
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ramavtalet 
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra si-
dan 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner det i augusti 2017 i Manila under-
tecknade ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Au-
stralien, å andra sidan, och att riksdagen antar en lag om sättande i kraft av de bestämmelser i 
överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen.

Avtalet med Australien är till sin karaktär ett blandat avtal som både innehåller bestämmelser 
som hör till medlemsstaternas behörighet och bestämmelser som hör till Europeiska unionens 
behörighet. 

Ramavtalet motsvarar till sitt huvudsakliga innehåll till stora delar de partnerskapsavtal som 
EU tidigare har ingått. Avtalet syftar till att övergripande främja samarbetet mellan EU och 
Australien och flera samarbetsområden tas upp. Avtalet utgör grunden för alla kommande sek-
torsavtal och skapar en stabil rättslig grund för förbindelserna mellan EU och Australien. 

Ramavtalet uttrycker konkret EU:s och Australiens gemensamma värden med politiskt bin-
dande klausuler som är centrala i alla motsvarande avtal som ingåtts med EU:s partnerländer.

Europeiska unionen och Australien har lång erfarenhet av samarbete inom många sektorer. 
Samarbetsförbindelserna mellan länderna grundar sig på den gemensamma förklaringen om 
förbindelserna från 1997 och på flera bilaterala sektorsavtal. År 2008 godkände EU och Au-
stralien icke-bindande ramar för partnerskap där man kom överens både om flera direkt ge-
nomförbara åtgärder och om mål på längre eller mellanlång sikt som ingrupperades under fem 
löst formulerade rubriker som beskriver bredden i samarbetet. Efter Lissabonfördragets ikraft-
trädande såg man ett behov av att vidareutveckla förbindelserna mellan EU och Australien, 
och Australien uttryckte intresse för att ge förbindelserna en rättsligt bindande grund. För detta 
ändamål beslutade man förhandla fram ett ramavtal som täcker åtminstone de sektorer som 
ingår i de justerade partnerskapsramarna från 2009. Dessa sektorer är utrikes- och säkerhets-
politik, regionala frågor (bl.a. Stillahavsfrågor), handel och investeringar samt hållbar utveckl-
ing. Förhandlingarna inleddes i oktober 2011.

Europeiska unionen bereder också ett förhandlingsmandat om att inleda förhandlingar om ett 
frihandelsavtal med Australien. 

Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då parterna till varandra anmält att de 
rättsliga förfaranden som är nödvändiga för detta har avslutats.

I propositionen ingår ett förslag till lag om ramavtalet. Den föreslagna lagen avses träda i kraft 
samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrå-
det.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1 Inledning

Förhandlingarna om ett ramavtal mellan Europeiska unionen, nedan kallad EU, och dess med-
lemsstater, å ena sidan, och Australiska statsförbundet, å andra sidan (Framework Agreement 
between the European Union and its Member States, of the one part, and Australia, of the ot-
her part) inleddes i oktober 2011 och slutfördes i januari 2015. 

Ramavtalet uttrycker konkret EU:s och Australiens gemensamma värden med politiskt bin-
dande klausuler som är centrala i alla motsvarande avtal som ingåtts mellan EU och dess part-
nerländer.

Avtalet syftar till att övergripande främja samarbetet mellan EU och Australien och att ge för-
bindelserna en rättsligt bindande grund. Där behandlas flera samarbetsområden på en relativt 
allmän nivå. Viktiga delområden i avtalet är politisk dialog och samarbete om utrikespolitik 
och säkerhetsfrågor, samarbete om ekonomi och handel, samarbete om rättvisa, frihet och sä-
kerhet samt samarbete på området hållbar utveckling, energi och transport.

I avtalet ingår också bestämmelser om samarbete om global utveckling och humanitärt bi-
stånd, samarbete på området forskning, innovation och informationssamhället samt samarbete 
inom utbildning och kultur.

Avtalet innehåller en bestämmelse om ett samråds- och tvistlösningsförfarande, med stöd av 
vilket endera parten kan avbryta tillämpningen av avtalet eller säga upp det till följd av en 
överträdelse av väsentliga delar av avtalet. Sådana väsentliga delar är avtalets klausul om 
främjande av mänskliga rättigheter och klausulen om förhindrande av spridning av massför-
störelsevapen.

2 Nuläge

2.1 Avtals- och handelsförbindelserna mellan Europeiska unionen och Australien

Samarbetet mellan EU och Australien bygger på 1997 års förklaring om förbindelserna och på 
de icke-bindande ramarna för partnerskapet som reviderades 2009. Dessutom finns det flera 
gällande bilaterala sektorsavtal mellan EU och Australien. De gäller särskilt vetenskap, luft-
fart, vin, säkerhet för sekretessbelagda uppgifter, förfaranden för bedömning av överensstäm-
melse för industriella produkter, utbyte av passageraruppgifter, ömsesidigt erkännande av in-
tyg och märkning samt fredligt utnyttjande av kärnkraft. Till dessa hör också avtalet mellan 
EU och Australien om fastställande av en ram för Australiens deltagande i Europeiska union-
ens krishanteringsinsatser. 

EU och Australien är likasinnade i många internationella frågor och samarbetar t.ex. inom ut-
vecklingssamarbete och humanitärt bistånd och i kampen mot terrorismen, i flykting- och mi-
grationsfrågor, i icke-spridningsfrågor, inom bekämpningen av organiserad brottslighet, inom 
mänskliga rättigheter och försvaret av en regelbaserad världsordning.  Australien deltar också 
i EU:s krishanteringsinsatser. EU är Australiens näst största handelspartner. 

Ett ramavtal med bred täckning fördjupar relationerna mellan EU och Australien och lägger 
även grunden till de förhandlingar om ett frihandelsavtal (Free Trade Agreement, FTA) mel-
lan EU och Australien som enligt planerna ska inledas under 2018.
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2.2 Avtals- och handelsförbindelserna mellan Finland och Australien

Ett centralt avtal inom det bilaterala avtalsfältet mellan Finland och Australien är avtalet för 
att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgå-
ende av skatt (FördrS 91/2007). Överenskommelsen om utgivande av sjukvård till personer 
vid tillfällig vistelse (en s.k. ömsesidig sjukvårdsöverenskommelse, FördrS 61/1993) har varit 
i kraft sedan 1993 och överenskommelsen om inbördes rättshjälp i brottmål (FördrS 36/1994) 
sedan 1994. Överenskommelsen med Australien om social trygghet (FördrS 36/2009) trädde i 
kraft 2009. Överenskommelsen om utlämning för brott (FördrS 24/1985) och avtalet om över-
föring av kärnmaterial mellan Finland och Australien (2/1980) ingicks redan på 1980-talet. 
Visumfrihet för australiska medborgare beviljades i början av 1960-talet (FördrS 4/1961). 
Dessutom finns det en gällande överenskommelse angående erkännande av handelsfartygs 
mätebrev (FördrS 41/1963) och en konvention angående processuellt förfarande i ärenden av 
civil och kommersiell natur (FördrS 3/1934).

Möjligheterna för ungdomar som reser i Finland och i Australien att ta tillfälligt arbete har un-
derlättats genom det mellanstatliga samförståndsavtal som ingåtts mellan Finland och Austra-
lien i april 2002 (Memorandum of Understanding relating to Working Holiday Makers, SOP-
2432). 

Australien är Finlands sjunde största exportmarknad utanför Europa. I exporten till Australien 
är maskiner och papper de viktigaste kategorierna. Handeln med Australien har hela 2010-
talet visat överskott för Finland.

2.3 Bedömning av nuläget

Målet för ramavtalet mellan EU och Australien är en tillnärmning i såväl det politiska samar-
betet som handelssamarbetet mellan parterna. När avtalet träder i kraft fördjupar det samar-
betet mellan EU och Australien med bred täckning. Avtalet bedöms ha positiva ekonomiska 
konsekvenser för Finland.

Ett med hjälp av ett avtal utökat och förbättrat samarbete är till nytta, och det är en naturlig 
fortsättning på relationernas utveckling mellan EU och Australien att ingå avtalet. Australien 
är en likasinnad partner till EU och Finland i en region vars betydelse ökar. Ramavtalet ger ut-
tryck för parternas gemensamma värderingar och bygger grunden för stärkt samarbete och dia-
log mellan EU och Australien.

Relationerna mellan Finland och Australien är utmärkta. De skapar en grund för ett utvidgat 
politiskt och handelsekonomiskt samarbete. Avtalet kan anses ändamålsenligt.

Ramavtalet omfattar flera samarbetsområden och preciserar parternas åtaganden. Avtalet syf-
tar till ett utökat och fördjupat samarbete mellan parterna. Ramavtalet kompletteras av det fri-
handelsavtal som ska förhandlas fram mellan parterna och som tillsammans med ramavtalet 
kommer att utgöra en gemensam institutionell helhet. Ett med hjälp av ett avtal utökat och 
förbättrat samarbete är till nytta.

Oceaniens betydelse för EU ökar och Australien är en viktig likasinnad partner till EU i reg-
ionen. Ramavtalet ger uttryck för parternas gemensamma värderingar. Det utgör en grund för 
stärkt samarbete och dialogen mellan EU och Australien.

RP 67/2018 rd



5

3 Målsättning och de vikt igaste  förslagen

Syftet med ramavtalet är att främja den politiska dialogen och samarbetet på bilateral, regional 
och global nivå och att utveckla de ekonomiska förbindelserna mellan parterna. Samarbetet 
baserar sig på gemensamma principer, dvs. respekten för demokrati, de mänskliga rättigheter-
na och grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen.

Ramavtalet innehåller mål för den politiska dialogen och samarbetet i utrikes- och säkerhets-
politiska frågor. Detta omfattar engagemang för demokratiska principer, mänskliga rättigheter 
och rättsstatsprincipen, samarbete inom krishantering, förhindrande av spridning av massför-
störelsevapen, bekämpning av olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen, främjande av 
genomförandet av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, terrorismbekämpning, 
samarbete i regionala och internationella organisationer och när det gäller internationell säker-
het och cyberrymden.

Avtalet ställer också som mål att samordna åtgärder och ståndpunkter i utvecklingsfrågor och 
humanitärt bistånd.

Inom ekonomi och handel innehåller avtalet bl.a. dialog och samarbete i frågor som rör eko-
nomi, handel och investeringar, offentlig upphandling, tekniska handelshinder, sanitära och 
fytosanitära frågor samt djurskyddsfrågor, tullfrågor, immateriella rättigheter, konkurrenspoli-
tik, handel med tjänster, finansiella tjänster, skattefrågor, främjande av öppenhet, frågor som 
rör råvaror, handel och hållbar utveckling, företagssamarbete, dialog med det civila samhället 
samt turismfrämjande samarbete. 

Inom området rättvisa, frihet och säkerhet omfattar avtalet samarbete på följande områden: 
rättsligt samarbete och samarbete på det rättsvårdande området, bekämpning av terrorism, 
gränsöverskridande organiserad brottslighet och korruption, bekämpning av narkotika, it-
brottslighet samt penningtvätt och finansiering av terrorism, migrations- och asylfrågor, kon-
sulärt skydd och skydd av personuppgifter. 

Avtalet innehåller även mål som gäller samarbete på området forskning, innovation och in-
formationssamhället. När det gäller samarbetet inom utbildning och kultur främjar avtalet all-
män och yrkesinriktad utbildning och samarbete om kultur- och mediefrågor och om audiovi-
suella frågor. 

På området hållbar utveckling, energi och transport omfattar avtalet samarbete om miljö- och 
naturresurser, klimatförändringarna, civilskydd, inom energi- och transportsektorn, jordbruk 
och landsbygdsutveckling, hållbar skogsförvaltning, havsfrågor och fiske, sysselsättning och 
socialpolitik samt hälsofrågor.

Syftet med regeringens proposition är att inhämta riksdagens godkännande för överenskom-
melsen. Propositionen innehåller också ett förslag till s.k. blankettlag om sättande i kraft av de 
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet.

4 Proposit ionens konsekvenser

4.1 Ekonomiska konsekvenser

Avtalet har inga direkta konsekvenser för statsbudgeten. Målsättningen är en tillnärmning i 
EU:s och Australiens politiska och ekonomiska växelverkan och att inleda samarbete inom 
många olika delområden. Avtalet kan bedömas ha positiva, om än inte direkta ekonomiska 
konsekvenser för Finland. Som ett avtal som omfattar många olika områden ger ramavtalet 
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möjligheter att utveckla samarbetet mellan Finland och Australien på många olika sektorer, 
vilket kan få en positiv multiplikatoreffekt också på ekonomin.

4.2 Konsekvenser för myndigheterna

Avtalet har inga direkta konsekvenser för myndigheterna. De uppgifter som den genom avtalet 
inrättade gemensamma kommitténs och undergruppernas möten ger upphov till kan i enlighet 
med normal praxis skötas med nuvarande ministeriepersonal.

4.3 Miljökonsekvenser

Avtalet har inga direkta miljökonsekvenser, men det främjar indirekt miljöpolitiska målsätt-
ningar. Som områden där parterna har beslutat intensifiera sitt samarbete nämns särskilt mil-
jön och naturresurserna samt klimatförändringen.

Avtalet innehåller bestämmelser om samarbete om miljöfrågor, inbegripet hållbar förvaltning 
av naturresurser. Syftet med samarbetet är att främja miljöskyddet och integrera miljöhänsyn i 
relevanta samarbetsområden, såväl internationellt som regionalt. Inom energisamarbetet kon-
centrerar man sig på samarbete och informationsutbyte bland annat för att göra den internat-
ionella energimarknaden smidigare, främja energieffektivitet, rationell användning av energi  
och hållbar energiproduktion.

4.4 Samhälleliga konsekvenser

Finlands bilaterala relationer med Australien är mycket goda och problemfria. Ramavtalet 
minskar inte vikten av att sköta de bilaterala förbindelserna, utan kompletterar dem. Ramavta-
let erbjuder en ram för den politiska dialogen mellan parterna, främjar och stärker tillnärm-
ningen mellan EU och Australien samt stöder fördjupade politiska relationer. Genom avtalet 
strävar man efter att främja samarbetet mellan parterna på många områden som är ägnade att 
skapa positiva samhälleliga verkningar. 

5 Beredningen av proposit ionen

5.1 Beredningen inom Europeiska unionen

Förhandlingarna om ramavtalet mellan EU och Australien inleddes i december 2011, efter att 
Europeiska unionens råd den 10 oktober 2011 hade gett mandat att inleda förhandlingarna. 
Ärendet har regelbundet beretts i rådets arbetsgrupper, däribland i arbetsgruppen för Asien 
och Oceanien.

Kommissionen förde förhandlingarna på unionens vägnar i enlighet med sitt mandat från rå-
det. När det gäller de frågor som hör till medlemsstaternas behörighet förde kommissionen 
förhandlingar i överensstämmelse med den ståndpunkt som rådets arbetsgrupp för Asien och 
Oceanien fastställt och sitt förhandlingsmandat. Medlemsstaterna hade rätt att vid behov när-
vara vid förhandlingarna när frågor inom deras behörighet behandlades. Kommissionen rap-
porterade regelbundet till medlemsstaterna om hur förhandlingarna framskridit. Europaparla-
mentet har regelbundet hållits underrättat om förhandlingarna under hela deras förlopp. 

Den slutliga text som man kommit överens om den 5 mars 2015 godkändes av de ständiga re-
presentanternas kommitté den 25 februari 2015. Avtalet undertecknades den 7 augusti 2017. 
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5.2 Den nationella beredningen

Statsrådet informerade riksdagen om kommissionens förhandlingsmandat med en E-skrivelse 
(E 64/2011 rd) den 29 september 2011. Riksdagen informerades den 14 juni 2012 om hur för-
handlingarna framskred genom statsrådets skrivelse (U 39/2012). En kompletterande U-
skrivelse (UM2015-00386) lämnades till riksdagen den 1 april 2015. Ålands landskapsförvalt-
ning har informerats om avtalsutkastet i juni 2012.

Regeringens proposition har beretts vid utrikesministeriet. Regeringspropositionen har sänts 
på remiss till arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, försvarsministeriet, inrikesmi-
nisteriet, jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, kommunikationsministeriet, mil-
jöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, statsrådets kansli och undervisnings- och kul-
turministeriet samt Ålands landskapsförvaltning. Utlåtanden lämnades av arbets- och nä-
ringsministeriet, finansministeriet, försvarsministeriet, inrikesministeriet, jord- och skogs-
bruksministeriet, kommunikationsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Ålands 
landskapsförvaltning.
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DETALJMOTIVERING

1 Avtalets  innehål l  och förhål lande t i l l  lagst i f tningen i  Finland

Ingress. I ingressen uttrycker parterna sin vilja att föra upp förbindelserna mellan parterna på 
nivån för ett fördjupat partnerskap och bekräftar sitt engagemang för de demokratiska princi-
perna och mänskliga rättigheterna enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättighet-
erna och andra relevanta internationella människorättsinstrument, samt för rättsstatsprincipen 
och principen om god samhällsstyrning. I ingressen bekräftar parterna också sitt engagemang 
för att skapa ett klimat som främjar ökad bilateral handel och ökade investeringar samt sin 
önskan att stärka samarbetet på området rättvisa, frihet och säkerhet och att främja hållbar ut-
veckling, i dess ekonomiska, sociala och miljörelaterade dimensioner. 

