifika se osredotočajo na razvojno sodelovanje, ribištvo in podnebne spremembe.
A. Avstralija in Nova Zelandija
Evropska unija, Avstralija in Nova Zelandija so enako misleče partnerice, ki jih povezujejo
skupne vrednote in interesi. Ob trdnih trgovinskih odnosih in podobnih stališčih so v okviru
vladnih organov in zasebnega sektorja razvile tesno sodelovanje pri vprašanjih, kot so podnebne
spremembe, svetovna trgovina, varnost in razvoj, tehnološke raziskave in človekove pravice.
Evropski parlament ima skupno delegacijo za odnose z obema državama.
Začetek pogajanj o sporazumih o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo je podprl
z resolucijo z dne 25. februarja 2016.
1. Avstralija
Evropska unija in Avstralija sta se 15. novembra 2015 dogovorili, da si bosta prizadevali za
začetek pogajanj o celovitem sporazumu o prosti trgovini. Pripravljalno delo je bilo končano
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6. aprila 2017, 13. septembra 2017 pa je Komisija Svetu EU predložila priporočilo z osnutkom
pogajalskega mandata za odobritev začetka uradnih pogajanj.
Sedanji dvostranski odnosi z Avstralijo temeljijo na pravno zavezujočem političnem okvirnem
sporazumu, ki opredeljuje številna področja gospodarskega in trgovinskega sodelovanja, tj. na
okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Avstralijo, sklenjenim aprila 2015 in podpisanim
7. avgusta 2017. Z njim se bodo njuni odnosi dvignili na novo strateško raven. Prvo srečanje
vodstvenega foruma med Evropsko unijo in Avstralijo, ki se je začel septembra 2016, je
potekalo junija 2017. Avstralija je pomembna gospodarska in trgovinska partnerica Evropske
unije. Leta 2016 je skupna blagovna menjava med Evropsko unijo in Avstralijo znašala
46 milijard EUR. Evropska unija je globalno gledano največja vlagateljica v Avstraliji.
Neposredne tuje naložbe so leta 2015 znašale 146 milijard EUR.
2. Nova Zelandija
Evropska unija in Nova Zelandija sta postopek pogajanj za sklenitev poglobljenega in celovitega
kakovostnega sporazuma o prosti trgovini začeli 29. oktobra 2015. Po predhodni študiji, ki je
bila zaključena 8. marca 2017 in v kateri so bili opredeljeni izzivi, cilji in skupna raven ambicij za
pogajanja, je Komisija 13. septembra 2017 Svetu EU predložila priporočilo za začetek pogajanj
o sporazumu o prosti trgovini.
Leta 2016 je vsa blagovna menjava med Evropsko unijo in Novo Zelandijo znašala
8,1 milijarde EUR. Skupna trgovina s storitvami med Evropsko unijo in Novo Zelandijo je
leta 2015 znašala 4,3 milijarde EUR. Leta 2015 so neposredne tuje naložbe Evropske unije
znašale 9,8 milijarde EUR, neposredne tuje naložbe Nove Zelandije v Evropsko unijo pa
4,5 milijarde EUR.
Evropska unija in Nova Zelandija sta partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju podpisali
5. oktobra 2016. V njem sta opredelili celovito podlago za medsebojne odnose. Sporazum
bo s krepitvijo političnega dialoga in tesnejšim sodelovanjem v gospodarskih in trgovinskih
zadevah ter na številnih drugih področjih, kot so inovacije, izobraževanje in kultura, migracije,
boj proti terorizmu, boj proti organiziranemu kriminalu in kibernetski kriminaliteti ter
pravosodno sodelovanje, omogočil učinkovitejše dvostransko sodelovanje.
B. Druge pacifiške države
Odnosi Evropske unije s 15 neodvisnimi otoškimi državami Pacifika iz skupine afriških,
karibskih in pacifiških držav (AKP) se osredotočajo na razvojno sodelovanje, ribištvo in
podnebne spremembe. Odnosi Evropske unije s skupino AKP temeljijo na Sporazumu iz
Cotonouja.
Med 15 neodvisnih otoških držav Pacifika sodijo: Fidži, Papua Nova Gvineja in Vzhodni Timor,
ki skupaj predstavljajo 90 % kopenske površine in prebivalstva celotne regije, ter 12 malih
otoških držav v razvoju: Cookovi otoki, Kiribati, Federativne države Mikronezije, Nauru, Niue,
Palau, Republika Marshallovi otoki, Samoa, Salomonovi otoki, Tonga, Tuvalu in Vanuatu.
Pred temi državami so pomembni razvojni in podnebni izzivi. Regionalna trgovina med njimi
temelji na sporazumu med pacifiškimi otoškimi državami (PICTA), ki je začel veljati leta 2006.
Strategija Evropske unije za te države z naslovom „Prenovljenemu razvojnemu partnerstvu med
EU in Pacifikom naproti“ je bila sprejeta leta 2012 in gradi na okviru Sporazuma iz Cotonouja
z državami AKP.
Za pomoč pri razvojnih izzivih v neodvisnih otoških držav Pacifika je Evropska unija
v okviru okvirnega regionalnega programa za Pacifik za obdobje 2016–2020 namenila
166 milijonov EUR.
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Evropska unija se s pacifiškimi otoškimi državami pogaja za obsežen sporazum o gospodarskem
partnerstvu, vendar so pogajanja leta 2015 zastala v pričakovanju pregleda upravljanja
pacifiških ribolovnih virov.
Evropska unija je leta 2007 s Papuo Novo Gvinejo in Fidžijem sklenila začasni sporazum
o gospodarskem partnerstvu, ki ga je Evropski parlament ratificiral januarja 2011.
Kar zadeva podnebne spremembe, so Evropska unija in male pacifiške otoške države v razvoju
podprle ambiciozni, globalni Pariški sporazum, ki je bil izpogajan na konferenci OZN
o podnebnih spremembah leta 2015 in velja od decembra 2016.
Sogovornik Evropske unije pri njeni razvojni pomoči in trgovinskih pogajanjih je Forum
pacifiških otokov, ki združuje 16 neodvisnih in samostojnih držav. Njegove članice so:
Avstralija, Cookovi otoki, Federativne države Mikronezije, Fidži, Kiribati, Nauru, Nova
Zelandija, Niue, Palau, Papua Nova Gvineja, Republika Marshallovi otoki, Samoa, Salomonovi
otoki, Tonga, Tuvalu in Vanuatu.
Evropska unija ima v tej regiji štiri čezmorske države in ozemlja: Novo Kaledonijo, Francosko
Polinezijo, Pitcairn ter Wallis in Futuno.
Anna Saarela
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