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Θέμα: Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία 

Η περιφερειακή οικονομική αρχιτεκτονική της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού διαμορφώνεται από την Κίνα 
και τις ΗΠΑ μέσω εν εξελίξει πολυμερών διαπραγματεύσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη Συμφωνία 
Εταιρικής Σχέσης του Ειρηνικού (TPP) και την Περιφερειακή Ολοκληρωμένη Συμφωνία Οικονομικής 
Εταιρικής Σχέσης.  

Η ΕΕ, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι εταίροι με παρεμφερείς απόψεις που συμμερίζονται 
κοινές δημοκρατικές αξίες και συμφέροντα και συμφωνούν σε σημαντικά παγκόσμια ζητήματα, όπως 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ασφάλεια, η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος.  

Παρά τη στενή συνεργασία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία εξακολουθούν να αποτελούν τα δύο από 
τα μόλις έξι μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με τα οποία η ΕΕ δεν έχει συνάψει συμφωνία 
ή δεν έχει διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για αμοιβαία προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά. Οι λοιπές 
χώρες είναι η Ρωσία, η Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και η Κινεζική Ταϊπέι (Ταϊβάν). Είναι δύσκολο να 
αντιληφθεί κανείς για ποιο λόγο η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία εξακολουθούν να συγκαταλέγονται 
σε αυτές τις χώρες. 

Μπορεί η Επιτροπή να εξηγήσει για ποιο λόγο στενοί εταίροι, όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία 
δεν έχουν καταφέρει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, παρόλο που επιδιώκουν μια 
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με την ΕΕ εδώ και σχεδόν μια δεκαετία; 

Ποιοι είναι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι εκτροπής εμπορίου λόγω της Εταιρικής Σχέσης του Ειρηνικού 
(TPP); Επηρεάζουν οι κίνδυνοι αυτοί το ενδεχόμενο ενδιαφέρον της ΕΕ για τη σύναψη υψηλής 
ποιότητας ολοκληρωμένων ΣΕΣ με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία;  

Θα μπορούσε η ΕΕ να συμμετέχει περισσότερο στις αλυσίδες αξίας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού 
μέσω της εστίασης σε άμεσες, υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένες συμφωνίες με φιλόδοξους 
εταίρους παρεμφερών απόψεων, όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία; 

Μετά την δρομολόγηση της νέας εμπορικής και επενδυτικής στρατηγικής της Ένωσης, την κοινή 
δήλωση των Προέδρων Juncker και Tusk και του κ. Key, Πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας, της 
29ης Οκτωβρίου 2015, καθώς και την κοινή δήλωση των Προέδρων Juncker και Tusk και του κ. 
Turnbull, Πρωθυπουργού της Αυστραλίας, της 15ης Νοεμβρίου 2015,  είναι σε θέση η Επιτροπή να 
διευκρινίσει τα σχέδιά της όσον αφορά τις μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την 
Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία; 
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