AVDELNING I: AVTALETS SYFTE OCH GRUND

Artikel 1. Avtalets syfte. Syftet med avtalet är att inrätta ett förstärkt partnerskap mellan par-
terna, tillhandahålla en ram för att främja samarbete inom områden av gemensamt intresse 
samt fördjupa samarbetet i syfte att ta fram lösningar på regionala och globala utmaningar. 
Parterna åtar sig att intensifiera den politiska dialogen på hög nivå och bekräftar de gemen-
samma värderingar och principer som ligger till grund för deras bilaterala förbindelser och ut-
gör en grund för samarbete.

Artikel 2. Grundval för samarbetet. Parterna stärker sina strategiska förbindelser och intensi-
fierar samarbetet på bilateral, regional och global nivå på grundval av gemensamma värde-
ringar och intressen. Parterna bekräftar sitt åtagande när det gäller de demokratiska principer-
na, de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna enligt den allmänna förklaringen 
om de mänskliga rättigheterna och andra relevanta internationella människorättsinstrument 
samt när det gäller rättsstatsprincipen. Det fastställs att respekten för dessa principer ligger till 
grund för parternas inrikes- och utrikespolitik och utgör en av avtalets grundsatser. Parterna 
bekräftar sitt stöd för FN-stadgan och de gemensamma värden som kommer till uttryck i 
denna. Parterna bekräftar sitt engagemang för att främja hållbar utveckling och ekonomisk 
tillväxt, för att bidra till uppnåendet av internationellt överenskomna utvecklingsmål och för 
att samarbeta i syfte att möta globala utmaningar på miljöområdet. Parterna betonar sitt enga-
gemang för den vittomspännande karaktär som deras bilaterala förbindelser har och för ett bi-
behållande av den övergripande samstämmigheten i detta hänseende. Genomförandet av avta-
let ska grundas på principerna om dialog, ömsesidig respekt, jämlikt partnerskap, samförstånd 
och respekt för internationell rätt.

AVDELNING II: POLITISK DIALOG OCH POLITISKT SAMARBETE OM UTRI-
KESPOLITIK OCH SÄKERHETSFRÅGOR

Artikel 3. Politisk dialog. Parterna är överens om att fördjupa sin regelbundna politiska dialog 
i syfte att främja utvecklingen av de bilaterala förbindelserna, stärka parternas gemensamma 
strategier och identifiera möjligheter till samarbete om regionala och globala utmaningar och 
frågor. Formen för dialogen är samråd, möten och besök på stats- och regeringschefsnivå samt 
på ministernivå när parterna anser det nödvändigt, samråd på utrikesministernivå samt minis-
termöten om handel och andra frågor som parterna fastställer, regelbundna möten på högre 
tjänstemannanivå, sektorsdialoger och dessutom delegationsutbyten och andra kontakter mel-
lan det australiska parlamentet och Europaparlamentet.

Artikel 4. Engagemang för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och rättsstatsprin-
cipen. Parterna är överens om att främja grundläggande principer om demokratiska värdering-
ar, mänskliga rättigheter och rättsstaten, bland annat i multilaterala forum, och samarbeta om, 

RP 67/2018 rd



9

och vid behov samordna det praktiska arbetet till stöd för dessa i tredjeländer samt främja 
varandras insatser för att främja demokrati, bland annat i samband med valövervakningsupp-
drag.

Artikel 5. Krishantering. Parterna bekräftar sitt åtagande att samarbeta för att främja internat-
ionell fred och stabilitet, undersöker möjligheterna att samordna krishanteringsverksamhet och 
ett eventuellt samarbete i krishanteringsinsatser samt arbetar för att tillämpa avtalet mellan 
Europeiska unionen och Australien om fastställande av en ram för Australiens deltagande i 
europeiska krishanteringsinsatser.

Artikel 6. Bekämpning av spridning av massförstörelsevapen. Parterna anser att spridning av 
massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen, såväl till statliga som icke-statliga aktörer, 
utgör ett av de allvarligaste hoten mot internationell stabilitet och säkerhet. Parterna är överens 
om att samarbeta om och bidra till kampen mot spridning av massförstörelsevapen och bärare 
av sådana vapen. Parterna bekräftar sitt åtagande att iaktta och på nationell nivå till fullo ge-
nomföra sina befintliga förpliktelser enligt internationella fördrag och avtal om nedrustning 
och icke-spridning och andra relevanta internationella förpliktelser. Parterna är överens om att 
denna bestämmelse utgör en av avtalets grundsatser. Parterna är överens om att samarbeta och 
bidra till förebyggandet av spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen 
bland annat genom att vidta alla nödvändiga internationella åtgärder, bibehålla ett effektivt sy-
stem för nationell exportkontroll, främja genomförandet av alla relevanta resolutioner från 
FN:s säkerhetsråd, samarbeta i multilaterala forum och exportkontrollsystem för att främja 
icke-spridning av massförstörelsevapen, samordna utåtriktad verksamhet och utbyta relevant 
information om de åtgärder som vidtagits. Vidare är parterna överens om att bibehålla en re-
gelbunden politisk dialog som ska ledsaga och underbygga dessa delar av avtalet.

Artikel 7. Handeldvapen och lätta vapen och andra konventionella vapen. Parterna är med-
vetna om att handeldvapen och lätta vapen, och ammunition till sådana vapen, utgör ett allvar-
ligt hot mot internationell fred och säkerhet. Parterna är överens om att iaktta och fullgöra sina 
respektive skyldigheter att bekämpa olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen och 
ammunition till dessa, i enlighet med sina befogenheter och FN:s säkerhetsråds resolutioner. 
Parterna inser betydelsen av inhemska kontrollsystem och vikten av att tillämpa sådana kon-
troller på ett ansvarsfullt sätt, åtar sig att sträva efter att fullständigt genomföra vapenhandels-
fördraget och att samarbeta med varandra bland annat genom att samordna sina ansträngningar 
i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av vapenembargon som FN:s säkerhetsråd be-
slutat om i enlighet med FN-stadgan.

Artikel 8. Allvarliga brott som angår det internationella samfundet och Internationella 
brottmålsdomstolen. Parterna bekräftar att de allvarligaste brott som angår det internationella 
samfundet som helhet inte får förbli ostraffade och att effektiv lagföring bör säkerställas. Par-
terna är överens om att samarbeta för att främja och genomföra målen i Romstadgan för Inter-
nationella brottmålsdomstolen bland annat genom att främja universell anslutning till 
Romstadgan och garantera dess integritet och grundläggande principer.

Artikel 9. Terrorismbekämpning. Parterna bekräftar vikten av att förebygga och bekämpa 
terrorism med full respekt för rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. I detta syfte 
tillämpas internationell rätt, konventioner mot terrorism och andra internationella beslut. Par-
terna ska samarbeta för att förebygga och bekämpa terroristhandlingar, särskilt genom att ut-
byta information om terroristgrupper och deras stödnätverk, utbyta synpunkter om medel för 
att bekämpa terrorism, identifiera områden för framtida samarbete, stödja samarbete på det 
rättsvårdande området, fördjupa det internationella samförståndet om bekämpningen av 
terrorism, och om ett regelverk för den, främja samarbete mellan FN-medlemsstater samt ut-
byta bästa praxis i fråga om skydd för de mänskliga rättigheterna vid bekämpning av 
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terrorism. Vidare bekräftar parterna sitt åtagande att samarbeta också för att tillhandahålla stöd 
till andra stater som behöver resurser och expertis för att förebygga terroristverksamhet, att 
samarbeta nära inom ramen för det globala forumet för terrorismbekämpning och dess arbets-
grupper samt föra en regelbunden dialog på tjänstemannanivå om terrorismbekämpning.

Artikel 10. Samarbete i regionala och internationella organisationer. Parterna förbinder sig 
att samarbeta genom att utbyta åsikter och, vid behov, samordna sina ståndpunkter inom inter-
nationella och regionala organisationer och forum.

Artikel 11. Internationell säkerhet och cyberrymden. Parterna erkänner vikten av samarbete 
och utbyte av åsikter när det gäller internationell säkerhet och cyberrymden, bland annat om 
tillämning av internationell rätt, utarbetande av åtgärder och kapacitetsuppbyggnad.

AVDELNING III: SAMARBETE OM GLOBAL UTVECKLING OCH HUMANITÄRT 
BISTÅND

Artikel 12. Utveckling. Parterna bekräftar sitt åtagande att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt 
och fattigdomsminskning, stärkande av samarbetet om internationell utveckling och till bi-
stånds- och utvecklingseffektivitet, med särskild inriktning på genomförandet på landsnivå. 
Parterna är överens om att samarbeta för att öka utvecklingsverksamhetens effekt, räckvidd 
och inflytande. För detta ändamål ska parterna föra en regelbunden politisk dialog om utveckl-
ingssamarbete i regionala och internationella forum, utbyta information om sina respektive ut-
vecklingsprogram, samordna sitt engagemang i länderna och, vid behov, utföra biståndssam-
arbete för varandras räkning.

Artikel 13. Humanitärt bistånd. Parterna bekräftar sitt gemensamma åtagande när det gäller 
humanitärt bistånd och ska sträva efter att vidta samordnade åtgärder på lämpligt sätt.

AVDELNING IV: SAMARBETE OM EKONOMI OCH HANDEL

Artikel 14. Dialog om den ekonomiska politiken. Parterna är överens om att bibehålla dialo-
gen mellan sina myndigheter och att främja utbyte av information och erfarenheter om sin 
makroekonomiska politik och sina makroekonomiska trender.

Artikel 15. Dialog och samarbete om handel och investeringar. Parterna förbinder sig att 
samarbeta för att trygga villkoren för och främja en ökning av handeln och investeringarna. 
Parterna åtar sig att föra en dialog på hög nivå i syfte att främja bilaterala handels- och inve-
steringsflöden, förebygga handels- och investeringshinder, öka insynen och föra det multilate-
rala handelssystemet framåt. Dialogen om handels- och investeringsfrågor ska omfatta han-
delspolitisk dialog och dialog om handel med jordbruksprodukter. Parterna främjar utbyte av 
information och erfarenheter och erkänner det värde som en liberalisering av handeln har när 
det gäller att driva på den globala ekonomiska tillväxten.

Artikel 16. Investeringar. Parterna ska främja ett attraktivt klimat för investeringar. I detta 
syfte förs dialog som syftar till att öka förståelsen och samarbetet i investeringsfrågor, utforska 
mekanismer för att underlätta investeringsflödena och främja regler för investerare.

Artikel 17. Offentlig upphandling. Parterna förbinder sig till öppna och tydliga ramar för of-
fentlig upphandling. Parterna ska stärka sitt samarbete och utbyte av erfarenheter på området 
och undersöka möjligheterna att främja tillträdet till varandras marknader för offentlig upp-
handling.
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Artikel 18. Tekniska handelshinder. Parterna bekräftar att minskandet av tekniska handels-
hinder genom samarbete och iakttagande av internationella avtal ligger i bägge parters intresse 
och är en viktig faktor för att underlätta handeln.

Artikel 19. Sanitära och fytosanitära frågor samt djurskyddsfrågor. Parterna ska stärka sam-
arbetet om sanitära och fytosanitära frågor samt djurskyddsfrågor iakttagande internationella 
fördrag. Inom ramen för de internationella fördragen ska parterna utbyta information i syfte att 
öka den ömsesidiga förståelsen och underlätta handeln mellan parterna. I detta syfte ska par-
terna mötas regelbundet i lämpliga och av parterna fastställda forum. Samarbetet mellan par-
terna kan omfatta informationsutbyte, importkrav på den andra partens hela territorium, kon-
troller av de inspektions- och certifieringssystem som den andra partens myndigheter tillämpar 
och erkännande av skadegörarfria och sjukdomsfria områden.

Artikel 20. Tull. Parterna ska fördjupa samarbetet på tullområdet, på bilateral och multilateral 
nivå. Siktet är inställt på att förenkla och harmonisera tullförfarandet och att utbyta erfarenhet-
er.

Artikel 21. Immateriella rättigheter. Parterna bekräftar betydelsen av sina rättigheter och 
skyldigheter i fråga om immateriella rättigheter och förbinder sig till att säkerställa skyddet av 
dessa, till utbyte av information och annat samarbete.

Artikel 22. Konkurrenspolitik. Parterna åtar sig att främja konkurrens i den ekonomiska verk-
samheten, att utbyta information om konkurrenspolitik samt förstärka samarbetet mellan sina 
respektive konkurrensmyndigheter.

Artikel 23. Tjänster. Parterna ska inrätta en dialog som syftar till att främja den bilaterala 
handeln med tjänster och utbyta information om sina respektive regelverk.

Artikel 24. Finansiella tjänster. När det gäller finansiella tjänster fortsätter parterna utbyta in-
formation och erfarenheter och ska stärka samarbetet i olika delar av finanssektorn.

Artikel 25. Skatt. Parterna erkänner principerna om god förvaltning på skatteområdet, inbe-
gripet öppenhet, informationsutbyte och undvikande av skadlig skattepraxis, och förbinder sig 
att genomföra dessa principer. Parterna ska agera tillsammans för att förbättra det internation-
ella samarbetet på skatteområdet och underlätta rättmätig skatteuppbörd.

Artikel 26. Öppenhet. Parterna erkänner betydelsen av öppenhet och korrekta rättsförfaranden 
i förvaltningen av sina lagar och andra författningar som rör handel, och bekräftar därför sina 
åtaganden enligt WTO-avtalen.

Artikel 27. Råvaror. Parterna ska stärka samarbetet i frågor som rör råvaror i syfte att stärka 
en regelbaserad global ram för råvaruhandel och att främja öppenheten på de globala råvaru-
marknaderna. Samarbetet kan omfatta handels- och investeringsfrågor, parternas regelverk 
och bästa praxis i fråga om hållbar utveckling inom gruvindustrin. Parterna kommer att sam-
arbeta genom dialog eller i relevanta multilaterala och internationella institutioner.

Artikel 28. Handel och hållbar utveckling. Parterna åtar sig att stärka utvecklingen av den in-
ternationella handeln och de internationella investeringarna på ett sätt som bidrar till målet om 
hållbar utveckling. Parterna erkänner vardera partens rättighet att fastställa den egna inhemska 
nivån för miljö- och arbetarskydd men samtidigt att det är olämpligt att främja handel eller in-
vesteringar genom att sänka skyddsnivåerna i den inhemska miljö- eller arbetslagstiftningen. 
Parterna utbyter information och erfarenheter samt stärker samarbetet om frågor som rör håll-
bar utveckling inom ramen för handelsförbindelserna.
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Artikel 29. Företagssamarbete. Parterna ska uppmuntra närmare kontakter mellan företag och 
mellan offentliga myndigheter och företag särskilt för att förbättra konkurrenskraften för små 
och medelstora företag. Samarbetet kan bland annat omfatta stimulering av tekniköverföring, 
utbyte av bästa praxis när det gäller tillgång till finansiering, främjande av företags sociala an-
svar och ansvarsskyldighet, och utveckling av det nuvarande samarbetet om standarder och 
bedömning av överensstämmelse. Parterna är överens om att underlätta och utveckla dialogen 
mellan sina handels- och investeringsfrämjande organ.

Artikel 30. Det civila samhället. Parterna ska uppmuntra dialog mellan statliga och icke-
statliga organisationer i syfte att främja handel och investeringar på områden som är av ge-
mensamt intresse.

Artikel 31. Turism. Parterna inser värdet av turism och är överens om att samarbeta i syfte att 
öka turismen mellan parterna.

AVDELNING V: SAMARBETE OM RÄTTVISA, FRIHET OCH SÄKERHET

Artikel 32. Rättsligt samarbete. Parterna är överens om att utveckla samarbetet inom internat-
ionell privaträtt och på det civilrättsliga och handelsrättsliga området, bland annat genom att 
förhandla om, ratificera och tillämpa internationella avtal. I fråga om straffrättsligt samarbete 
ska parterna fortsätta att ägna sig åt frågor om ömsesidig rättslig hjälp, på grundval av rele-
vanta internationella instrument.

Artikel 33. Samarbete på det rättsvårdande området. Parterna är överens om att ha ett samar-
bete mellan rättsvårdande myndigheter, byråer och avdelningar och att bidra till att motverka 
och undanröja hot från gränsöverskridande brottslighet som berör bägge parter.

Artikel 34. Bekämpning av terrorism, gränsöverskridande organiserad brottslighet och kor-
ruption. Parterna åtar sig att samarbeta om att bekämpa terrorism, organiserad, ekonomisk och 
finansiell brottslighet, korruption, förfalskning och olagliga transaktioner. Vidare åtar sig par-
terna att uppfylla sina internationella förpliktelser för att återkräva tillgångar eller medel som 
härrör från sådana handlingar. När det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terro-
ristbrott eller allvarlig gränsöverskridande brottslighet erkänner parterna betydelsen av avtalet 
om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter. Parterna ska främja genomförandet 
av FN:s konventioner mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och mot korruption 
och deras tilläggsprotokoll.

