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ИЗТОЧНА АЗИЯ

Азия е най-големият и най-населеният континент на света и има съществено
геостратегическо значение за ЕС. ЕС има трима стратегически партньори в Източна
Азия: Китай, Япония и Република Корея. Съюзът е изправен пред проблеми със
сигурността в региона като ядреното предизвикателство в Северна Корея и спорните
територии в Южнокитайско море. ЕС е силен икономически фактор и важен донор
на помощ за развитие, чиято дейност насърчава институционалното изграждане,
демокрацията, доброто управление и правата на човека.

Този информационен фиш описва източната част на Азия. Виж още информационните
фишове относно Южна Азия (6.6.7) и Югоизточна Азия (6.6.9).

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— Дял V (Външна дейност на ЕС) от Договора за Европейския съюз (ДЕС);

— членове 206–207 (търговия) и членове 216–219 (международни споразумения) от
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС);

— споразумения за партньорство и сътрудничество (СПС) (двустранни отношения).

ИЗТОЧНА АЗИЯ

А. Китай
През 1994 г. ЕС поднови отношенията си с Китай, които бяха преустановени след
избиването на хора на площад „Тянънмън“ през 1989 г. Въпреки това, оръжейното
ембарго на ЕС, наложено след събитията от 1989 г., остава в сила. Нарастващата
икономическа взаимозависимост между двамата партньори е намерила отражение в
стратегическата програма за сътрудничество между ЕС и Китай до 2020 г., приета на 22
юни 2016 г. В тази рамка ЕС се стреми към стратегическо партньорство с Китай в три
основни области: програми за благоденствие и реформи; външна политика и политика
на сигурност; световно управление и многостранен контекст. Деветнадесетата среща
на най-високо равнище ЕС—Китай беше проведена от 1 до 2 юни 2017 г. в Брюксел.
Двете страни потвърдиха своето сътрудничество в борбата с изменението на климата,
както и подкрепата си за Парижкото споразумение. Следващият кръг на специалния
(ежегоден) диалог за правата на човека между ЕС и Китай ще се състои по-късно през
юни 2017 г. Китай се противопоставя решително на всякаква външна „намеса“ във
вътрешните работи, свързани с въпроси по правата на човека. Европейският парламент
призова да се обърне внимание на извършваните от Китай нарушения на правата на
човека, включително произволното задържане, наличието на трудови лагери, смъртното
наказание, ограничаването на свободата на изразяване на мнение, принудителните аборти

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_6.6.9.pdf
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и репресивните политики в Тибет и Синцзян. Парламентът също подкрепя призива на
китайски граждани за ефективни политически реформи[1].
Смята се, че бизнес климатът в Китай представлява предизвикателство. През 2016 г.
притокът на преките китайски чуждестранни инвестиции в ЕС достигна рекорден размер
от почти 40 милиарда евро, докато инвестициите на ЕС в Китай спаднаха до под 8
милиарда евро – най-ниската стойност от 10 години насам.
ЕС е най-големият търговски партньор на Китай, а Китай е вторият по големина търговски
партньор на ЕС след Съединените американски щати. Търговията със стоки между ЕС
и Китай е на стойност над 1.5 млрд. евро дневно, като износът от ЕС е в размер на
170 млрд. евро, а вносът — на 345 млрд. евро през 2016 г. ЕС изразява загриженост
относно протекционистките мерки на Китай, експортните ограничения и проблема със
свръхкапацитета в някои промишлени сектори, както и липсата на реципрочност и
достъпа до пазара за търговски и инвестиционни отношения.
На 12 май 2016 г. Парламентът прие резолюция относно позицията на ЕС по отношение
на предоставянето на Китай на „статут на пазарна икономика“. Китай и ЕС започнаха
преговори за сключването на всеобхватно двустранно инвестиционно споразумение
(BIA) през ноември 2013 г. От решаващо значение е възможно най-рано да се състои
обмен на предложения за достъп до пазара. ЕС смята бързото сключване на споразумение
с Китай на географски указания за основен приоритет. Годишните работни сесии между
Делегацията на ЕП за връзки с Китай и партньорите от Националния народен конгрес
(ННК) бяха преустановени, след като 40-тото междупарламентарно заседание, планирано
за септември 2016 г., беше отменено в последната минута от страна на Китай вследствие
на поканата, отправена от Парламента, към Далай Лама.
През юли 2016 г. Постоянният арбитражен съд в Хага прие необвързващо решение,
съгласно което Китай няма исторически права в много от спорните територии
в Южнокитайско море.
Б. Тайван
ЕС се придържа към „политика за един Китай“ и не признава Тайван като суверенна
държава. Включването на Тайван в съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г.,
озаглавено „Търговията — за всички“, е важна промяна, тъй като в него се посочва, че:
„ЕС ще проучи възможността за започване на преговори за споразумения за инвестиции
с [Хонконг и] Тайван“. Евентуалното Двустранно инвестиционно споразумение с Тайван
(BIA) ще излезе извън рамките на защитата на инвестициите, като ще бъде възприет
цялостен подход по отношение на достъпа до пазара, както и до правила, които
подобряват цялостната регулаторна рамка. ЕС е разработил добре структуриран диалог по
икономически и търговски въпроси с Тайван в редица сектори като автомобилостроене,
лекарствени изделия, козметични продукти и медицинско оборудване. ЕС е четвъртият
по големина търговски партньор на Тайван и търговията със стоки между ЕС и Тайван
достигна нов рекорден размер от 46 милиарда евро през 2016 г. Преките чуждестранни
инвестиции от страна на ЕС са в размер на 10 млрд. евро (2015 г.) и това прави
ЕС най-големия инвеститор в Тайван. Парламентът подкрепи евентуални преговори за
споразумение за икономическо сътрудничество между ЕС и Тайван и насърчи по-тясното

