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Předmět: Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem 

Podobu regionální hospodářské struktury asijsko-tichomořské oblasti formují Čína a Spojené státy 
prostřednictvím probíhajících vícestranných jednání o dohodě o transpacifickém partnerství 
a komplexní regionální dohodě o hospodářském partnerství. 

EU, Austrálie a Nový Zéland jsou partnery, kteří podobně smýšlejí, sdílí demokratické hodnoty a zájmy 
a shodují se v zásadních globálních otázkách, jako jsou lidská práva, bezpečnost, rozvoj a ochrana 
životního prostředí.  

Přes úzkou spolupráci však Austrálie a Nový Zéland zůstávají dvěma z pouhých šesti členů Světové 
obchodní organizace, s nimiž EU nemá žádnou dohodu o vzájemném preferenčním přístupu na trh, 
ani neprobíhají jednání za tímto účelem. Zbývajícími čtyřmi zeměmi jsou Rusko, Čína, Hongkong a 
Tchaj-wan. Není jasné, proč Austrálie a Nový Zéland v této skupině zůstávají. 

Může Komise objasnit, proč blízcí partneři jako Austrálie a Nový Zéland, kteří o dohodu o volném 
obchodu s EU usilují již téměř deset let, dosud v této oblasti nezahájili s EU jednání? 

Jaká možná rizika přesměrování obchodu plynou z dohody o transpacifickém partnerství? Ovlivňují 
tato rizika potenciální zájem EU na uzavření vysoce kvalitních komplexních dohod o volném obchodu 
s Austrálií a Novým Zélandem?  

Přispělo by k výraznějšímu začlenění EU do hodnotových řetězců v asijsko-tichomořském regionu, 
kdyby se zaměřila na rychlé, vysoce kvalitní a komplexní dohody s podobně smýšlejícími ambiciózními 
partnery, jako jsou Austrálie a Nový Zéland? 

Může Komise v návaznosti na zahájení nové obchodní a investiční strategie EU, společné prohlášení, 
které dne 29. října 2015 vydali předsedové Juncker a Tusk a předseda vlády Nového Zélandu Key, a 
společné prohlášení předsedů Junckera a Tuska a australského předsedy vlády Turnbulla ze dne 
15. listopadu 2015 poskytnout aktualizaci svých plánů, které se týkají budoucích dohod o volném 
obchodu s Austrálií a Novým Zélandem? 
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