Artikel 35. Narkotikabekämpning.  Inom ramen för sina befogenheter och sin behörighet ska 
parterna samarbeta för att sörja för en balanserad och integrerad strategi när det gäller att mi-
nimera den skada som olaglig narkotika orsakar. Parterna ska samarbeta med sikte på att upp-
lösa gränsöverskridande kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotikasmuggling och att be-
kämpa att brottslingar tränger in i den lagliga ekonomin, bland annat genom utbyte av inform-
ation och underrättelser.

Artikel 36. Bekämpning av it-brottslighet. Parterna ska stärka samarbetet och utbyta informat-
ion för att förebygga och bekämpa högteknologisk brottslighet, it-brottslighet och elektronisk 
brottslighet samt spridning av olagligt innehåll via internet. Parterna ska främja Budapestkon-
ventionen om it-brottslighet som global standard mot it-brottslighet.

Artikel 37. Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Parterna bekräftar be-
hovet av att samarbeta för att förhindra att deras finansiella system används för brottslig verk-
samhet. Parterna ska utbyta relevanta upplysningar inom ramen för respektive lagstiftning och 
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vidta lämpliga åtgärder rekommenderade av internationella organ som är verksamma på detta 
område.

Artikel 38. Migration och asyl. Parterna är överens om att intensifiera dialogen, samarbetet 
och informationsutbytet om migration, asyl, delaktighet och frågor som rör mångfald. Parterna 
är överens om att samarbeta för att förebygga och kontrollera irreguljär invandring. Parterna är 
överens om att återta medborgare som uppehåller sig irreguljärt på den andra partens territo-
rium och om att förse sina medborgare med identitetshandlingar för återtagandet. På begäran 
av endera parten ska parterna undersöka möjligheten att ingå ett avtal mellan Australien och 
Europeiska unionen om återtagande.

Bestämmelser om beviljande av pass finns i passlagen (671/2006) och om beviljande av iden-
titetskort i lagen om identitetskort (663/2016). Finska medborgare får enligt grundlagens 9 § 3 
mom. inte hindras att resa in i landet, landsförvisas eller mot sin vilja utlämnas eller föras till 
ett annat land. Enligt grundlagens 9 § 4 mom. regleras rätten för utlänningar att resa in i Fin-
land och att vistas i landet genom lag. En utlänning får inte utvisas, utlämnas eller återsändas, 
om han eller hon till följd härav riskerar dödsstraff, tortyr eller någon annan behandling som 
kränker människovärdet.

Artikel 39. Konsulärt skydd. Artikeln innehåller en bestämmelse om att Australien godtar att 
de diplomatiska och konsulära myndigheterna för i Australien företrädda EU-medlemsstater 
får utöva konsulärt skydd i Australien på de medlemsstaters vägnar som inte har tillgänglig 
ständig representation i Australien. Artikeln innehåller också en bestämmelse om att unionen 
och medlemsstaterna godtar att Australiens diplomatiska och konsulära myndigheter får utöva 
konsulärt skydd på ett tredjelands vägnar och att tredjeländer får utöva konsulärt skydd på Au-
straliens vägnar i unionen på platser där Australien eller det berörda tredjelandet inte har till-
gänglig ständig representation. Enligt artikeln syftar dessa bestämmelser till att utesluta alla 
krav på anmälan eller medgivande som annars skulle kunna gälla. Parterna är också överens 
om att underlätta en dialog om konsulära frågor.

Regleringen av konsulär verksamhet som utövas i Finland av andra stater baserar sig direkt på 
bestämmelserna i Wienkonventionen om konsulära förbindelser (FördrS 49‒50/1980). I artikel 
8 i konventionen föreskrivs det om fullgörandet av konsulära uppgifter för tredje stats räkning. 
Enligt bestämmelsen i fråga kan ett av den sändande statens konsulat efter vederbörlig anmä-
lan till den mottagande staten, såvida den mottagande staten ej motsätter sig det, fullgöra kon-
sulära uppgifter i den mottagande staten för tredje stats räkning. Bestämmelserna i artikel 39 i 
ramavtalet undanröjer således i fråga om Australien konventionens krav på anmälan från den 
sändande staten liksom även den mottagande statens möjlighet att motsätta sig tillhandahål-
landet av konsulärt skydd för tredje stats räkning.

Artikel 40. Skydd av personuppgifter. Parterna samarbetar för att säkerställa att skyddet av 
personuppgifter är förenligt med relevanta internationella standarder. Samarbetet om skyddet 
av personuppgifter kan bland annat inbegripa utbyte av information och expertkunskaper eller 
samarbete med motparter på regleringsområdet i relevanta organ.

AVDELNING VI: SAMARBETE PÅ OMRÅDET FORSKNING, INNOVATION OCH 
INFORMATIONSSAMHÄLLET

Artikel 41. Vetenskap, forskning och innovation. Parterna är överens om att fördjupa sitt sam-
arbete inom vetenskap, forskning och innovation för att stödja eller komplettera det 1994 in-
gångna och 1999 ändrade avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska 
gemenskapen och Australien. I samarbetet ska man bland annat sträva efter att bemöta cen-
trala gemensamma samhälleliga utmaningar, inbegripa en rad offentliga och privata aktörer, 
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bland annat små och medelstora företag, för att underlätta utnyttjandet av resultaten av forsk-
ningssamverkan, öka möjligheterna för forskare att dra nytta av de möjligheter som parternas 
forsknings- och innovationsprogram erbjuder samt undersöka möjligheterna att samarbeta för 
att initiera och delta i ett bredare regionalt och internationellt samarbete om forskning och in-
novation. Parterna ska uppmuntra deltagande från den privata och den offentliga sektorn och 
det civila samhället inom sitt eget territorium i verksamhet för att fördjupa samarbetet. Samar-
betet ska inriktas på områden inom civil forskning och innovation, däribland hantering av 
samhälleliga utmaningar på områden av ömsesidigt intresse, forskningsinfrastruktur och för-
bättring av forskarnas rörlighet mellan Australien och Europeiska unionen.

Artikel 42. Informationssamhället. Parterna åtar sig att utbyta åsikter om olika aspekter på in-
formationssamhället, särskilt politiken för elektronisk kommunikation och reglering av sådan 
kommunikation, interoperabilitet hos forskningsinfrastruktur, standardisering av ny informat-
ions- och kommunikationsteknik, beaktande faktorer som rör säkerhet, förtroende och integri-
tet, samt åtgärder för att hantera frågan om internationella roamingavgifter.

AVDELNING VII: SAMARBETE INOM UTBILDNING OCH KULTUR

Artikel 43. Allmän och yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor. Parterna erkänner att 
allmän och yrkesinriktad utbildning är av avgörande betydelse för att skapa kvalitativa arbets-
tillfällen och hållbar tillväxt för kunskapsbaserade ekonomier. Samarbete om utbildning och 
om ungdomsfrågor är av gemensamt intresse för parterna. Parterna förbinder sig att stödja 
samarbetsaktiviteter på området för utbildning bland annat genom att främja personers rörlig-
het, samarbetsprojekt, institutionellt samarbete och politiska reformer.

Artikel 44. Samarbete om kultur- och mediefrågor och om audiovisuella frågor. Parterna 
främjar ett närmare samarbete inom den kulturella och den kreativa sektorn. Parterna ska vidta 
lämpliga åtgärder för att främja samarbete, kontakter och dialog och är överens om att stödja 
kulturellt samarbete i internationella forum. 

AVDELNING VIII: SAMARBETE OM HÅLLBAR UTVECKLING, ENERGI OCH 
TRANSPORT

Artikel 45. Miljö- och naturresurser. Parterna är överens om behovet av att skydda, bevara 
och på ett hållbart sätt förvalta naturresurserna och den biologiska mångfalden, eftersom detta 
är förutsättningen för nuvarande och kommande generationers utveckling. Parterna ska stärka 
sitt samarbete i miljöfrågor med sikte på att integrera miljöaspekterna i alla samarbetsområ-
den, inbegripet i ett internationellt och regionalt sammanhang. Samarbetet ska ske genom 
högnivådialog, multilaterala miljöavtal och forum. I samarbete ska parterna också främja till-
gången till och en hållbar användning av genetiska resurser i enlighet med nationell lagstift-
ning och internationella fördrag som är tillämpliga på detta område och utbyte av information, 
teknisk expertis och god praxis på miljöområdet. 

Artikel 46. Klimatförändringarna. Parterna erkänner det gemensamma globala hot som kli-
matförändringarna utgör och alla länders behov av att vidta åtgärder för att minska utsläppen i 
syfte att stabilisera koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som kan för-
hindra en farlig antropogen inverkan på klimatsystemet. Parterna ska stärka samarbetet på 
detta område och utan att det påverkar diskussionerna i andra forum. Samarbetet ska bland 
annat syfta till att bekämpa klimatförändringarna och utbyta erfarenheter och information.

Artikel 47. Civilskydd. Parterna erkänner nödvändigheten av att minimera konsekvenserna av 
naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor. Parterna bekräftar sitt åtagande att vid 
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behov samarbeta på lämpligt sätt på bilateral och multilateral politisk nivå i syfte att öka sam-
hällets och infrastrukturens motståndskraft.

Artikel 48. Energi. Parterna erkänner energisektorns betydelse för hållbar utveckling och 
ekonomisk tillväxt samt dess bidrag till uppnåendet av internationellt överenskomna utveckl-
ingsmål och vikten av samarbete för att hantera globala miljö- och klimatutmaningar. Parterna 
ska inom ramen för sina respektive befogenheter arbeta för att fördjupa samarbetet på energi-
området med sikte på att främja global handel med och investeringar i energi, öka konkur-
renskraften samt främja användning av förnybara energikällor och utveckling av energiteknik.

Artikel 49. Transporter. Parterna ska samarbeta på alla relevanta områden av transportpoliti-
ken. Parterna ska främja informationsutbyte om deras respektive politik och praxis i fråga om 
transport, dialog och samarbete om de internationella sjöfartsmarknaderna och för att åstad-
komma ömsesidigt erkännande av körkort. Parterna är också överens om att stärka luftfarts-
förbindelserna bland annat genom en förbättring av marknadstillträdet och investeringsmöj-
ligheterna. Vidare ska parterna främja dialog om miljörelaterade transportfrågor och samar-
beta inom internationella transportforum.

Artikel 50. Jordbruk och landsbygdsutveckling. Parterna uppmuntrar till samarbete om jord-
bruks- och landsbygdsutveckling bland annat inom jordbrukspolitik och politik för landsbyg-
dens utveckling.

Artikel 51. Hållbar skogsförvaltning. Parterna är överens om att främja samarbete på nation-
ell och internationell nivå om hållbart skogsbruk och närliggande politik och reglering.

Artikel 52. Havsfrågor och fiske. Parterna ska stärka sin dialog och sitt samarbete om frågor 
på områdena fiske och havsfrågor. Parterna ska sträva efter att främja långsiktigt bevarande 
och hållbar förvaltning av marina levande resurser, insatser för att bekämpa olagligt, orappor-
terat och oreglerat fiske samt genomföra en ekosystemansats. Parterna ska samarbeta och re-
gelbundet föra en periodisk dialog för att stärka samarbetet och utbyta information och erfa-
renheter om fiskeripolitik och havsfrågor. Samarbetet syftar bland annat till att säkerställa ett 
långsiktigt bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurser, säkerställa den multilaterala 
förvaltningen av långvandrande fiskbestånd inom hela det område där dessa fiskbestånd rör 
sig samt främja ett integrerat förhållningssätt till havsfrågor på internationell nivå. 

Artikel 53. Sysselsättning och socialpolitik. Parterna ska förstärka sitt samarbete på området 
sysselsättning och sociala frågor och främja utbyte av information och erfarenheter. Parterna 
bekräftar full, produktiv sysselsättning och arbete under anständiga villkor som centrala fak-
torer för hållbar utveckling och fattigdomsminskning. Parterna åtar sig att respektera internat-
ionellt erkända principer och rättigheter i arbetslivet. Samarbetet får ta sig uttryck bland annat 
i särskilda program och projekt.

Artikel 54. Hälsa. Parterna verkar för samarbete samt utbyte av information och policyerfa-
renheter dem emellan på områdena hälsa och effektiv hantering av gränsöverskridande hälso-
problem.

AVDELNING IX: INSTITUTIONELL RAM

Artikel 55. Andra avtal eller arrangemang. Parterna kommer överens om möjligheten att 
komplettera avtalet genom att ingå särskilda avtal på de samarbetsområden som omfattas av 
avtalets tillämpningsområde. Ramavtalet och sådana särskilda avtal utgör en gemensam in-
stitutionell ram. Inget i avtalet ska påverka eller föregripa tolkningen eller tillämpningen av 
andra avtal mellan parterna. Parterna erkänner att ett särskilt brådskande fall enligt definition-
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en i artikel 57.7 också kan tjäna som grund för att tillfälligt upphäva eller säga upp andra avtal 
mellan parterna.

Artikel 56. Gemensam kommitté. Parterna är eniga om att inrätta en gemensam kommitté, om 
dess medlemmar, sammanträden och uppgifter. Samråd ska hållas i den gemensamma kom-
mittén i syfte att underlätta genomförandet av avtalet och bidra till uppnåendet av de allmänna 
målen för detta samt i syfte att bibehålla den övergripande samstämmigheten i förbindelserna. 
Dessutom ska den gemensamma kommittén arbeta för att lösa eventuella tvister som upp-
kommer vid tillämpningen eller tolkningen av avtalet samt granska information som en part 
lagt fram i enlighet med artikel 57. Den gemensamma kommittén ska fatta sina beslut genom 
enhällighet. Den gemensamma kommittén ska normalt sammanträda en gång per år, växelvis i 
unionen och Australien. Särskilda sammanträden i den gemensamma kommittén ska hållas på 
begäran av endera parten. Ordförandeskapet i den gemensamma kommittén ska innehas ge-
mensamt av båda parter.

Artikel 57. Bestämmelser om genomförande och tvistlösning. I en anda av ömsesidig respekt 
och samarbete ska parterna vidta eventuella allmänna eller särskilda åtgärder som krävs för 
fullgörandet av deras skyldigheter enligt avtalet. Parterna är överens om att samråda så snabbt 
som möjligt, på begäran av endera parten, om skiljaktigheter som kan uppstå vid tillämpning-
en av avtalet.  

Om det råder meningsskiljaktigheter rörande tillämpningen eller tolkningen av avtalet, får en-
dera parten hänskjuta ärendet till den gemensamma kommittén. Parterna ska till den gemen-
samma kommittén lägga fram all information som krävs för en grundlig undersökning av 
ärendet. Om den gemensamma kommittén inte kan lösa situationen inom en period av högst 
15 dagar från samrådens början och senast 30 dagar från den dag då ärendet hänsköts till den 
gemensamma kommittén, ska ärendet föreläggas ministrarna för skyndsam handläggning 
inom en period av ytterligare 15 dagar. Om ingen ömsesidigt godtagbar lösning har hittats ef-
ter 15 dagar från samrådens början, får endera parten besluta att vidta lämpliga åtgärder i fråga 
om avtalet, inbegripet genom att tillfälligt upphäva dess bestämmelser eller säga upp det. Par-
terna erkänner att ett särskilt brådskande fall också kan tjäna som grund för att vidta lämpliga 
åtgärder utanför avtalet. I unionen krävs enhällighet för ett beslut om tillfälligt upphävande. I 
Australien fattas beslutet om tillfälligt upphävande av Australiens regering i enlighet med lan-
dets lagar och andra författningar. Parterna är överens om att ett beslut om att vidta lämpliga 
åtgärder ska vara vederbörligen motiverat. Beslutet ska omedelbart anmälas skriftligen till den 
andra parten. Parterna är överens om att sådana åtgärder måste vara proportionerliga och över-
ensstämma med artikel 55.2 samt med de allmänna folkrättsliga principerna. 

Nämnda åtgärder ska upphävas så snart skälen till att vidta dem har undanröjts. Den part som 
åberopar bestämmelserna ska fortlöpande övervaka utvecklingen av den situation som ligger 
till grund för beslutet och ska upphäva de vidtagna åtgärderna så snart det är befogat. För en 
korrekt tolkning och praktisk tillämpning av avtalet är parterna överens om att begreppet ’sär-
skilt brådskande fall’ ska betyda att en av parterna på ett särskilt allvarligt och väsentligt sätt 
överträder de skyldigheter som beskrivs i artiklarna 2.2 och 6.2 i avtalet så att det innebär ett 
hot mot internationell fred och säkerhet och kräver en omedelbar reaktion från den andra par-
ten. Om en situation som inträffar i ett tredjeland kan anses likvärdig i fråga om allvar och art 
med ett särskilt brådskande fall, ska parterna sträva efter att hålla brådskande samråd på begä-
ran av endera parten för att diskutera situationen och överväga möjliga åtgärder.
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AVDELNING X: SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 58. Definitioner. I avtalet avses med ’parterna’ Europeiska unionen eller dess med-
lemsstater, eller unionen och dess medlemsstater, i enlighet med deras respektive befogenhet-
er, å ena sidan, och Australien, å andra sidan.

