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STILLAHAVSOMRÅDET

EU är Stillahavsområdets fjärde största handelspartner, även om handelsvolymerna är
blygsamma i både absoluta och relativa tal. EU förbereder sig just nu för förhandlingar om
frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland, som båda är viktiga handelspartner, samt
har ett partnerskap med femton oberoende östater i Stilla havet, där fokus ligger på utveckling,
fiske och klimatförändringar, och med fyra utomeuropeiska länder och territorier och med
Stillahavsöarnas forum.

RÄTTSLIG GRUND

— Avdelning V (unionens yttre åtgärder) i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

— Avdelningarna I–III och V (gemensam handelspolitik, utvecklingssamarbete och
humanitärt bistånd, internationella avtal) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
(EUF-fördraget).

DEN POLITISKA UTVECKLINGEN

EU har partnerskap med Australien, Nya Zeeland, de femton oberoende östaterna i Stilla
havet, de fyra utomeuropeiska länderna och territorierna samt Stillahavsöarnas forum.
Unionen uppdaterar ständigt sin politik utifrån de politiska och ekonomiska förändringarna
i regionen. Utvecklingssamarbete är alltjämt en viktig beståndsdel i EU:s förbindelser med
Stillahavsstaterna, som ingår i den så kallade AVS-gruppen (gruppen av stater i Afrika,
Västindien och Stillahavsområdet).
Även om EU är Stillahavsområdets fjärde största handelspartner totalt är handeln mellan EU
och Stillahavsländerna mycket blygsam i både absoluta och relativa tal och uppgick 2016
till 2 993 miljoner euro. Förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland
förväntas komma igång snart. Förbindelserna med de femton oberoende östaterna i Stilla havet
är inriktade på samarbete, fiske och klimatförändringar.
A. Australien och Nya Zeeland
EU, Australien och Nya Zeeland är likasinnade partner med gemensamma värden och intressen.
Förutom de starka handelsförbindelserna har också partnernas snarlika synsätt gjort det möjligt
för dem att utveckla nära kontakter inom såväl den statliga som den privata sektorn i frågor som
rör klimatförändringar, världshandel, säkerhet och utveckling, teknisk forskning och mänskliga
rättigheter. Europaparlamentet har en gemensam delegation för förbindelserna med de båda
länderna.
Den 25 februari 2016 röstade Europaparlamentet igenom en resolution till stöd för att
förhandlingar om frihandelsavtal ska inledas med Australien och Nya Zeeland.
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1. Australien
Den 15 november 2015 enades EU och Australien om att arbeta för att inleda förhandlingar
om ett omfattande frihandelsavtal. Det förberedande arbetet avslutades den 6 april 2017,
och den 13 september 2017 lade kommissionen fram en rekommendation med ett utkast till
förhandlingsmandat för Europeiska unionens råd om att inleda formella förhandlingar.
De nuvarande bilaterala förbindelserna med Australien bygger på ett rättsligt bindande
politiskt ramavtal som innehåller ett antal bestämmelser om ekonomiskt samarbete
och handelssamarbete. Ramavtalet mellan EU och Australien ingicks i april 2015 och
undertecknades den 7 augusti 2017. Det kommer att lyfta förbindelserna till en ny strategisk
nivå. Det första mötet i ledarskapsforumet mellan EU och Australien, som inleddes i september
2016, ägde rum i juni 2017. Australien är en viktig ekonomisk partner och handelspartner för
EU. 2016 uppgick handeln med varor mellan EU och Australien till 46 miljarder euro. Totalt
sett är EU den största investeraren i Australien, med en stock av utländska direktinvesteringar
på 146 miljarder euro 2015.
2. Nya Zeeland
Den 29 oktober 2015 inledde EU och Nya Zeeland förhandlingsprocessen för att snabbt