[1]OВ C 36, 29.1.2016 г., стр. 126
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двустранно сътрудничество в областта на търговията, научните изследвания, културата,
образованието и опазването на околната среда[2].
В. Япония
Отношенията на ЕС с Япония, стратегически партньор на ЕС от 2003 г., се основават
на споделени ценности: права на човека, демокрация и правова държава. ЕС и
Япония понастоящем работят по рамково споразумение - споразумение за стратегическо
партньорство, обхващащо не само политическия диалог и сътрудничеството в областта
на политиките, а също така и за сътрудничество по регионални и глобални
предизвикателства. Паралелно се обсъжда споразумение за свободна търговия между
ЕС и Япония с оглед на стимулирането на търговията и икономическия растеж и от
двете страни. Преговорите бяха официално започнати на 25 март 2013 г. и 18-ият кръг
от преговорите беше проведен в Токио през април 2017 г. На срещата на лидерите ЕС–
Япония на 21 март 2017 г. страните потвърдиха намерението си да приключат преговорите
бързо. Като даде одобрението си за започване на преговорите за ССТ, Парламентът настоя
на реципрочни и еднакви ползи от търговските условия и призова Япония да изпълни
ангажиментите си да намали нетарифните мерки и техническите пречки пред търговията.
Япония е вторият по обем търговски партньор на ЕС в Азия след Китай, като общият
търговски обмен между двете страни възлиза на 125 млрд. евро през 2016 г. Двете страни
са посветени на това да засилят своите търговски и инвестиционни отношения.
Г. Република Корея (Южна Корея)
Южна Корея е стратегически партньор на ЕС от 2010 г. и оттогава е укрепила
демократичните си ценности и сега има добре развито гражданско общество. Бързото
развитие на пазарна икономика е стимулирало установяването на близки политически
и икономически връзки с ЕС. Рамковото споразумение между ЕС и Южна Корея от 2014 г.
дава основа за засилено сътрудничество по важни политически и глобални въпроси, както
и във връзка с правните аспекти на Споразумението за свободна търговия между ЕС и
Южна Корея (ССТ). През юли 2016 г. се навършват пет години от ССТ между ЕС и Южна
Корея, по силата на което износът на стоки е напълно либерализиран, с изключение на
ограничен брой селскостопански продукти. Двустранната търговия между ЕС и Южна
Корея е нараснала значително от двете страни и е достигнала рекордно равнище от над
96 млрд. евро през 2016 г. Отношенията с Южна Корея също така включват по-голяма
степен на икономическа и търговска интеграция. ЕС и Република Корея споделят общата
цел за превръщане на Корейския полуостров в зона, свободна от ядрени оръжия, и за
гарантиране на стабилността в Североизточна Азия.
Д. Северна Корея
ЕС не разполага с представителство в Корейската народнодемократична република
(КНДР) и двустранните отношения са ограничени, без двустранни политически или
търговски споразумения в сила. Освен това, с изключение на хуманитарната помощ,
сътрудничеството за развитие на ЕС е предмет на политически съображения, санкции на
ООН и други ограничения. Парламентът прие няколко резолюции, с които осъжда Пхенян
във връзка с неговите ядрени и оръжейни програми и изразява голяма загриженост
относно влошаването на положението с правата на човека в страната.
В съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН (№ 2270 и № 2321),
на 6 април 2017 г. ЕС разшири санкциите срещу КНДР, като разгърна забраната за

[2]Резолюция от 12 септември 2012 г. относно годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно
общата външна политика и политика на сигурност, OВ C 353 E, 3.12.2013, стр. 77 http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-334

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-334
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-334
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инвестиции отвъд финансовите услуги и транспорта до нови сектори като производството
на конвенционални оръжия, металургичната и авиокосмическата промишленост, както
и компютърните услуги, услугите, свързани с минното дело и производството в
химическата, добивната и преработвателната промишленост. ЕС също така добави четири
лица в списъка на онези, които са обект на ограничителните мерки на ЕС срещу КНДР, с
което общият брой на лицата, които са подложени на забрана за пътуване и замразяване
на активи, възлиза на 41; седем образувания също са обект на замразяване на активи. Що
се отнася до търговията със стоки, ЕС е единадесетият по големина търговски партньор
на Северна Корея, като общият търговски обмен е в размер на 30 млн. евро.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
07/2017
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