Artikel 59. Ekonomiskt samarbete. Vid genomförandet av biståndsprogram ska parterna sam-
arbeta för att förhindra och bekämpa oegentligheter, bedrägerier, korruption och annan olaglig 
verksamhet som skadar parternas finansiella intressen. I detta syfte ska parternas behöriga 
myndigheter utbyta information i enlighet med respektive parts gällande lagstiftning, och på 
begäran av endera parten inleda samråd. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och de 
behöriga australiska myndigheterna får komma överens om ytterligare samarbete inom bedrä-
geribekämpning.

Artikel 60. Röjande av information. Parterna ska på ett lämpligt sätt skydda information som 
utbyts enligt avtalet, på ett sätt som är förenligt med allmänhetens intresse av tillgång till in-
formation. Ingenting i avtalet ska tolkas som en skyldighet för parterna att utbyta information 
eller ge tillgång till delad information vars röjande skulle vara till förfång för den allmänna 
säkerheten, internationella förbindelser, eller på annat sätt skulle strida mot allmänintresset. I 
händelse av att uppgifter delas, ska den mottagande parten endast lämna ut eller röja denna in-
formation med den andra partens samtycke, eller när det är nödvändigt för att uppfylla sina 
rättsliga skyldigheter. Ingenting i avtalet är avsett att avvika från parternas rättigheter, skyl-
digheter eller åtaganden enligt bilaterala avtal eller avtal om sekretessbelagda uppgifter som 
utbyts mellan parterna.

Artikel 61. Ikraftträdande, provisorisk tillämpning, varaktighet och uppsägning. Avtalet trä-
der i kraft trettio dagar efter den dag då parterna till varandra anmält att de rättsliga förfaran-
den som är nödvändiga för detta har avslutats. Parterna får provisoriskt tillämpa gemensamt 
fastställda bestämmelser i avtalet i avvaktan på dess ikraftträdande. En sådan provisorisk till-
lämpning ska inledas trettio dagar efter den dag då parterna till varandra anmält att deras re-
spektive interna förfaranden som är nödvändiga för en sådan provisorisk tillämpning har av-
slutats.  Avtalet är giltigt för obestämd tid. Endera parten får säga upp avtalet genom att skrift-
ligen anmäla det till den andra parten. Uppsägningen får verkan sex månader efter en sådan 
anmälan.

Artikel 62. Anmälningar. Anmälningar i enlighet med artikel 61 ska göras till generalsekreta-
riatet vid Europeiska unionens råd eller Australiens utrikes- och handelsministerium, eller de 
organisationer som efterträder dessa.

Artikel 63. Territoriell tillämpning. Avtalet ska tillämpas på dels de territorier inom vilka för-
draget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tillämpas, 
på de villkor som fastställs i de fördragen, dels på Australiens territorium.

Artikel 64. Giltiga texter. I artikeln anges avtalets giltiga språk, vilka är EU:s samtliga offici-
ella språk.

2 Lagförslag

I 95 § i Finlands grundlag förutsätts det att de bestämmelser i internationella förpliktelser som 
hör till området för lagstiftningen sätts i kraft nationellt genom en särskild ikraftträdandelag. 
Sådana bestämmelser ska sättas i kraft genom en lag också när det till följd av förpliktelsen 
inte är nödvändigt att justera det materiella innehållet i den nationella lagstiftningen. Eftersom 
det inte är nödvändigt att ändra den materiella lagstiftningen för att genomföra förpliktelserna 
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i ramavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan, in-
nehåller propositionen endast ett förslag till blankettlag.

1 §. Genom bestämmelsen i 1 § i lagförslaget föreslås att de bestämmelser i avtalet som hör 
till området för lagstiftningen sätts i kraft. Dessa bestämmelser specificeras nedan i avsnittet 
om behovet av riksdagens samtycke.

2 §. Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som inte hör till området 
för lagstiftningen och om ikraftträdandet av lagen utfärdas genom förordning av statsrådet. 

3 §. Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft.

3 Ikraftträdande

Parterna godkänner avtalet i enlighet med sina respektive förfaranden. Avtalet träder i kraft 
den trettionde dagen efter den dag då parterna till varandra anmält att deras respektive förfa-
randen som är nödvändiga för detta har avslutats. Vissa delar av avtalet tillämpas provisoriskt 
mellan EU och Australien i avvaktan på att det träder i kraft. Provisoriskt tillämpas avtalets ar-
tikel 3 (politisk dialog), artikel 10 (samarbete i regionala och internationella organisationer) 
och artikel 56 (gemensam kommitté), frånsett artikel 56.3 led g och h (EUT L 237, 15.9.2017, 
s. 6). Den provisoriska tillämpningen av avtalet börjar den trettionde dagen efter den dag då 
parterna till varandra anmält att deras respektive förfaranden som är nödvändiga för en sådan 
provisorisk tillämpning har avslutats. 

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen 
föreslås träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som bestäms genom 
förordning av statsrådet. 

I avtalet ingår bestämmelser om vissa samarbetsområden som rör områden som enligt 18 § i 
lagen om självstyrelse för Åland (1144/1991) hör till Ålands behörighet. Bestämmelser om 
sådana områden ingår åtminstone i artikel 43 som gäller allmän och yrkesinriktad utbildning, 
artikel 44 som gäller samarbete om kultur- och mediefrågor och om audiovisuella frågor, arti-
kel 45 som gäller miljö- och naturresurser, artikel 47 som gäller civilskydd, artikel 49 som 
gäller transporter, artikel 50 som jordbruk och landsbygdsutveckling, artikel 51 som gäller 
skogsförvaltning artikel 52 som gäller havsfrågor och fiske, artikel 53 som gäller sysselsätt-
ning och socialpolitik och artikel 54 som gäller hälsa. Åtminstone i artiklarna 43, 44, 47 och 
54 ingår det bestämmelser som hör till medlemsstaternas behörighet. Följaktligen krävs det 
godkännande av Ålands lagting för att avtalet ska träda i kraft på Åland.

4 Behovet  av r iksdagens samtycke samt behandlingsordning

4.1 Behovet av riksdagens samtycke

Behörighetsfördelningen mellan Europeiska unionen och medlemsstaterna

Ramavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan, är 
till sin karaktär ett så kallat blandat avtal. Bestämmelserna i avtalet hör dels till medlemssta-
ternas, dels till unionens exklusiva behörighet eller till unionens och dess medlemsstaters de-
lade behörighet. Enligt etablerad praxis godkänner riksdagen sådana avtal endast till den del 
de hör till Finlands behörighet (t.ex. GrUU 6/2001 rd, GrUU 31/2001 rd, GrUU 16/2004 rd 
och GrUU 24/2004 rd). 
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Behörighetsfördelningen i avtalet är inte entydig, eftersom det handlar om ett avtal mellan EU 
och dess medlemsstater, å ena sidan, och en tredje stat, å andra sidan, där förpliktelserna i av-
talet gäller samarbete som hänför sig såväl till EU som till dess medlemsstater.  Inte heller av-
talsbestämmelserna anger behörighetsfördelningen.

Unionen kan anses ha exklusiv behörighet åtminstone i fråga om en del av bestämmelserna i 
artikel 15 (dialog och samarbete om handel och investeringar), bestämmelserna i artikel 17 
(offentlig upphandling) och artikel 18 (tekniska handelshinder), en del av bestämmelserna i ar-
tikel 19 (sanitära och fytosanitära frågor samt djurskyddsfrågor), en del av bestämmelserna i 
artikel 20 (tull), en del av bestämmelserna i artikel 21 (immateriella rättigheter), bestämmel-
serna i artikel 22 (konkurrenspolitik), artikel 26 (öppenhet), artikel 27 (råvaror) och en del av 
bestämmelserna i artikel 28 (handel och hållbar utveckling). De övriga bestämmelserna i avta-
let hör antingen till medlemsstaternas exklusiva behörighet eller till unionens och medlemssta-
ternas delade behörighet.

Bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen krävs riksdagens godkännande bland annat för fördrag och 
andra internationella förpliktelser som innehåller bestämmelser som hör till området för lag-
stiftningen. Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis avser riksdagens grundlagsfästa befo-
genhet alla de bestämmelser i internationella förpliktelser som i materiellt hänseende hör till 
området för lagstiftningen. En avtalsbestämmelse ska hänföras till området för lagstiftningen, 
1) om den gäller utövande eller begränsning av någon grundläggande fri- eller rättighet som är 
skyddad i grundlagen, 2) om den i övrigt gäller grunderna för individens rättigheter och skyl-
digheter, 3) om det enligt grundlagen ska föreskrivas i lag om den fråga som bestämmelsen 
avser, 4) om det finns lagbestämmelser om den sak som bestämmelsen gäller, eller 5) om det 
enligt rådande uppfattning i Finland ska lagstiftas om saken. Frågan påverkas inte av om en 
bestämmelse strider mot eller överensstämmer med en lagbestämmelse i Finland (GrUU 11, 
12 och 45/2000 rd). 

I artikel 2.1 i avtalet konstateras att respekten för de demokratiska principerna, de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande friheterna enligt den allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna och andra relevanta internationella instrument på detta område, samt respekten 
för rättsstatsprincipen, utgör en av avtalets grundsatser. Grundlagsutskottet har ansett (GrUU 
45/2000 rd, GrUU 31/2001 rd) att generella och manifestbetonade bestämmelser, där parterna 
bekräftar sina åtaganden att respektera de mänskliga rättigheterna, inte påverkar innehållet i 
Finlands internationella förpliktelser eller förpliktelsernas omfattning när det gäller de mänsk-
liga rättigheterna. Utskottet har dock ansett att bestämmelser av detta slag får en bindande 
verkan av en ny typ i och med det samråds- och sanktionsförfarande som ingår i avtalet och 
därför ska avtalets bestämmelser om mänskliga rättigheter anses höra till området för lagstift-
ningen (se GrUU 31/2001 rd). 

I artikel 96 om samråds- och sanktionsförfarandet i det avtal som grundlagsutskottet behand-
lade i det sistnämnda utlåtandet nämndes uttryckligen att avbrytande av tillämpning av avtalet 
ska ses som en sista utväg att ta till när den ena parten har brutit mot avtalsbestämmelsen om 
demokratiska principer och rättsstatsprincipen som definierats som en väsentlig beståndsdel i 
avtalet. I artikel 57.4 i det aktuella avtalet kommer parterna överens om att den ena parten i ett 
sådant fall kan vidta lämpliga åtgärder, såsom att tillfälligt avbryta tillämpningen av avtalet el-
ler att säga upp det. Därför anser statsrådet att tillämpning av bestämmelserna i artikel 57 kan 
leda till att artikel 2.2, som har definierats som en av avtalets grundsatser, får den nya typ av 
bindande verkan som grundlagsutskottet avser i sitt utlåtande (se GrUU 31/2001 rd), och där-
för bör avtalets bestämmelser om mänskliga rättigheter anses höra till området för lagstift-
ningen.
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Också artikel 6.2 om bekämpning av spridning av massförstörelsevapen har definierats som en 
av avtalets grundsatser. Överträdelse av denna avtalsbestämmelse är ett väsentligt avtalsbrott, 
vilket möjliggör tillämpning av tvistlösningsförfarandet enligt artikel 57 i avtalet. Följaktligen 
kan bestämmelsen i ljuset av motiveringarna i det föregående stycket bedömas ha sådan bin-
dande verkan som avses i grundlagsutskottets utlåtande GrUU 31/2001 rd och bör därmed an-
ses höra till området för lagstiftningen.

I artikel 6.3 b förpliktas parterna också att bibehålla ett effektivt system för nationell export-
kontroll, för såväl export som transitering av varor med koppling till massförstörelsevapen, 
som också omfattar kontroll av slutanvändningen av teknik med dubbla användningsområden 
i samband med massförstörelsevapen och som inbegriper effektiva påföljder i fall då reglerna 
för exportkontroll överträds. Av 80 § i grundlagen följer att bestämmelser som gäller indivi-
dens rättigheter och skyldigheter ska utfärdas genom lag. Av 8 § i grundlagen följer att straff-
bara handlingar och straffet för dem ska föreskrivas på lagnivå. Följaktligen hör avtalsbe-
stämmelsen i fråga, som förpliktar parterna att upprätthålla ett effektivt system för nationell 
exportkontroll inklusive straffrättsliga påföljder, till området för lagstiftningen. Denna avtals-
bestämmelse kräver dock inga nationella lagstiftningsåtgärder. Det har också utfärdats nation-
ella bestämmelser om exportkontroll på lagnivå i lagen om kontroll av export av produkter 
med dubbel användning (562/1996) och i lagen om export av försvarsmateriel (282/2012).

Till området för lagstiftningen hör med avseende på artikel 38 om migration och asyl punkt 3 
där det föreskrivs om parternas skyldighet att återta sina medborgare som irreguljärt uppehål-
ler sig på den andra partens territorium och där det ytterligare förskrivs om parternas skyldig-
het att utfärda lämpliga identitetshandlingar för sina medborgare för återtagandet. Enligt 
grundlagens 9 § 3 mom. får finska medborgare inte hindras att resa in i landet och enligt 9 § 4 
mom. regleras rätten för utlänningar att resa in i Finland och att vistas i landet genom lag. En 
utlänning får inte utvisas, utlämnas eller återsändas, om han eller hon till följd av det riskerar 
dödsstraff, tortyr eller någon annan behandling som kränker människovärdet. Bestämmelser 
om handlingar som utfärdas för styrkande av rätten att resa finns i passlagen (671/2006) och 
bestämmelser om utfärdande av identitetskort i lagen om identitetskort (663/2016). Denna 
punkt innehåller följaktligen bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. De nämnda 
punkterna förutsätter inte några ändringar av lagstiftningen. 

I artikel 39 om konsulärt skydd som utövas av diplomatiska och konsulära myndigheter före-
skrivs det att parterna godtar att alla EU-medlemsstater får utöva konsulärt skydd i Australien 
på en annan medlemsstats vägnar och att Australien får utöva konsulärt skydd på ett tredje-
lands vägnar och att tredjeländer får utöva konsulärt skydd på Australiens vägnar i unionen 
Artikeln innehåller också en bestämmelse om att utesluta alla krav på anmälan eller medgi-
vande som annars skulle kunna gälla vid utövandet av konsulärt skydd på en annan stats väg-
nar. Regleringen av konsulär verksamhet som utövas i Finland av andra stater baserar sig di-
rekt på bestämmelserna i Wienkonventionen om konsulära förbindelser (FördrS 49‒50/1980). 
Konventionen har satts i kraft genom lag. Bestämmelser om konsulära tjänster som tillhanda-
hålls av diplomatiska och konsulära beskickningar som hör till Finlands utrikesrepresentation 
finns också i lagen om konsulära tjänster (498/1999). Artikel 39 i ramavtalet hör således till 
området för lagstiftningen. De nämnda punkterna förutsätter inte några ändringar av lagstift-
ningen.

De övriga bestämmelserna i avtalet är främst generella förpliktelser som avser samarbete och 
som enligt etablerad praxis inte anses inverka på innehållet i eller omfattningen av Finlands 
internationella förpliktelser.
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4.2 Behandlingsordning

Avtalet innehåller inte bestämmelser som gäller grundlagen på det sätt som avses i 94 § 2 
mom. eller i 95 § 2 mom. i grundlagen. Enligt regeringens uppfattning kan avtalet godkännas 
med enkel majoritet och förslaget till lag om sättande i kraft av avtalet behandlas i vanlig lag-
stiftningsordning. Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § i grundlagen fö-
reslås att

riksdagen godkänner det i Manila den 7 augusti 2017 upprättade ramavtalet mellan 
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra si-
dan, till den del det hör till Finlands behörighet.

