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Temats: Sarunu sākšana par BTN ar Austrāliju un Jaunzēlandi 

Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomisko struktūru veido gan Ķīna, gan ASV, ar kurām notiek 
daudzpusējas sarunas par Klusā okeāna valstu partnerības (TPP) nolīgumu un reģionālu visaptverošu 
ekonomikas partnerību.  

ES, Austrālija un Jaunzēlande ir līdzīgi domājoši partneri, kuriem ir kopējas demokrātiskas vērtības un 
intereses un kuri var vienoties par tādiem svarīgākajiem globālajiem jautājumiem kā cilvēktiesības, 
drošība, attīstība un vides aizsardzība.  

Neraugoties uz ciešu sadarbību, Austrālija un Jaunzēlande ir divi no tikai sešiem Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas locekļiem, ar kuriem ES nav noslēgusi nolīgumu par savstarpēju 
preferenciālu piekļuvi tirgum vai nav pašlaik iesaistījusies sarunās par to. Pārējās valstis ir Krievija, 
Ķīna, Honkonga un Taivāna. Ir grūti saprast, kādēļ Austrālija un Jaunzēlande paliek šajā grupā. 

Vai Komisija var paskaidrot, kādēļ tādi tuvi partneri kā Austrālija un Jaunzēlande, kuri jau gandrīz 
desmit gadus cenšas panākt brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN) ar ES, nav spējuši uzsākt sarunas 
ar ES? 

Kāds ir risks, ka TPP radīs novirzes tirdzniecības plūsmās un vai tās ietekmē ES potenciālo interesi 
noslēgt augstas kvalitātes visaptverošu BTN ar Austrāliju un Jaunzēlandi?  

Vai uzmanības pievēršana ātri noslēdzamiem, augstas kvalitātes un visaptverošiem nolīgumiem ar 
tādiem līdzīgi domājošiem un ambicioziem partneriem kā Austrālija un Jaunzēlande ļautu ES vairāk 
integrēties vērtību ķēdēs Āzijas un Klusā okeāna reģionā? 

Pēc ES jaunās tirdzniecības un ieguldījumu stratēģijas izstrādāšanas un kopīgā prezidentu J. Juncker 
un D. Tusk un Jaunzēlandes premjerministra J. Key 2015. gada 29. oktobra paziņojuma un kopīgā 
prezidentu J. Juncker un D. Tusk un Austrālijas premjerministra M. Turnbull 2015. gada 15. novembra 
paziņojuma, vai Komisija var sniegt atjauninātu informāciju par saviem plāniem attiecībā uz BTN ar 
Austrāliju un Jaunzēlandi nākotni? 
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