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Introducere 

Regiunea Pacificului cuprinde 15 state din grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și 

Pacific (ACP), precum și patru țări și teritorii de peste mări (TTPM). Regiunea are o suprafață 

terestră de 580 000 km
2
 și o vastă zonă economică exclusivă (ZEE) de aproximativ 30 de 

milioane km
2
, populația totală fiind de aproximativ 12 milioane de persoane, din care peste 

500 000 sunt cetățeni ai UE. 

UE are interese strategice în zona Pacificului. Împreună, UE și cele 15 state din zona 

Pacificului care fac parte din grupul statelor ACP formează o coaliție puternică al cărei 

obiectiv este combaterea schimbărilor climatice și care abordează și alte chestiuni globale, 

printre care guvernanța oceanelor. Regiunea Pacificului prezintă, de asemenea, oportunități 

economice și comerciale pentru UE, în special în ceea ce privește pescuitul
1
 și mineralele. De 

asemenea, legăturile mai strânse cu țările din Pacific vor consolida cooperarea UE cu 

Australia și Noua Zeelandă în regiune.  

Regiunea Pacificului reprezintă o oportunitate de a se utiliza, în mod coordonat și cuprinzător, 

diferite componente ale acțiunii externe a UE, inclusiv politica externă și de securitate 

comună, politica de dezvoltare a UE și diplomația economică. Având în vedere că foarte 

puține state membre ale UE au reprezentanțe în țările din Pacific, stabilirea unor legături mai 

strânse cu Comunitatea Pacificului („Pacific Community” - denumită în continuare SPC), 

cunoscută anterior sub numele de Comisia Pacificului de Sud („South Pacific Commission”) 

ar fi, de asemenea, o modalitate de consolidare a cooperării UE cu țările din Pacific.  

UE pune în aplicare o parte din programele sale regionale și bilaterale prin intermediul 

organizațiilor regionale din Pacific. SPC este principala organizație însărcinată cu punerea în 

aplicare a programelor UE în zona Pacificului. La 11 februarie 2016, printr-o scrisoare 

adresată șefului Delegației UE pentru zona Pacificului în Fiji, SPC a invitat UE să devină 

observator permanent. Acest lucru reprezintă o oportunitate de a se consolida parteneriatul 

UE-SPC și dialogul în materie de politici dintre UE și SPC cu privire la chestiuni regionale. 

Comunitatea Pacificului (SPC)  

SPC a fost instituită în temeiul Acordului de la Canberra din 1947. SPC este principala 

organizație de punere în aplicare și îndeplinește un rol activ în ceea ce privește dezvoltarea 

regională incluzivă, cooperarea și integrarea în zona Pacificului. În prezent, aceasta numără 

26 de membri: Samoa Americană, Australia, Insulele Cook, Statele Federate ale Microneziei, 

Fiji, Franța, Polinezia Franceză, Guam, Kiribati, Insulele Marshall, Nauru, Noua Caledonie, 

Noua Zeelandă, Niue, Insulele Mariane de Nord, Palau, Papua-Noua Guinee, Insulele 

Pitcairn, Samoa, Insulele Solomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Statele Unite ale Americii, 

Vanuatu și Teritoriul Insulelor Wallis și Futuna.  

Pentru a încuraja o colaborare mai strânsă și mai substanțială cu entitățile care nu doresc să 

aibă statutul de membre ale Comunității Pacificului sau nu îndeplinesc condițiile pentru a 

deține acest statut, SPC a adoptat, în noiembrie 2015, la cea de a 9-a conferință a sa, o nouă 

politică privind statutul de membru și cel de observator [documentul SPC/CRGA 45 (15)], 

                                                            
1 UE este membră a două organizații regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) în Oceanul Pacific: Comisia 

pentru pescuitul în Oceanul Pacific de Vest și Central (WCPFC) și Organizația regională de gestionare a 

pescuitului în Pacificul de Sud (SPRFMO), în cadrul cărora contribuie în mod activ la conservarea și gestionarea 

pe termen lung a resurselor piscicole.  
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care creează categoria de „observator permanent pe lângă Comunitatea Pacificului”.  