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, föreläggs 
riksdagen samtidigt följande lagförslag:

RP 67/2018 rd



22

Lagförslag

Lag

om ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Austra-
lien, å andra sidan

I enlighet med riksdagens besluts föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Manila den 7 augusti 2017 

upprättade ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och 
Australien, å andra sidan, ska gälla som lag, sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som inte hör till området för 
lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 

3 §
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

—————

Helsingfors den 24 maj 2018

Statsminister

Juha Sipilä

Utrikesminister Timo Soini
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Fördragstext

RAMAVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å 
ENA SIDAN, OCH AUSTRALIEN, Å ANDRA SIDAN

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad unionen,

och

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

IRLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

REPUBLIKEN KROATIEN,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

UNGERN,

REPUBLIKEN MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,
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REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

medlemsstater i Europeiska unionen, nedan kallade medlemsstaterna,

å ena sidan, och

AUSTRALIEN

å andra sidan,

nedan kallade parterna,

SOM BEAKTAR sina gemensamma värderingar och nära historiska, politiska, ekonomiska 
och kulturella band,

SOM VÄLKOMNAR de framsteg som har gjorts när det gäller utvecklingen av bestående och 
ömsesidigt gynnsamma förbindelser parterna emellan genom antagandet av den gemensamma 
förklaringen om förbindelserna mellan Europeiska unionen och Australien av den 26 juni 
1997 och genomförandet av samarbetsagendan från 2003,

SOM ERKÄNNER det förnyade engagemanget och samarbetet mellan Australien och Euro-
peiska unionen sedan utarbetandet av den ram för partnerskapet mellan Australien och Euro-
peiska unionen som antogs den 29 oktober 2008,

SOM BEKRÄFTAR sitt åtagande när det gäller målen och principerna i Förenta nationernas 
stadga (nedan kallad FN-stadgan) och när det gäller att stärka Förenta nationernas (FN) roll,

SOM BEKRÄFTAR sitt engagemang för de demokratiska principerna och mänskliga rättig-
heterna enligt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och andra relevanta 
internationella människorättsinstrument, samt för rättsstatsprincipen och principen om god 
samhällsstyrning,

SOM BETONAR den vittomspännande karaktär som förbindelserna mellan parterna har och 
vikten av att tillhandahålla en sammanhängande ram för att främja utvecklingen av dessa för-
bindelser,

SOM UTTRYCKER sin gemensamma vilja att föra upp förbindelserna mellan parterna på ni-
vån för ett fördjupat partnerskap,

SOM BEKRÄFTAR sin önskan att fördjupa och utveckla sin politiska dialog och sitt samar-
bete,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att befästa, fördjupa och diversifiera samarbetet på områden av 
gemensamt intresse, på bilateral, regional och global nivå och till ömsesidig nytta,
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SOM UTTRYCKER sitt engagemang för att skapa ett klimat som främjar ökad bilateral han-
del och ökade investeringar,

SOM BEKRÄFTAR sin önskan att stärka samarbetet på området rättvisa, frihet och säkerhet,

SOM ERKÄNNER den ömsesidiga nyttan av ett närmare samarbete på områdena utbildning, 
kultur, forskning och innovation,

SOM UTTRYCKER sin önskan att främja hållbar utveckling, i dess ekonomiska, sociala och 
miljörelaterade dimensioner,

SOM BYGGER PÅ de avtal som ingåtts mellan unionen och Australien, särskilt när det gäller 
vetenskap, luftfart, vin, säkerhet för sekretessbelagda uppgifter, förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse för industriella produkter och utbyte av passageraruppgifter,

SOM NOTERAR att om parterna, inom ramen för detta avtal, beslutar att ingå särskilda avtal 
på området med frihet, säkerhet och rättvisa som ingås av unionen enligt avdelning V i tredje 
delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, är bestämmelserna i sådana framtida 
avtal inte bindande för Förenade kungariket och/eller Irland, såvida inte unionen tillsammans 
med Förenade kungariket och/eller Irland när det gäller deras respektive tidigare bilaterala 
förbindelser, underrättar Australien om att Förenade kungariket och/eller Irland har blivit 
bundna av sådana avtal som en del av unionen i enlighet med protokoll nr 21 om Förenade 
kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, 
som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Likaså är alla därpå följande unionsinterna åtgärder som antas i enlighet med 
ovan nämnda avdelning V för att genomföra detta avtal inte bindande för Förenade kungariket 
och/eller Irland, såvida de inte har meddelat att de önskar delta eller godta sådana åtgärder i 
enlighet med protokoll nr 21. Parterna konstaterar även att sådana framtida avtal eller unions-
interna åtgärder omfattas av protokoll nr 22 om Danmarks ställning, som är fogat till dessa 
fördrag.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.
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AVDELNING I AVTALETS SYFTE OCH GRUND

Artikel 1

Avtalets syfte

1. Syftet med avtalet är att

a) inrätta ett förstärkt partnerskap mellan parterna,

b) tillhandahålla en ram för att underlätta och främja samarbete inom en lång rad områden av 
gemensamt intresse, och

c) fördjupa samarbetet i syfte att ta fram lösningar på regionala och globala utmaningar.

2. I detta sammanhang bekräftar parterna sitt åtagande att intensifiera den politiska dialogen 
på hög nivå och bekräftar de gemensamma värderingar och principer som ligger till grund för 
deras bilaterala förbindelser och utgör en grund för samarbete.

Artikel 2

Grundval för samarbetet

1. Parterna är överens om att stärka sina strategiska förbindelser och intensifiera samarbetet på 
bilateral, regional och global nivå på grundval av gemensamma värderingar och intressen.

2. Parterna bekräftar sitt åtagande när det gäller de demokratiska principerna, de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning. 
Respekten för de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna och grundläggande 
friheterna enligt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som kommer till 
uttryck i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den 
internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, och andra in-
ternationella instrument på området mänskliga rättigheter som parterna har ratificerat eller an-
slutit sig till, samt respekten för rättsstatsprincipen, ligger till grund för parternas nationella 
och internationella politik och utgör en av detta avtals grundsatser.

3. Parterna bekräftar sitt starka stöd för FN-stadgan och de gemensamma värden som kommer 
till uttryck i denna.

4. Parterna bekräftar sitt engagemang för att främja hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt, 
för att bidra till uppnåendet av internationellt överenskomna utvecklingsmål och för att samar-
beta i syfte att möta globala utmaningar på miljöområdet, inbegripet klimatförändringarna.

5. Parterna betonar sitt gemensamma engagemang för den vittomspännande karaktär som de-
ras bilaterala förbindelser har och för ett bibehållande av den övergripande samstämmigheten i 
detta hänseende, på grundval av avtalet.

6. Genomförandet av detta avtal ska grundas på principerna om dialog, ömsesidig respekt, 
jämlikt partnerskap, samförstånd och respekt för internationell rätt.
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AVDELNING II POLITISK DIALOG OCH POLITISKT SAMARBETE OM UTRIKESPO-
LITIK OCH SÄKERHETSFRÅGOR

Artikel 3

Politisk dialog

1. Parterna är överens om att fördjupa sin regelbundna politiska dialog.

2. Den politiska dialogen ska syfta till att

a) främja utvecklingen av de bilaterala förbindelserna, och

b) stärka parternas gemensamma strategier och identifiera möjligheter till samarbete om reg-
ionala och globala utmaningar och frågor.

3. Dialogen mellan parterna ska särskilt ske i följande former:

a) Samråd, möten och besök på stats- och regeringschefsnivå, som ska genomföras regelbun-
det när parterna anser det nödvändigt.

b) Samråd, möten och besök på ministernivå, däribland samråd på utrikesministersnivå, och 
ministermöten om handel och andra frågor som parterna fastställer, vilka ska hållas vid sådana 
tillfällen och på sådana platser som bestäms av parterna.

c) Regelbundna möten på högre tjänstemannanivå som ska hållas när så är lämpligt om bilate-
rala frågor, utrikespolitik, internationell säkerhet, terrorismbekämpning, handel, utvecklings-
samarbete, klimatförändringar och andra frågor som bestäms av parterna.

d) Sektorsdialoger om frågor av gemensamt intresse.

e) Delegationsutbyten och andra kontakter mellan det australiska parlamentet och Europapar-
lamentet.

Artikel 4

Engagemang för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen

Parterna är överens om att

a) främja grundläggande principer om demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter och 
rättsstaten, bland annat i multilaterala forum,

b) samarbeta om och vid behov samordna, inbegripet med tredjeländer, det praktiska arbetet 
till stöd för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen,

c) främja deltagande i varandras insatser för att främja demokrati, bland annat genom att ta 
fram lösningar för att underlätta deltagande i valövervakningsuppdrag.

Artikel 5

Krishantering
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1. Parterna bekräftar sitt åtagande att samarbeta för att främja internationell fred och stabilitet.

2. I detta syfte ska de undersöka möjligheterna att samordna krishanteringsverksamhet, inbe-
gripet ett eventuellt samarbete i krishanteringsinsatser.

3. Parterna ska arbeta för att tillämpa avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om 
fastställande av en ram för Australiens deltagande i europeiska krishanteringsinsatser.

Artikel 6

Bekämpning av spridning av massförstörelsevapen

1. Parterna anser att spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen, såväl till 
statliga som icke-statliga aktörer, utgör ett av de allvarligaste hoten mot internationell fred och 
säkerhet.

2. Parterna är överens om att samarbeta om och bidra till kampen mot spridning av massför-
störelsevapen och bärare av sådana vapen genom att fullgöra sina befintliga skyldigheter en-
ligt internationella fördrag och avtal om nedrustning och icke-spridning samt andra relevanta 
avtal som parterna ratificerat eller anslutit sig till. Parterna är överens om att denna bestäm-
melse utgör en av detta avtals grundsatser.

3. Parterna är dessutom överens om att samarbeta om och bidra till förebyggandet av sprid-
ning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen genom att

a) vidta alla nödvändiga åtgärder för att underteckna, ratificera eller ansluta sig till och till 
fullo genomföra alla relevanta internationella instrument samt främja sådana instrument,

b) bibehålla ett effektivt system för nationell exportkontroll, för såväl export som transitering 
av varor med koppling till massförstörelsevapen, som också omfattar kontroll av slutanvänd-
ningen av teknik med dubbla användningsområden i samband med massförstörelsevapen och 
som inbegriper effektiva påföljder i fall då reglerna för exportkontroll överträds,

c) främja genomförandet av alla relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd,

d) samarbeta i multilaterala forum och exportkontrollsystem för att främja icke-spridning av 
massförstörelsevapen,

e) samarbeta om och samordna utåtriktad verksamhet i samband med kemisk, biologisk och 
radiologisk säkerhet och kärnsäkerhet och icke-spridning av motsvarande vapen, och i sam-
band med sanktioner, och

f) utbyta relevant information om de åtgärder som vidtagits enligt denna artikel, när så är 
lämpligt och i enlighet med sina respektive befogenheter.

4. Parterna är överens om att bibehålla en regelbunden politisk dialog som ska ledsaga och 
underbygga dessa delar av avtalet.

Artikel 7

Handeldvapen och lätta vapen och andra konventionella vapen
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1. Parterna är medvetna om att olaglig tillverkning, överföring och spridning av handeldvapen 
och lätta vapen, och ammunition till sådana vapen, samt överdriven anhopning, bristfällig han-
tering, lagring med otillräcklig säkerhet och okontrollerad spridning av sådana vapen fortsätter 
att utgöra ett allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet.

2. Parterna är överens om att iaktta och fullgöra sina respektive skyldigheter att bekämpa olag-
lig handel med handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa, enligt befintliga in-
ternationella avtal som Australien och antingen unionen och/eller medlemsstaterna har ratifi-
cerat eller anslutit sig till i enlighet med sina befogenheter och FN:s säkerhetsråds resolution-
er.

3. Parterna inser betydelsen av inhemska kontrollsystem för överföring av konventionella va-
pen i linje med gällande internationella standarder. Parterna inser vikten av att tillämpa sådana 
kontroller på ett ansvarsfullt sätt, som ett bidrag till internationell och regional fred, säkerhet 
och stabilitet och till en minskning av mänskligt lidande, samt av att förebygga spridningen av 
konventionella vapen.

4. Parterna åtar sig i detta hänseende att sträva efter att fullständigt genomföra vapenhandels-
fördraget och att samarbeta med varandra inom ramen för fördraget, inbegripet när det gäller 
att främja en universell anslutning till och fullständigt genomförande av fördraget av alla FN:s 
medlemsstater.

5. Parterna förbinder sig att samarbeta och sörja för samordning, komplementaritet och sy-
nergi i sina ansträngningar att bekämpa den olagliga handeln med handeldvapen och lätta va-
pen och ammunition till dessa på global, regional, subregional och nationell nivå, i syfte att 
säkerställa ett effektivt genomförande av vapenembargon som FN:s säkerhetsråd beslutat om i 
enlighet med FN-stadgan.

Artikel 8

Allvarliga brott som angår det internationella samfundet och Internationella brottmålsdomsto-
len.

1. Parterna bekräftar att de allvarligaste brott som angår det internationella samfundet som 
helhet inte får förbli ostraffade och att effektiv lagföring bör säkerställas genom åtgärder på 
antingen inhemsk eller internationell nivå, bland annat genom Internationella brottmålsdom-
stolen.

2. Parterna är överens om att samarbeta för att främja målen i Romstadgan och har i detta syfte 
enats om att

a) fortsätta att vidta åtgärder för att genomföra Romstadgan och överväga att ratificera och ge-
nomföra därmed sammanhängande instrument (såsom avtalet om immunitet och privilegier 
för Internationella brottmålsdomstolen),

b) fortsätta att främja universell anslutning till Romstadgan, inklusive genom att utbyta erfa-
renheter med andra länder vid antagande av åtgärder som krävs för ratificering och genomfö-
rande av Romstadgan, och

c) garantera Romstadgans integritet genom att skydda dess grundläggande principer, bland 
annat genom att avstå från att ingå avtal om icke-överlämnande (som även kallas artikel 98-
avtal) med tredjestater och uppmuntra andra att också avstå.
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Artikel 9

Terrorismbekämpning

1. Parterna bekräftar vikten av att förebygga och bekämpa terrorism med full respekt för rätts-
statsprincipen och de mänskliga rättigheterna samt i enlighet med tillämplig internationell rätt, 
bland annat FN-stadgan, internationella konventioner mot terrorism, relevanta resolutioner 
från FN:s säkerhetsråd samt flyktingrätt och internationell humanitär rätt.

2. Inom denna ram och med beaktande av FN:s globala strategi för terrorismbekämpning som 
fastställs i FN:s generalförsamlings resolution 60/288 av den 8 september 2006 och översy-
nerna av denna, är parterna överens om att samarbeta för att förebygga och bekämpa terrorist-
handlingar, särskilt genom att

a) utbyta information om terroristgrupper och deras stödnätverk i enlighet med tillämplig in-
ternationell och nationell rätt,

b) utbyta synpunkter om medel och metoder för att bekämpa terrorism, däribland på det tek-
niska området och på utbildningsområdet, samt utbyta erfarenheter av terroristbekämpning,

c) identifiera områden för framtida samarbete, bland annat förhindrande av rekrytering och ra-
dikalisering och motverkan av finansiering av terrorism, och genom partnerskap med tredje-
länder,

d) om möjligt och lämpligt, stödja regionala initiativ för samarbete på det rättsvårdande områ-
det i kampen mot terrorism på grundval av full respekt för de mänskliga rättigheterna och 
rättsstatsprincipen,

e) samarbeta för att fördjupa det internationella samförståndet om bekämpningen av terrorism 
och om ett regelverk för den, och arbeta för att snarast möjligt nå en överenskommelse om den 
övergripande konventionen om internationell terrorism,

f) främja samarbete mellan FN-medlemsstater för att med alla lämpliga medel verkningsfullt 
genomföra FN:s globala strategi för terrorismbekämpning, och

g) utbyta bästa praxis i fråga om skydd för de mänskliga rättigheterna vid bekämpning av 
terrorism.

3. Parterna bekräftar sitt åtagande att när så är lämpligt samarbeta för att tillhandahålla stöd för 
kapacitetsuppbyggnad för bekämpning av terrorism till andra stater som behöver resurser och 
expertis för att förebygga och reagera på terroristverksamhet.

4. Parterna är överens om att samarbeta nära inom ramen för det globala forumet för terror-
ismbekämpning och dess arbetsgrupper.

5. Parterna är överens om att föra en regelbunden dialog på tjänstemannanivå om terrorismbe-
kämpning.

Artikel 10

Samarbete i regionala och internationella organisationer
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Parterna förbinder sig att samarbeta genom att utbyta åsikter och, vid behov, samordna sina 
ståndpunkter inom internationella och regionala organisationer och forum, bland annat FN och 
dess särskilda byråer, Världshandelsorganisationen (WTO), G20, Rådet för finansiell stabilitet 
(FSB), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Världsbanksgrupp-
en och regionala utvecklingsbanker, Asien–Europa-mötet (Asem), Organisationen för säkerhet 
och samarbete i Europa (OSSE), Aseans regionala forum (ARF), Stillahavsöarnas forum (PIF) 
och Stillahavsgemenskapens sekretariat.

Artikel 11

Internationell säkerhet och cyberrymden

Parterna erkänner vikten av samarbete och utbyte av åsikter när det gäller internationell säker-
het och cyberrymden, bland annat om uppförandenormer och tillämpning av internationell rätt 
i cyberrymden samt utarbetande av förtroendeskapande åtgärder och kapacitetsuppbyggnad.

AVDELNING III SAMARBETE OM GLOBAL UTVECKLING OCH HUMANITÄRT BI-
STÅND

Artikel 12

Utveckling

1. Parterna bekräftar sitt åtagande att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och fattigdoms-
minskning, stärkande av samarbetet om internationell utveckling och främjande av bistånds-
och utvecklingseffektivitet, med särskild inriktning på genomförandet på landsnivå.

2. Parterna erkänner värdet av att samarbeta för att öka utvecklingsverksamhetens effekt, 
räckvidd och inflytande.

3. För detta ändamål åtar sig parterna att

a) föra en regelbunden politisk dialog om utvecklingssamarbete,

b) utbyta åsikter och vid behov samordna sina ståndpunkter om utvecklingsfrågor i regionala 
och internationella forum för att främja en inkluderande och hållbar tillväxt för mänsklig ut-
veckling,

c) utbyta information om sina respektive utvecklingsprogram och, vid behov, samordna sitt 
engagemang i länderna för att öka sina bidrag till hållbar ekonomisk tillväxt och fattigdoms-
minskning genom att främja synergier mellan sina respektive program, förbättra arbetsfördel-
ningen och stärka effektiviteten på fältet, och

d) utföra delegerat biståndssamarbete för varandras räkning, när så är lämpligt, med utgångs-
punkt i överenskommelser som parterna nått.