nå ett djupgående och omfattande frihandelsavtal av hög kvalitet. Efter att det inledande
arbetet avslutades den 8 mars 2017, där man fastställde frågorna, målen och den allmänna
ambitionsnivån för förhandlingarna, lade kommissionen den 13 september 2017 fram en
rekommendation till Europeiska unionens råd om att inleda förhandlingar om frihandelsavtalet.
2016 uppgick handeln med varor mellan EU och Nya Zeeland till 8,1 miljarder euro. Den totala
handeln med tjänster mellan EU och Nya Zeeland uppgick 2015 till 4,3 miljarder euro. Samma
år låg EU:s stock av utländska direktinvesteringar på 9,8 miljarder euro, medan Nya Zeelands
stock av utländska direktinvesteringar i EU låg på 4,5 miljarder euro.
Den 5 oktober 2016 undertecknade EU och Nya Zeeland partnerskapsavtalet om förbindelser
och samarbete. Detta partnerskapsavtal skapar en övergripande grund för förbindelserna mellan
EU och Nya Zeeland. Det kommer att underlätta mer verkningsfulla bilaterala kontakter genom
att stärka den politiska dialogen och förbättra samarbetet i ekonomiska och handelsrelaterade
frågor och på många andra områden, från innovation, utbildning och kultur till migration,
terrorismbekämpning, kampen mot organiserad brottslighet och it-brottslighet samt rättsligt
samarbete.
B. Andra Stillahavsländer
EU:s förbindelser med de femton oberoende östaterna i Stilla havet, som ingår i den så kallade
AVS-gruppen (gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet), är inriktade
på utvecklingssamarbete, fiske och klimatförändringar. EU:s förbindelser med AVS-gruppen
bygger på Cotonouavtalet.
De femton oberoende östaterna i Stilla havet är följande: Fiji, Papua Nya Guinea och Östtimor,
som tillsammans står för 90 % av regionens landmassa och befolkning, samt tolv små
östater under utveckling: Cooköarna, Kiribati, Mikronesien, Nauru, Niue, Palau, Marshallöarna,
Samoa, Salomonöarna, Tonga, Tuvalu och Vanuatu.
Dessa femton Stillahavsstater står inför stora utmaningar på utvecklings- och klimatområdet.
Den regionala handeln länderna emellan bygger på ett gemensamt avtal som ingicks 2006.
EU:s strategi beträffande de femton oberoende östaterna i Stilla havet, som antogs 2012 och går
under titeln ”Mot ett förnyat utvecklingspartnerskap mellan EU och Stillahavsområdet”, är en
förlängning av Cotonouavtalet med AVS-länderna.
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EU har anslagit 166 miljoner euro till det regionala vägledande programmet för
Stillahavsområdet under perioden 2016–2020 för att hantera utvecklingsrelaterade utmaningar
i de femton östaterna i Stilla havet.
EU förhandlar även om ett heltäckande ekonomiskt partnerskapsavtal med östaterna i Stilla
havet, men förhandlingarna lades på is 2015 i väntan på en granskning av hur fiskeresurserna
i Stilla havet förvaltas.
EU har ett interimsavtal om ekonomiskt partnerskap med Papua Nya Guinea och Fiji, som
ingicks 2007 och ratificerades av Europaparlamentet i januari 2011.
När det gäller klimatförändringar ställde sig både EU och de små östaterna under utveckling
bakom det ambitiösa globala Parisavtalet, som förhandlades fram vid FN:s klimatkonferens
2015 och trädde i kraft i december 2016.
Stillahavsöarnas forum, en politisk gruppering bestående av sexton oberoende och
självstyrande stater, är en samtalspartner i samband med EU:s utvecklingsfinansiering
och handelsförhandlingar. Stillahavsöarnas forum har följande medlemmar: Australien,
Cooköarna, Mikronesien, Fiji, Kiribati, Nauru, Nya Zeeland, Niue, Palau, Papua Nya Guinea,
Marshallöarna, Samoa, Salomonöarna, Tonga, Tuvalu och Vanuatu.
EU har även fyra utomeuropeiska länder och territorier i regionen: Nya Kaledonien, Franska
Polynesien, Pitcairnöarna samt Wallis- och Futunaöarna.
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