Recunoscând importanța unor abordări coordonate în ceea ce privește politica și programarea 

în materie de dezvoltare, Comisia Europeană și SPC și-au consolidat colaborarea prin 

semnarea, la 16 iunie 2015
2
, a unui acord administrativ privind instituirea unui parteneriat. În 

acest context, Comisia a fost invitată, în mod informal, să fie observator la reuniunile de 

guvernanță anuale ale SPC. În urma adoptării noii politici privind statutul de membru și cel de 

observator al Comunității Pacificului, SPC a invitat Uniunea Europeană, la 11 februarie 2016, 

să devină primul observator permanent pe lângă Comunitatea Pacificului. 

Statutul de observator permanent pe lângă Comunitatea Pacificului 

Statutul de observator permanent are rolul de a asigura participarea unor entități din regiunea 

Pacificului sau din afara acesteia care doresc și au capacitatea de a se angaja într-o colaborare 

substanțială cu Comunitatea Pacificului, dar care nu doresc să aibă statutul de membru al 

acesteia sau nu îndeplinesc condițiile pentru a dispune de acest statut.  

Astfel cum se menționează în politica privind statutul de membru al Comunității Pacificului și 

cel de observator pe lângă aceasta (denumită în continuare „politica”), observatorii 

permanenți se pot aștepta să beneficieze de următorul regim: 

1. Observatorii permanenți pot participa la reuniunile Comitetului reprezentanților 

guvernelor și administrațiilor
3
 (CGRA) și ale Conferinței SPC

4
, precum și la alte reuniuni 

ale SPC. Cu acordul președintelui, aceștia pot participa la discuții și dezbateri. 

2. Observatorii permanenți pot prezenta propuneri în cadrul reuniunilor SPC. Aceste 

propuneri nu ar urma să fie supuse spre decizie membrilor Comunității Pacificului decât 

dacă cel puțin un membru al Comunității Pacificului formulează această cerere. 

3. Președintele reuniunii poate decide, atunci când este necesar, să aloce unui observator 

permanent timp suplimentar pentru luarea cuvântului, astfel încât acesta să răspundă în 

legătură cu poziții sau propuneri pe care le-a prezentat. 

4. Dacă membrii Comunității Pacificului și secretariatul SPC decid acest lucru, observatorii 

permanenți pot fi invitați să participe la grupurile de lucru înființate de organul de 

conducere sau de secretariat, sub rezerva procedurilor obișnuite care reglementează 

componența acestor grupuri de lucru. 

5. Secretariatul SPC urmează să-i informeze pe toți observatorii permanenți cu privire la 

atelierele, seminariile și alte reuniuni ad-hoc ale membrilor, organizate de către 

Comunitatea Pacificului și secretariatul acesteia, și să trimită observatorilor permanenți 

invitații la aceste evenimente. 

Acordarea statutului de observator permanent este supusă procedurii prezentate în cele ce 

urmează, care este descrisă în detaliu în politică: 

                                                            
2 Document înregistrat cu numărul de referință Ares (2015) 2773568. 
3 Comitetul reprezentanților guvernelor și administrațiilor (CRGA) este un comitet al Conferinței Comunității 

Pacificului care se reunește anual. În anii în care Conferința nu se reunește, CRGA are competența de a lua 

decizii privind guvernanța. 
4 Conferința Comunității Pacificului este organul de conducere al organizației. Aceasta se reunește o dată la doi 

ani. Fiecare țară și teritoriu membru are dreptul la un vot în luarea deciziilor. 

Administrative%20arrangement.pdf
Invitation.pdf
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1. Depunerea unei cereri scrise la Conferința Comunității Pacificului, care să fie adresată 

directorului general al secretariatului și în care să fie prezentate în mod concis solicitările 

entității candidate raportate la criteriile care trebuie îndeplinite pentru obținerea statutului 

de observator permanent.  

2. Evaluarea cererii de către secretariat și formularea unei recomandări adresate președintelui 

Conferinței și tuturor membrilor SPC. 

3. Evaluarea cererii de către Comitetul reprezentanților guvernelor și administrațiilor 

(CGRA) și recomandarea adresată Conferinței. 