Artikel 13

Humanitärt bistånd

Parterna bekräftar sitt gemensamma åtagande när det gäller humanitärt bistånd och ska sträva 
efter att vidta samordnade åtgärder på lämpligt sätt.
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AVDELNING IV SAMARBETE OM EKONOMI OCH HANDEL

Artikel 14

Dialog om den ekonomiska politiken

Parterna är överens om att bibehålla dialogen mellan sina myndigheter och att främja utbyte 
av information och erfarenheter om sin makroekonomiska politik och sina makroekonomiska 
trender, inbegripet utbyte av information om samordning av ekonomisk politik inom ramen 
för regionalt ekonomiskt samarbete och regional integration.

Artikel 15

Dialog och samarbete om handel och investeringar

1. Parterna förbinder sig att samarbeta för att trygga villkoren för och främja en ökning av den 
ömsesidiga handeln och de ömsesidiga investeringarna.

2. Parterna åtar sig att föra en dialog på hög nivå och samarbeta på handels- och investerings-
relaterade områden i syfte att främja bilaterala handels- och investeringsflöden, förebygga och 
undanröja handels- och investeringshinder som inte är tullrelaterade, öka insynen och föra det 
multilaterala handelssystemet framåt.

3. Dialogen om handels- och investeringsfrågor ska omfatta

a) en årlig handelspolitisk dialog mellan tjänstemän på högre nivå, kompletterad med minis-
termöten om handel, när parterna så fastställer,

b) dialoger om handel med och försäljning av jordbruksprodukter samt sanitära och fytosani-
tära frågor, och

c) andra sektoriella utbyten, när parterna så fastställer.

4. Parterna ska hålla varandra underrättade och utbyta synpunkter om utvecklingen vad gäller 
bilateral och internationell handel och investeringar samt handels- och investeringsrelaterade 
aspekter av annan politik, inbegripet regleringsfrågor med potentiell inverkan på handel och 
investeringar på bilateral nivå.

5. Parterna ska utbyta information om sina respektive politiska strategier vad gäller frihan-
delsavtal och agendor i fråga om frihandelsavtal. Detta avtal varken kräver eller utesluter att 
parterna i framtiden förhandlar om och ingår ett frihandelsavtal för att komplettera och utöka 
de ekonomiska bestämmelserna i detta avtal.

6. Parterna erkänner det värde som en liberalisering av handeln har när det gäller att driva på 
den globala ekonomiska tillväxten och betydelsen av att arbeta för detta genom ett regelbase-
rat multilateralt handelssystem och bekräftar därför sitt åtagande att samarbeta inom WTO för 
att uppnå ytterligare liberalisering av handeln.

Artikel 16

Investeringar

RP 67/2018 rd



33

Parterna ska främja ett attraktivt och stabilt klimat för ömsesidiga investeringar genom en dia-
log som syftar till att

a) öka den ömsesidiga förståelsen och samarbetet i investeringsfrågor,

b) utforska mekanismer för att underlätta investeringsflödena, och

c) främja stabila, överskådliga, icke-diskriminerande och öppna regler för investerare, utan att 
detta påverkar parternas åtaganden enligt förmånliga handelsavtal och andra internationella 
skyldigheter.

Artikel 17

Offentlig upphandling

1. Parterna bekräftar sitt åtagande för öppna och tydliga ramar för offentlig upphandling som, i 
överensstämmelse med deras internationella förpliktelser, främjar valuta för pengarna, kon-
kurrensutsatta marknader och icke-diskriminerande inköpsrutiner och därmed ökar handeln 
mellan parterna.

2. Parterna är överens om att ytterligare stärka sitt samråd, samarbete och utbyte av erfaren-
heter och bästa praxis på området för offentlig upphandling när det gäller frågor av gemen-
samt intresse, bland annat deras respektive regelverk.

3. Parterna är överens om att undersöka möjligheterna att ytterligare främja tillträdet till 
varandras marknader för offentlig upphandling och utbyta åsikter om åtgärder och praxis som 
skulle kunna påverka handeln kring offentlig upphandling mellan parterna negativt.

Artikel 18

Tekniska handelshinder

1. Parterna delar åsikten att ökad kompatibilitet mellan standarder, tekniska föreskrifter och 
förfaranden för bedömning av överensstämmelse är en viktig faktor för att underlätta handel.

2. Parterna erkänner sitt gemensamma intresse av att minska tekniska handelshinder och är 
överens om att samarbeta inom ramen för WTO-avtalet om tekniska handelshinder och genom 
avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Australien om ömsesidigt erkännande av bedöm-
ning av överensstämmelse, intyg och märkning.

Artikel 19

Sanitära och fytosanitära frågor samt djurskyddsfrågor

1. Parterna är överens om att stärka samarbetet om sanitära och fytosanitära frågor för att 
skydda människors, djurs eller växters liv eller hälsa på parternas territorier, och noterar sina 
rättigheter och skyldigheter enligt WTO-avtalet om tillämpningen av sanitära och fytosanitära 
åtgärder.

2. Inom ramen för avtalet om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder och relevanta 
internationella normer enligt Codex Alimentarius, den internationella växtskyddskonventionen 
(IPPC) och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) ska parterna utbyta information i syfte 
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att öka den ömsesidiga förståelsen av sina respektive sanitära och fytosanitära åtgärder och 
underlätta handeln mellan parterna genom att

a) mötas regelbundet i lämpliga och av parterna fastställda forum för att utbyta synpunkter om 
lagstiftningen om sanitära och fytosanitära åtgärder och djurskydd och dess genomförande 
samt inspektions- och certifieringssystem och övervakningsförfaranden, och att ta itu med frå-
gor som uppstår vid tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder,

b) arbeta för att tillämpa importkrav på den exporterande partens hela territorium, inbegripet 
tillämpningen av principerna om regionalisering,

c) i enlighet med WTO-avtalet om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder

i. erkänna skadegörarfria och sjukdomsfria områden samt områden med låg fö-
rekomst av skadegörare eller sjukdomar,
ii. utföra kontroller av hela eller delar av inspektions- och certifieringssystemet 
hos den exporterande partens myndigheter,

d) utbyta information om sanitära och fytosanitära frågor och djurskyddsfrågor som påverkar 
eller kan påverka handeln mellan parterna, t.ex. nödåtgärder, nya sjukdomar och skadegörare 
samt nya vetenskapliga rön.

3. Parterna är överens om att samarbeta och utbyta information om djurskyddsfrågor.

4. Parterna ska också samarbeta om sanitära och fytosanitära frågor och djurskyddsfrågor 
inom relevanta multilaterala ramar, bland annat WTO, Codex Alimentarius-kommissionen, 
IPPC och OIE.

Artikel 20

Tull

Med förbehåll för sin respektive lagstiftning ska parterna samarbeta på tullområdet, på bilate-
ral och multilateral nivå. I detta syfte är de överens om att i synnerhet utbyta erfarenheter och 
undersöka möjligheterna när det gäller att förenkla tullförfarandena, garantera insyn och för-
bättra samarbetet på områden som underlättande av handel, säkerhet och skydd för den inter-
nationella handeln och bekämpning av tullbedrägerier.

Artikel 21

Immateriella rättigheter

1. Parterna bekräftar betydelsen av sina rättigheter och skyldigheter i fråga om immateriella 
rättigheter, inbegripet upphovsrätt och närstående rättigheter, varumärken, geografiska be-
teckningar, industriell formgivning, växtförädlarrätter och patent, och säkerställandet av skyd-
det av dessa, i enlighet med de strängaste internationella normer som respektive part ansluter 
sig till.

2. Parterna är överens om att utbyta information och erfarenheter om frågor beträffande imma-
teriell äganderätt som rör förvaltning, skydd och säkerställande av skyddet av immateriella 
rättigheter genom lämpliga former av samarbete.
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Artikel 22

Konkurrenspolitik

Parterna ska främja konkurrens i den ekonomiska verksamheten genom att säkerställa efter-
levnaden av sina respektive lagar och andra författningar. Parterna är överens om att utbyta in-
formation om konkurrenspolitik och relaterade frågor och att förstärka samarbetet mellan 
konkurrensmyndigheterna.

Artikel 23

Tjänster

Parterna ska inrätta en konkret dialog som syftar till att främja den bilaterala handeln med 
tjänster och utbyta information om sina respektive regelverk.

Artikel 24

Finansiella tjänster

När det gäller finansiella tjänster är parterna överens om att utbyta information och erfaren-
heter om sina respektive tillsynssystem och regelverk, och om att stärka samarbetet i syfte att 
förbättra redovisnings-, revisions-, tillsyns- och regleringssystemen i banksektorn och försäk-
ringssektorn och i andra delar av den finansiella sektorn.

Artikel 25

Skatt

1. För att stärka och utveckla ekonomin och samtidigt ta hänsyn till behovet av ett lämpligt re-
gelverk erkänner parterna principerna om god förvaltning på skatteområdet, inbegripet öppen-
het, informationsutbyte och undvikande av skadlig skattepraxis, och förbinder sig att genom-
föra dessa principer.

2. I enlighet med sina respektive befogenheter ska parterna samarbeta, bland annat i lämpliga 
internationella forum, för att förbättra det internationella samarbetet på skatteområdet och un-
derlätta rättmätig skatteuppbörd, med respekt för de principer om god förvaltning som nämns i 
punkt 1.

Artikel 26

Öppenhet

Parterna erkänner betydelsen av öppenhet och korrekta rättsförfaranden i förvaltningen av sina 
handelsrelaterade lagar och andra författningar i enlighet med artikel X i allmänna tull- och 
handelsavtalet (Gatt 1994) och artikel III i allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats), och i detta 
syfte är de överens om att stärka samarbetet och utbyta information för att främja god kvalitet 
och effektivitet i lagstiftningen och principerna om god förvaltningssed.

Artikel 27

Råvaror
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1. Parterna inser att ett öppet, marknadsbaserat tillvägagångssätt är det bästa sättet att skapa 
förutsättningar som gynnar investeringar i produktionen av och handeln med råvaror, och att 
främja en effektiv fördelning och användning av råvaror.

2. Med beaktande av sin respektive ekonomiska politik och mål och i syfte att främja handeln 
är parterna överens om att stärka samarbetet i frågor som rör råvaror i syfte att stärka en regel-
baserad global ram för råvaruhandel och att främja öppenheten på de globala råvarumark-
naderna.

3. Samarbetet kan bland annat omfatta

a) frågor om utbud och efterfrågan, bilaterala handels- och investeringsfrågor samt frågor av 
intresse som härrör från internationell handel,

b) parternas respektive regelverk, och

c) bästa praxis i fråga om hållbar utveckling inom gruvindustrin, inbegripet strategier för mi-
neraler, fysisk planering och tillståndsförfaranden.

4. Parterna kommer att samarbeta genom bilateral dialog eller i relevanta multilaterala och in-
ternationella institutioner.

Artikel 28

Handel och hållbar utveckling

1. Parterna bekräftar sitt åtagande att främja utvecklingen av den internationella handeln och 
de internationella investeringarna på ett sätt som bidrar till målet om hållbar utveckling, och 
ska sträva efter att se till att detta mål uppnås på relevanta områden i deras handelsförbindel-
ser.

2. Parterna erkänner vardera partens rättighet att fastställa den egna inhemska nivån för miljö-
och arbetarskydd samt att anta eller ändra sin relevanta lagstiftning och politik, i enlighet med 
sina åtaganden i fråga om internationellt erkända normer och avtal.

3. Parterna erkänner också att de bör undvika att uppmuntra handel eller investeringar genom 
att sänka eller erbjuda sig att sänka skyddsnivåerna i den inhemska miljö- eller arbetslagstift-
ningen.

4. Parterna ska utbyta information och erfarenheter om sina åtgärder för att främja samstäm-
mighet och ömsesidigt stöd mellan handels- och miljörelaterade och sociala mål, bland annat
om de aspekter som anges i avdelning VIII, och ska stärka dialogen och samarbetet om frågor 
som rör hållbar utveckling som kan uppstå inom ramen för handelsförbindelserna.

Artikel 29

Företagssamarbete

1. Parterna ska uppmuntra närmare kontakter mellan företag och stärka förbindelserna mellan 
offentliga myndigheter och företag genom ömsesidiga besök och verksamhet med deltagande 
av företag, bland annat inom ramen för Asem.
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2. Samarbetet ska särskilt syfta till att förbättra konkurrenskraften för små och medelstora fö-
retag. Samarbetet kan bland annat omfatta

a) stimulering av tekniköverföring,

b) utbyte av bästa praxis när det gäller tillgång till finansiering,

c) främjande av företags sociala ansvar och ansvarsskyldighet, och

d) utveckling av det nuvarande samarbetet om standarder och bedömning av överensstäm-
melse.

3. Parterna är överens om att underlätta och utveckla dialogen och samarbetet mellan sina be-
höriga handels- och investeringsfrämjande organ.

Artikel 30

Det civila samhället

Parterna ska uppmuntra dialog mellan statliga och icke-statliga organisationer, såsom fackför-
eningar, arbetsgivarorganisationer, näringslivssammanslutningar, handelskamrar och bransch-
förbund, i syfte att främja handel och investeringar på områden som är av gemensamt intresse.

Artikel 31

Turism

Parterna inser värdet av turism för att fördjupa den ömsesidiga förståelsen och uppskattningen 
mellan folken i unionen och Australien och de ekonomiska fördelarna av ökad turism och är 
därför överens om att samarbeta i syfte att öka turismen i båda riktningarna mellan unionen 
och Australien.

AVDELNING V SAMARBETE OM RÄTTVISA, FRIHET OCH SÄKERHET

Artikel 32

Rättsligt samarbete

1. Parterna erkänner vikten av internationell privaträtt och rättsligt samarbete på det civilrätts-
liga och handelsrättsliga området för att stödja en miljö som underlättar internationell handel 
och investeringar och rörlighet för personer. Parterna är överens om att stärka samarbetet, 
bland annat genom att förhandla om, ratificera och tillämpa internationella avtal, t.ex. de som 
antagits inom ramen för Haagkonferensen för internationell privaträtt.

2. Parterna är överens om att underlätta och främja att internationella civilrättsliga och han-
delsrättsliga tvister när så är lämpligt löses genom skiljeförfarande i enlighet med tillämpliga 
internationella instrument.

3. I fråga om straffrättsligt samarbete ska parterna stärka samarbetet i frågor om ömsesidig 
rättslig hjälp, på grundval av relevanta internationella instrument. Om så är lämpligt ska detta 
omfatta anslutning till och genomförande av FN:s relevanta instrument. Det kan också i före-
kommande fall omfatta stöd till Europarådets relevanta instrument och samarbete mellan de 
behöriga australiska myndigheterna och Eurojust.
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Artikel 33

Samarbete på det rättsvårdande området

Parterna är överens om att ha ett samarbete mellan rättsvårdande myndigheter, byråer och av-
delningar och att bidra till att motverka och undanröja hot från gränsöverskridande brottslighet 
som berör bägge parter. Samarbetet kan ta formen av ömsesidigt bistånd i utredningar, utbyte 
av utredningsmetoder, gemensam utbildning och fortbildning av tjänstemän inom rättsvår-
dande myndigheter och andra typer av gemensam verksamhet och gemensamt bistånd som 
fastställs i samförstånd mellan parterna.

Artikel 34

Bekämpning av terrorism, gränsöverskridande organiserad brottslighet och korruption

1. Parterna är överens om att samarbeta för att förebygga och bekämpa terrorism i enlighet 
med artikel 9.

2. Parterna bekräftar sitt åtagande att samarbeta om att förebygga och bekämpa organiserad, 
ekonomisk och finansiell brottslighet, korruption, förfalskning och olagliga transaktioner ge-
nom att till fullo uppfylla sina nuvarande ömsesidiga internationella förpliktelser på detta om-
råde, bland annat om ett effektivt samarbete för att återkräva tillgångar eller medel som härrör 
från korruptionshandlingar.

3. När det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott eller allvarlig grän-
söverskridande brottslighet erkänner parterna betydelsen av avtalet mellan Europeiska union-
en och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av 
dessa till den australiska tull- och gränsbevakningsmyndigheten.

4. Parterna ska främja genomförandet av FN:s konvention mot gränsöverskridande organise-
rad brottslighet och dess tilläggsprotokoll, inbegripet främjande av kraftfulla och effektiva 
översynsförfaranden.

5. Parterna ska också främja genomförandet av FN:s konvention mot korruption, vilket inbe-
griper tillämpning av kraftfulla översynsförfaranden, med beaktande av principerna om öp-
penhet och deltagande från det civila samhället.

Artikel 35

Narkotikabekämpning

1. Inom ramen för sina befogenheter och sin behörighet ska parterna samarbeta för att sörja för 
en balanserad och integrerad strategi när det gäller att minimera den skada som olaglig narko-
tika orsakar enskilda, familjer och samhällen. Politiken och åtgärderna mot narkotika ska syfta 
till att stärka strukturerna för att bekämpa olaglig narkotika, minska tillgången till, handeln 
med och efterfrågan på olaglig narkotika, hantera de hälsomässiga och sociala följderna av 
narkotikamissbruk och främja återhämtning från beroende, samt till fortsatt samarbete för att 
effektivt förebygga avledning av kemiska prekursorer som används vid olaglig framställning 
av narkotika och psykotropa ämnen.

2. Parterna ska samarbeta med sikte på att upplösa gränsöverskridande kriminella nätverk som 
ägnar sig åt narkotikasmuggling, bland annat genom utbyte av information och underrättelser,
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utbildning eller utbyte av bästa praxis, inbegripet särskilda utredningsmetoder. En särskild in-
sats ska göras för att bekämpa att brottslingar tränger in i den lagliga ekonomin.

3. Parterna ska samarbeta för att hantera frågan om nya psykoaktiva ämnen, bland annat ge-
nom utbyte av information och underrättelser.

Artikel 36

Bekämpning av it-brottslighet

1. Parterna ska stärka samarbetet för att förebygga och bekämpa högteknologisk brottslighet, 
it-brottslighet och elektronisk brottslighet samt spridning av olagligt innehåll, inbegripet inne-
håll som rör terrorism, via internet genom att utbyta information och praktiska erfarenheter i 
överensstämmelse med nationell lagstiftning och internationella skyldigheter när det gäller de 
mänskliga rättigheterna, inom sina behörighetsområden

2. Parterna ska utbyta information på områdena utbildning av utredare av it-brott, utredning av 
it-brott och digital forensisk vetenskap.

3. Parterna ska främja Budapestkonventionen om it-brottslighet som global standard mot it-
brottslighet på alla lämpliga nivåer.

Artikel 37

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

1. Parterna bekräftar behovet av att samarbeta för att förhindra att deras finansiella system an-
vänds för att tvätta vinning av alla former av brottslig verksamhet, inbegripet narkotikahandel 
och korruption, samt för att bekämpa finansiering av terrorism. Samarbetet omfattar återkrä-
vandet av tillgångar eller medel som härrör från brottslig verksamhet.

2. Parterna ska utbyta relevanta upplysningar inom ramen för respektive lagstiftning och vidta 
lämpliga åtgärder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med 
de standarder som antagits av relevanta internationella organ som är verksamma på detta om-
råde, såsom arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF).

Artikel 38

Migration och asyl

1. Parterna är överens om att intensifiera dialogen och samarbetet om migration, asyl, delak-
tighet och frågor som rör mångfald.

2. Samarbetet kan omfatta informationsutbyte om strategier mot irreguljär invandring, männi-
skosmuggling, människohandel, asyl, migranters sociala och ekonomiska delaktighet, gräns-
förvaltning, viseringar, biometri och dokumentsäkerhet.

3. Parterna är överens om att samarbeta för att förebygga och kontrollera irreguljär invandring. 
För detta ändamål ska följande gälla:

a) På begäran av en medlemsstat ska Australien utan vidare formaliteter som leder till onödigt 
dröjsmål återta eventuella australiska medborgare som uppehåller sig irreguljärt på medlems-
statens territorium.
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b) På begäran av Australien ska varje medlemsstat utan vidare formaliteter som leder till onö-
digt dröjsmål återta eventuella medborgare i medlemsstaten som uppehåller sig irreguljärt på 
Australiens territorium.

c) Medlemsstaterna och Australien ska även förse sina medborgare med lämpliga identitets-
handlingar för sådana ändamål.

4. På begäran av endera parten ska parterna undersöka möjligheten att ingå ett avtal mellan 
Australien och Europeiska unionen om återtagande. Detta kommer att ta hänsyn till lämpliga 
arrangemang för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer.

Artikel 39

Konsulärt skydd

1. Australien godtar att de diplomatiska och konsulära myndigheterna för i Australien före-
trädda medlemsstater får utöva konsulärt skydd (1) i Australien på de medlemsstaters vägnar 
som inte har tillgänglig ständig representation i Australien.

2. Unionen och medlemsstaterna godtar att Australiens diplomatiska och konsulära myndig-
heter får utöva konsulärt skydd på ett tredjelands vägnar och att tredjeländer får utöva konsu-
lärt skydd på Australiens vägnar i unionen på platser där Australien eller det berörda tredje-
landet inte har tillgänglig ständig representation.

3. Punkterna 1 och 2 syftar till att utesluta alla krav på anmälan eller medgivande som annars 
skulle kunna gälla.

4. Parterna är överens om att underlätta en dialog om konsulära frågor mellan sina respektive 
behöriga myndigheter.

Artikel 40

Skydd av personuppgifter

1. Parterna är överens om att samarbeta för att säkerställa att skyddet av personuppgifter är 
förenligt med relevanta internationella standarder, inbegripet OECD:s riktlinjer för integritets-
skydd och gränsöverskridande flöden av personuppgifter.

2. Samarbetet om skyddet av personuppgifter kan bland annat inbegripa utbyte av information 
och expertkunskaper. Det kan också inbegripa samarbete med motparter på regleringsområdet 
i organ såsom OECD:s arbetsgrupp för informationssäkerhet och integritet och det globala 
nätverket för integritetsskydd (Global Privacy Enforcement Network).

AVDELNING VI SAMARBETE PÅ OMRÅDENA FORSKNING, INNOVATION OCH 
INFORMATIONSSAMHÄLLET

Artikel 41

Vetenskap, forskning och innovation
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1. Parterna är överens om att fördjupa sitt samarbete inom vetenskap, forskning och innovat-
ion för att stödja eller komplettera avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan 
Europeiska gemenskapen och Australien.

2. I det fördjupade samarbetet ska man bland annat sträva efter att

a) bemöta centrala gemensamma samhälleliga utmaningar för Australien och unionen i enlig-
het med den granskning och den överenskommelse som gjorts i den gemensamma samarbets-
kommitté för vetenskap och forskning som inrättats genom artikel 5 i avtalet om vetenskapligt 
och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Australien,

b) inbegripa en rad offentliga och privata aktörer på innovationsområdet, bland annat små och 
medelstora företag, för att underlätta utnyttjandet av resultaten av forskningssamverkan och 
uppnåendet av ömsesidigt fördelaktiga resultat för företag eller samhället i stort,

c) ytterligare öka möjligheterna för Australiens och unionens forskare att dra nytta av de möj-
ligheter som parternas forsknings- och innovationsprogram erbjuder, bland annat genom

i. heltäckande information om program och möjligheter till deltagande,
ii. information i god tid om nya strategiska prioriteringar, och
iii. undersökning av möjligheterna att utnyttja och stärka samarbetsmekanismer 
som partnersamverkan, gemensamma ansökningsomgångar och samordnade 
ansökningsomgångar, samt

d) undersöka möjligheterna för Australien och unionen att samarbeta för att initiera och delta i 
ett bredare regionalt och internationellt samarbete om forskning och innovation.

3. I enlighet med sina respektive lagar och andra författningar ska parterna uppmuntra delta-
gande från den privata och den offentliga sektorn och det civila samhället inom sitt eget terri-
torium i verksamhet för att fördjupa samarbetet.

4. Det fördjupade samarbetet ska inriktas på alla områden inom civil forskning och innovat-
ion, inbegripet men inte begränsat till

a) hantering av samhälleliga utmaningar på områden av ömsesidigt intresse och förbättring av 
viktig möjliggörande teknik, inbegripet rymdforskning,

b) forskningsinfrastruktur, inbegripet e-infrastruktur, och informationsutbyte om frågor såsom 
tillgång, förvaltning, finansiering och prioritering av forskningsinfrastruktur, samt

c) förbättring av forskarnas rörlighet mellan Australien och unionen.

Artikel 42

Informationssamhället

1. Parterna är medvetna om att informations- och kommunikationsteknik är ett centralt inslag i 
det moderna livet och av vital betydelse för ekonomisk och social utveckling och är överens 
om att utbyta synpunkter om sin politik på detta område.

2. Samarbetet på detta område kan inriktas bland annat på följande:
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a) Åsiktsutbyte om olika aspekter av informationssamhället, särskilt politiken för elektronisk 
kommunikation och reglering av sådan kommunikation, bland annat vad gäller samhällsom-
fattande tjänster, utfärdande av licenser och allmänna tillstånd, integritetsskydd och skydd av 
personuppgifter, e-förvaltning och öppen förvaltning, internetsäkerhet samt tillsynsmyndig-
heternas oberoende och effektivitet.

b) Sammanlänkning av och interoperabilitet hos forskningsnät samt hos infrastrukturer och 
tjänster för beräkning och behandling av vetenskapliga data, även i ett regionalt sammanhang.

c) Standardisering, certifiering och spridning av ny informations- och kommunikationsteknik.

d) Aspekter på informations- och kommunikationsteknik och tjänster som rör säkerhet, förtro-
ende och integritet, bland annat främjande av onlinesäkerhet, bekämpning av missbruk av in-
formationsteknik och alla typer av elektroniska medier samt utbyte av information.

e) Utbyte av synpunkter om åtgärder för att hantera frågan om internationella roamingavgifter, 
även som ett handelshinder ”bakom gränsen”.

AVDELNING VII SAMARBETE INOM UTBILDNING OCH KULTUR

Artikel 43

Allmän och yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor

1. Parterna erkänner att allmän och yrkesinriktad utbildning är av avgörande betydelse för att 
skapa kvalitativa arbetstillfällen och hållbar tillväxt för kunskapsbaserade ekonomier, och er-
känner att de har ett gemensamt intresse av att samarbeta om allmän och yrkesinriktad utbild-
ning och om därmed sammanhängande ungdomsfrågor.

2. I enlighet med sina gemensamma intressen och målen för respektive parts utbildningspolitik 
förbinder sig parterna att fortsätta dialogen mellan EU och Australien om politik för allmän 
och yrkesinriktad utbildning och att stödja lämpliga samarbetsaktiviteter på området för all-
män och yrkesinriktad utbildning och ungdom. Samarbetet omfattar alla utbildningssektorer 
och kan bland annat ta följande former:

a) Rörlighet i utbildningssyfte genom främjande och underlättande av utbyte av studerande, 
akademisk och administrativ personal vid institutioner för högre utbildning, lärare och ung-
domsledare.

b) Gemensamma samarbetsprojekt mellan utbildningsinstitutioner i unionen och Australien i 
syfte att främja utveckling av kursplaner, gemensamma studieprogram och examina samt rör-
lighet för lärare och studerande.

c) Samarbete, förbindelser och partnerskap mellan institutioner som syftar till att främja utby-
tet av erfarenheter och know-how, samt effektiva kopplingar mellan utbildning, forskning och 
innovation.

d) Stöd till reformer av politiken genom dialog, studier, konferenser, seminarier, arbetsgrup-
per, riktmärkning och utbyte av information och god praxis, särskilt mot bakgrund av Bo-
logna- och Köpenhamnsprocesserna och unionens verktyg för att öka insynen.
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Artikel 44

Samarbete om kultur- och mediefrågor och om audiovisuella frågor

1. Parterna är överens om att främja ett närmare samarbete inom den kulturella och den krea-
tiva sektorn, för att förbättra bland annat den ömsesidiga förståelsen och kunskapen om 
varandras kulturer.

2. Parterna ska sträva efter att vidta lämpliga åtgärder för att främja kulturellt utbyte och ge-
nomföra gemensamma initiativ på olika kulturella områden, med användning av tillgängliga 
instrument och ramar för samarbete.

3. Parterna ska sträva efter att främja rörligheten för kulturarbetare och konstverk mellan Au-
stralien och unionen och dess medlemsstater.

4. Parterna ska främja den interkulturella dialogen mellan det civila samhällets organisationer 
samt personer från parterna.

5. Parterna är överens om att samarbeta, i synnerhet genom politisk dialog, i relevanta inter-
nationella forum, särskilt Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kul-
tur (Unesco), för att nå gemensamma mål och främja kulturell mångfald, bland annat genom 
genomförande av Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kultu-
ryttringar.

6. Parterna ska uppmuntra, stödja och underlätta utbyte, samarbete och dialog mellan institut-
ioner och yrkesverksamma på det audiovisuella området och medieområdet.

7. Parterna är överens om att stödja kulturellt samarbete inom ramen för Asem, särskilt genom 
verksamheten inom Asien–Europa-stiftelsen.

AVDELNING VIII SAMARBETE OM HÅLLBAR UTVECKLING, ENERGI OCH 
TRANSPORT

Artikel 45

Miljö- och naturresurser

1. Parterna är överens om behovet av att skydda, bevara och på ett hållbart sätt förvalta natur-
resurserna och den biologiska mångfalden, eftersom detta är förutsättningen för nuvarande och 
kommande generationers utveckling.

2. Parterna ska stärka sitt samarbete om miljöskydd och integrera miljöaspekterna i alla sam-
arbetsområden, inbegripet i ett internationellt och regionalt sammanhang, särskilt när det gäl-
ler att

a) bibehålla en högnivådialog om miljöfrågor,

b) delta i och genomföra multilaterala miljöavtal och, vid behov, arbeta för att parterna ska nå 
en samsyn om miljöfrågor, inbegripet genom engagemang i multilaterala forum,

c) främja och uppmuntra tillgången till och en hållbar användning av genetiska resurser i en-
lighet med nationell lagstiftning och internationella fördrag som är tillämpliga på detta område 
och som parterna har ratificerat eller anslutit sig till, och
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d) främja utbyte av information, teknisk expertis och god praxis på områden såsom

i. enomförande av miljölagstiftningen och kontroll av dess efterlevnad,
ii. resurseffektivitet och hållbar konsumtion och produktion,
iii. bevarande och hållbart utnyttjande av biologisk mångfald,
iv. hantering av kemikalier och avfall,
v. vattenpolitik, och
vi. bevarandeåtgärder samt begränsning av förorening och habitatförstörelse i 
kust- och havsmiljö.

Artikel 46

Klimatförändringarna

1. Parterna erkänner det gemensamma globala hot som klimatförändringarna utgör och alla 
länders behov av att vidta åtgärder för att minska utsläppen i syfte att stabilisera koncentrat-
ionerna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som kan förhindra en farlig antropogen in-
verkan på klimatsystemet. Parterna ska stärka samarbetet på detta område inom sin respektive 
behörighet och utan att det påverkar diskussionerna i andra forum, t.ex. FN:s ramkonvention 
om klimatförändringar (UNFCCC). Samarbetet ska bland annat syfta till att

a) bekämpa klimatförändringarna med det övergripande målet att stabilisera koncentrationerna 
av växthusgaser i atmosfären, med hänsyn till de senaste vetenskapliga rönen och behovet av 
en övergång till utsläppssnåla ekonomier, samtidigt som den hållbara ekonomiska tillväxten 
bibehålls genom lämpliga begränsnings- och anpassningsåtgärder på nationell nivå,

b) utbyta expertkunskaper och information om utformningen, genomförandet och utveckling-
en av parternas respektive nationella anpassningspolitik och anpassningsstrategier, vid behov 
inbegripet marknadsbaserade mekanismer,

c) utbyta expertkunskaper och information om offentliga och privata finansieringsinstrument 
för klimatåtgärder,

d) samarbeta om forskning om och utveckling, spridning, utbyggnad och överföring av teknik 
med låga utsläpp för att begränsa utsläppen av växthusgaser, och förespråka effektiv resursan-
vändning samtidigt som den ekonomiska tillväxten bibehålls,

e) vid behov utbyta erfarenheter, expertkunskaper och bästa praxis om övervakning och analys 
av växthusgasernas effekter och utveckla begränsnings- och anpassningsprogram och ut-
släppssnåla strategier,

f) vid behov stödja begränsnings- och anpassningsåtgärder i utvecklingsländerna, samt

g) samarbeta för att uppnå ett stabilt och rättsligt bindande internationellt klimatavtal som ska 
gälla för alla.

2. I detta syfte är parterna överens om att bibehålla en regelbunden dialog och ett regelbundet 
samarbete på politisk, strategisk och teknisk nivå, såväl bilateralt som i berörda plurilaterala 
och multilaterala forum.
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Artikel 47

Civilskydd

Parterna erkänner nödvändigheten av att minimera konsekvenserna av naturkatastrofer och ka-
tastrofer orsakade av människor. Parterna bekräftar sitt gemensamma åtagande att främja de 
förebyggande och begränsande åtgärderna samt katastrofberedskapen och katastrofinsatserna i 
syfte att öka samhällets och infrastrukturens motståndskraft, och att samarbeta på lämpligt sätt 
på bilateral och multilateral politisk nivå för att göra framsteg mot sådana mål.