4. Decizia adoptată de Conferință, prin consens. 

5. Notificarea deciziei către candidat de către directorul general al secretariatului. 

Deși se așteaptă de la observatorii permanenți să își finanțeze singuri participarea la reuniunile 

Comunității Pacificului, prin derogare de la secțiunea 37 a politicii, un observatorul 

permanent poate fi scutit de contribuția anuală la bugetul Comunității Pacificului, printr-o 

hotărâre a Conferinței SPC, în cazul în care acesta furnizează un sprijin financiar semnificativ 

pentru programele SPC prin intermediul altor mecanisme. Având în vedere contribuția 

financiară substanțială a UE în regiune (a se vedea mai jos), solicitarea de a deveni observator 

permanent va fi prezentată cu condiția ca UE să fie scutită, prin hotărâre a Conferinței SPC, 

de contribuția anuală la bugetul SPC. 

Procedura care trebuie urmată pentru a deveni observator permanent este o procedură 

administrativă. Statutul de observator permanent nu conferă, în sine, niciun drept material și 

nici nu creează vreo obligație. În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Tratatul privind 

Uniunea Europeană, Comisia ar trebui să reprezinte Uniunea în cadrul SPC.  

Obiective 

Comisia și SPC au construit o cooperare de lungă durată pentru sprijinirea dezvoltării în țările 

și teritoriile insulare din Pacific. Activitățile UE sprijinite prin intermediul Comunității 

Pacificului au permis până în prezent abordarea anumitor provocări și promovarea 

oportunităților relevante, inter alia în domenii precum schimbările climatice, reducerea 

riscului de dezastre, pescuitul, dezvoltarea comerțului, energia durabilă, cultura, drepturile 

omului și mineralele din adâncul mărilor. În 2017, aproximativ 160 de milioane EUR au fost 

angajate de UE în cadrul programelor de dezvoltare destinate statelor din Pacific.  

Mandatul regional al SPC corespunde îndeaproape sectoarelor prioritare din zona Pacificului, 

precum și priorităților ajutorului pentru dezvoltare al UE. SPC este, de departe, cel mai mare 

partener de punere în aplicare al UE în zona Pacificului și o organizație regională cheie pentru 

promovarea intereselor comune. În fiecare an, UE pune la dispoziția SPC, în medie, 30 de 

milioane EUR. În 2016, această sumă a reprezentat aproximativ 40 % din cheltuielile anuale 

ale SPC. Sprijinul considerabil pe care Comisia îl acordă SPC justifică, de asemenea, o 

cooperare mai strânsă între cele două instituții. 

În ansamblu, statutul de observator permanent reprezintă pentru UE oportunitatea de a 

spori coerența și eficiența, precum și de a îmbunătăți calitatea, vizibilitatea și impactul 

activităților Comisiei și ale SPC. Acest statut ar contribui, de asemenea, la consolidarea 

dialogului în materie de politici purtat de Comisie cu SPC cu privire la chestiuni 

regionale. În plus, statutul de observator permanent ar consolida cooperarea dintre UE și 
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Comunitatea Pacificului, ceea ce ar putea fi în interesul reciproc al părților în perspectiva 

viitoarelor negocieri privind Acordul de parteneriat post-Cotonou cu țările ACP. Întrucât un 

stat membru al UE (Franța) este deja membru cu drepturi depline al SPC (la fel ca Australia, 

Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii), statutul de observator permanent pe care l-ar 

avea Comisia i-ar oferi UE posibilitatea de a-și extinde parteneriatele în regiune. 

Concluzie 

Având în vedere că SPC este o platformă regională strategică, dar și un partener regional 

cheie cu care este de dorit să se întrețină o colaborare consolidată în domeniile de interes 

comun, Comisia intenționează să accepte, în numele UE, invitația SPC de a deveni observator 

permanent. Cererea oficială care va fi adresată directorului general al secretariatului va 

preciza în mod expres condiția exceptării, de către Conferința SPC, de la obligația de a 

contribui financiar la bugetul Comunității Pacificului.  