Artikel 48

Energi

Parterna erkänner energisektorns betydelse och den roll som en välfungerande energimarknad 
spelar för hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt samt när det gäller att bidra till uppnåen-
det av internationellt överenskomna utvecklingsmål och samarbeta för att hantera globala 
miljö- och klimatutmaningar, och ska inom ramen för sina respektive befogenheter arbeta för 
att fördjupa samarbetet på energiområdet med sikte på att

a) utarbeta strategier för att öka energitryggheten,

b) främja global handel med och investeringar i energi,

c) öka konkurrenskraften,

d) förbättra de globala energimarknadernas funktion,

e) utbyta information och politiska erfarenheter via befintliga multilaterala energiforum,

f) främja utveckling och användning av ren, diversifierad, kostnadseffektiv och hållbar energi-
teknik, inbegripet förnybara energikällor och energiteknik för låga utsläpp,

g) med hjälp av insatser på såväl utbudssidan som efterfrågesidan uppnå en rationell använd-
ning av energi, genom att främja energieffektivitet i produktion, transport, distribution och 
slutanvändning av energi, och

h) utbyta bästa praxis vid prospektering och produktion av energi.

Artikel 49

Transporter

1. Parterna ska samarbeta på alla relevanta områden av transportpolitiken – även i fråga om in-
tegrerad transportpolitik – i syfte att förbättra person- och godstransporterna, främja sjö- och 
flygsäkerheten, sjöfarts- och luftfartsskyddet och miljöskyddet samt effektivisera sina trans-
portsystem.

2. Samarbetet och dialogen mellan parterna på detta område ska syfta till att främja

a) informationsutbyte mellan parterna om deras respektive politik och praxis i fråga om trans-
port, inbegripet lämplig rådgivning om föreslagna ändringar av regelverken som påverkar de-
ras respektive transportsektorer,
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b) en förstärkning av luftfartsförbindelserna mellan Australien och unionen, en förbättring av 
marknadstillträdet och investeringsmöjligheterna samt en breddning och fördjupning av regle-
ringssamarbetet inom luftfartssäkerhet, luftfartsskydd och ekonomisk reglering av lufttrans-
portindustrin, i syfte att främja konvergens i lagstiftningen och undanröja hinder för affärs-
verksamhet, samt samarbete inom flygledningstjänsten,

c) dialog och samarbete för att uppnå målen om oinskränkt tillträde till de internationella sjö-
fartsmarknaderna och en handel baserad på sund konkurrens på affärsmässig grund,

d) dialog och samarbete om miljörelaterade transportfrågor,

e) dialog och samarbete för att åstadkomma ömsesidigt erkännande av körkort, och

f) samarbete inom internationella transportforum.

Artikel 50

Jordbruk och landsbygdsutveckling

1. Parterna är överens om att uppmuntra samarbete om jordbruks- och landsbygdsutveckling.

2. Samarbetsaktiviteter kan övervägas inom jordbrukspolitik och politik för landsbygdens ut-
veckling, geografiska beteckningar, diversifiering och omstrukturering av jordbrukssektorer 
samt hållbart jordbruk, men även inom andra områden.

Artikel 51

Hållbar skogsförvaltning

Parterna är överens om att främja samarbete på nationell och internationell nivå om hållbart 
skogsbruk och närliggande politik och reglering, inbegripet åtgärder för att bekämpa olaglig 
skogsavverkning och därmed sammanhängande handel, samt om främjande av god skogsför-
valtning.

Artikel 52

Havsfrågor och fiske

1. Parterna ska stärka sin dialog och sitt samarbete om frågor av gemensamt intresse på områ-
dena fiske och havsfrågor. Parterna ska sträva efter att främja långsiktigt bevarande och håll-
bar förvaltning av marina levande resurser, utbyta information inom regionala fiskeriförvalt-
ningsorganisationer och fiskeriförvaltningsarrangemang samt multilaterala forum, t.ex. FN:s 
livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), främja insatser för att förebygga, motverka och 
undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske), genomföra en ekosysteman-
sats samt främja forskningssamarbete om hållbarhet inom havsfrågor och fiske.

2. Parterna ska samarbeta i syfte att

a) uppmuntra utarbetande, genomförande och efterlevnad av effektiva åtgärder för att säker-
ställa ett långsiktigt bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurser inom ramen för de 
regionala fiskeriorganisationernas behörighet eller inom ramen för de överenskommelser som 
de anslutit sig till,
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b) inom berörda regionala fiskeriorganisationer säkerställa den multilaterala förvaltningen av 
långvandrande fiskbestånd inom hela det område där dessa fiskbestånd rör sig,

c) främja ett integrerat förhållningssätt till havsfrågor på internationell nivå, och

d) göra sitt bästa för att underlätta medlemskap i de regionala fiskeriförvaltningsorganisation-
erna, när så anses lämpligt, där den ena parten är ledamot och den andra en samarbetsvillig 
part.

3. Parterna ska regelbundet föra en periodisk dialog i samband med andra möten på högre 
tjänstemannanivå, för att stärka dialogen och samarbetet och för att utbyta information och er-
farenheter om fiskeripolitik och havsfrågor.

Artikel 53

Sysselsättning och socialpolitik

1. Parterna är överens om att förstärka sitt samarbete på området sysselsättning och sociala 
frågor, bland annat mot bakgrund av globaliseringen och de demografiska förändringarna. De 
ska bemöda sig om att främja samarbete och utbyte av information och erfarenheter om 
sysselsättnings- och arbetsfrågor. Samarbetet kan omfatta utbyte av information och erfaren-
heter om sysselsättningspolitik, regional och social sammanhållning, social integrering, soci-
ala trygghetssystem, arbetsmarknadsrelationer, livslång kompetensutveckling, ungdomssys-
selsättning, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, icke-diskriminering och jämlikhet, inbegripet 
jämställdhet, samt företagens sociala ansvar och arbete under anständiga villkor.

2. Parterna bekräftar behovet av att främja full, produktiv sysselsättning och arbete under an-
ständiga villkor som centrala faktorer för hållbar utveckling och fattigdomsminskning. I detta 
sammanhang erinrar parterna om Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om 
social rättvisa för en rättvis globalisering.

3. Parterna bekräftar sitt åtagande att respektera, främja och verkningsfullt genomföra inter-
nationellt erkända principer och rättigheter i arbetslivet, i enlighet med ILO-deklarationen om 
grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

4. Samarbetet får ta sig uttryck bland annat i särskilda program, projekt och initiativ som par-
terna kommit överens om och i dialog på bilateral eller multilateral nivå om frågor av gemen-
samt intresse.

Artikel 54

Hälsa

Parterna är överens om att verka för samarbete samt utbyte av information och policyerfaren-
heter dem emellan på områdena hälsa och effektiv hantering av gränsöverskridande hälsopro-
blem.

AVDELNING IX INSTITUTIONELL RAM

Artikel 55

Andra avtal eller arrangemang
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1. Parterna får komplettera detta avtal genom att ingå särskilda avtal eller arrangemang på de 
samarbetsområden som faller inom ramen för avtalet. Sådana särskilda avtal ska anses utgöra 
en integrerad del av de samlade bilaterala förbindelserna enligt det här avtalet.

2. Detta avtal ska inte påverka tolkningen, genomförandet eller tillämpningen av andra avtal 
mellan parterna. Framför allt ska inte bestämmelserna om tvistlösning i detta avtal ersätta eller 
på något sätt påverka bestämmelserna om tvistlösning i andra avtal mellan parterna.

3. Parterna erkänner att ett särskilt brådskande fall enligt definitionen i artikel 57.7 också kan 
tjäna som grund för att tillfälligt upphäva eller säga upp andra avtal mellan parterna. Under 
sådana omständigheter ska parterna tillämpa bestämmelserna om tvistlösning, tillfälligt upp-
hävande och uppsägning i dessa andra avtal för att lösa sådana eventuella tvister.

Artikel 56

Gemensam kommitté

1. Parterna inrättar härmed en gemensam kommitté bestående av företrädare för parterna.

2. Samråd ska hållas i den gemensamma kommittén i syfte att underlätta genomförandet av 
avtalet och bidra till uppnåendet av de allmänna målen för detta samt i syfte att bibehålla den
övergripande samstämmigheten i förbindelserna mellan unionen och Australien.

3. Den gemensamma kommittén ska

a) främja ett effektivt genomförande av detta avtal,

b) följa utvecklingen av de övergripande bilaterala förbindelserna mellan parterna, inbegripet 
avtal,

c) vid behov begära information från kommittéer och andra organ som inrättats inom ramen 
för andra avtal mellan parterna samt beakta rapporter som lagts fram av sådana kommittéer 
och andra organ,

d) diskutera och lägga fram förslag om alla frågor av gemensamt intresse, även framtida åt-
gärder och tillgängliga resurser för att genomföra dem,

e) fastställa prioriteringar och, vid behov, åtgärder att vidta eller handlingsplaner som rör syf-
tet med detta avtal,

f) finna lämpliga metoder för att avvärja sådana problem som kan uppkomma på de områden 
som omfattas av detta avtal,

g) arbeta för att lösa eventuella tvister som uppkommer vid tillämpningen eller tolkningen av 
detta avtal i enlighet med artikel 57,

h) granska information som en part lagt fram i enlighet med artikel 57, och

i) vid behov anta beslut för att ge verkan åt specifika aspekter av detta avtal.
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4. Den gemensamma kommittén ska fatta sina beslut genom enhällighet. Den ska själv anta 
sin arbetsordning. Kommittén får inrätta underkommittéer och arbetsgrupper för att behandla 
särskilda frågor.

5. Den gemensamma kommittén ska normalt sammanträda en gång per år, växelvis i unionen 
och Australien. Särskilda sammanträden i den gemensamma kommittén ska hållas på begäran 
av endera parten. Ordförandeskapet i den gemensamma kommittén ska innehas gemensamt av 
båda parter. Kommittén ska normalt sammanträda på högre tjänstemannanivå, men kan sam-
manträda på ministernivå. Den gemensamma kommittén kan också fungera genom video- el-
ler telefonsamtal och informationsutbyte via e-post.

Artikel 57

Bestämmelser om genomförande och tvistlösning

1. I en anda av ömsesidig respekt och samarbete som kommer till uttryck i detta avtal ska par-
terna vidta eventuella allmänna eller särskilda åtgärder som krävs för fullgörandet av deras 
skyldigheter enligt avtalet.

2. Parterna är överens om att samråda så snabbt som möjligt, på begäran av endera parten, om 
skiljaktigheter som kan uppstå vid tillämpningen av detta avtal. Om det råder meningsskiljak-
tigheter rörande tillämpningen eller tolkningen av detta avtal, får endera parten hänskjuta 
ärendet till den gemensamma kommittén. Parterna ska till den gemensamma kommittén lägga 
fram all information som krävs för en grundlig undersökning av ärendet i syfte att komma till 
rätta med skiljaktigheter inom lämpliga tidsramar och i vänskaplig anda.

3. I särskilt brådskande fall ska endera parten omedelbart hänskjuta ärendet till den gemen-
samma kommittén och lägga fram all information som behövs för en noggrann undersökning 
av situationen i syfte att finna en snabb och ömsesidigt godtagbar lösning. Om den gemen-
samma kommittén på högre tjänstemannanivå inte kan lösa situationen inom en period av 
högst 15 dagar från samrådens början och senast 30 dagar från den dag då ärendet hänsköts till 
den gemensamma kommittén, ska ärendet föreläggas ministrarna för skyndsam handläggning 
inom en period av ytterligare 15 dagar.

4. I den osannolika och oväntade händelse att ingen ömsesidigt godtagbar lösning har hittats 
efter 15 dagar från samrådens början på ministernivå och senast 45 dagar från den dag ärendet 
hänsköts till den gemensamma kommittén, får endera parten besluta att vidta lämpliga åtgär-
der i fråga om detta avtal, inbegripet genom att tillfälligt upphäva dess bestämmelser eller 
säga upp det. Parterna erkänner att ett särskilt brådskande fall också kan tjäna som grund för 
att vidta lämpliga åtgärder utanför detta avtal, i överensstämmelse med de rättigheter och 
skyldigheter som parterna har enligt andra avtal mellan parterna eller enligt den allmänna 
folkrätten. I unionen krävs enhällighet för ett beslut om tillfälligt upphävande. I Australien 
fattas beslutet om tillfälligt upphävande av Australiens regering i enlighet med landets lagar 
och andra författningar.

5. Parterna är överens om att ett beslut om att vidta lämpliga åtgärder i enlighet med punkt 4 
ska vara vederbörligen motiverat. Beslutet ska omedelbart anmälas skriftligen till den andra 
parten. Parterna är överens om att sådana åtgärder måste vara proportionerliga och överens-
stämma med artikel 55.2 samt med de allmänna folkrättsliga principerna.

6. Om en åtgärd vidtas i enlighet med punkt 4 ska den upphävas så snart skälen till att vidta 
den har undanröjts. Den part som åberopar punkt 4 ska fortlöpande övervaka utvecklingen av 
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den situation som ligger till grund för beslutet och ska upphäva de vidtagna åtgärderna så snart 
det är befogat.

7. För en korrekt tolkning och praktisk tillämpning av avtalet är parterna överens om att be-
greppet särskilt brådskande fall ska betyda att en av parterna på ett särskilt allvarligt och vä-
sentligt sätt överträder de skyldigheter som beskrivs i artiklarna 2.2 och 6.2 i detta avtal så att 
en situation uppstår där det krävs en omedelbar reaktion från den andra parten. Parterna anser 
att en särskilt allvarlig och väsentlig överträdelse av artikel 2.2 eller artikel 6.2 skulle behöva 
vara av exceptionellt slag och innebära ett hot mot internationell fred och säkerhet.

8. Om en situation som inträffar i ett tredjeland kan anses likvärdig i fråga om allvar och art 
med ett särskilt brådskande fall, ska parterna sträva efter att hålla brådskande samråd på begä-
ran av endera parten för att diskutera situationen och överväga möjliga åtgärder.

AVDELNING X SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 58

Definitioner

I detta avtal avses med parterna unionen eller dess medlemsstater, eller unionen och dess med-
lemsstater, i enlighet med deras respektive befogenheter, å ena sidan, och Australien, å andra 
sidan.

Artikel 59

Ekonomiskt samarbete

1. Vid genomförandet av biståndsprogram inom ramen för sin politik för utvecklingssamar-
bete ska parterna samarbeta för att förhindra och bekämpa oegentligheter, bedrägerier, kor-
ruption och annan olaglig verksamhet som skadar parternas finansiella intressen.

2. I detta syfte ska de behöriga myndigheterna i unionen och Australien utbyta information, 
inbegripet personuppgifter, i enlighet med respektive parts gällande lagstiftning, och på begä-
ran av endera parten inleda samråd.

3. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och de behöriga australiska myndigheterna får 
komma överens om ytterligare samarbete inom bedrägeribekämpning och även ingå operativa 
överenskommelser.

Artikel 60

Röjande av information

1. Parterna ska på ett lämpligt sätt skydda information som utbyts enligt detta avtal, på ett sätt 
som är förenligt med allmänhetens intresse av tillgång till information.

2. Ingenting i detta avtal ska tolkas som en skyldighet för parterna att utbyta information eller 
ge tillgång till delad information vars röjande skulle
a) vara till förfång för

i. den allmänna säkerheten,
ii. frågor som rör underrättelsetjänsten, försvaret och militären,
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iii. internationella förbindelser,
iv. den finansiella, monetära och ekonomiska politiken,
v. den personliga integriteten, eller
vi. legitima kommersiella intressen eller affärsförehavanden, eller

b) på annat sätt skulle strida mot allmänintresset.

3. I händelse av att uppgifter av det slag som avses i denna artikel delas, ska den mottagande 
parten endast lämna ut eller röja denna information med den andra partens samtycke, eller när 
det är nödvändigt för att uppfylla sina rättsliga skyldigheter.

4. Ingenting i detta avtal är avsett att avvika från parternas rättigheter, skyldigheter eller åta-
ganden enligt bilaterala avtal eller avtal om sekretessbelagda uppgifter som utbyts mellan par-
terna.

Artikel 61

Ikraftträdande, provisorisk tillämpning, giltighet och uppsägning

1. Detta avtal träder i kraft trettio dagar efter den dag då parterna till varandra anmält att de 
rättsliga förfaranden som är nödvändiga för detta har avslutats.

2. Trots vad som sägs i punkt 1 får Australien och unionen provisoriskt tillämpa gemensamt 
fastställda bestämmelser i detta avtal i avvaktan på dess ikraftträdande. En sådan provisorisk 
tillämpning ska inledas trettio dagar efter den dag då både Australien och unionen till varandra 
anmält att deras respektive interna förfaranden som är nödvändiga för en sådan provisorisk 
tillämpning har avslutats.

3. Detta avtal ska vara giltigt för obestämd tid. Endera parten får säga upp detta avtal genom 
att skriftligen anmäla det till den andra parten. Uppsägningen får verkan sex månader efter en 
sådan anmälan.

Artikel 62

Anmälningar

Anmälningar i enlighet med artikel 61 ska göras till generalsekretariatet vid Europeiska un-
ionens råd eller Australiens utrikes- och handelsministerium, eller de organisationer som efter-
träder dessa.

Artikel 63

Territoriell tillämpning

Detta avtal ska tillämpas på dels de territorier inom vilka fördraget om Europeiska unionen 
och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tillämpas, på de villkor som fastställs i de 
fördragen, dels på Australiens territorium.

RP 67/2018 rd



52

Artikel 64

Giltiga texter

Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, 
franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, 
portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och un-
gerska språken, vilka alla texter är lika giltiga.
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