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VÝCHODNÍ ASIE

Asie je největší a nejlidnatější kontinent na světě a pro EU je z geostrategického hlediska
velmi významná. EU má ve východní Asii tři strategické partnery: Čínu, Japonsko
a Korejskou republiku. V tomto regionu se potýká s bezpečnostními problémy, jako jsou
jaderný program Severní Koreje a spory o Jihočínské moře. EU je silný ekonomický aktér
a největší dárce rozvojové pomoci usilující o budování institucí, demokracie, řádné správy
a lidských práv.

Tento informativní přehled popisuje region východní Asie. Viz také informativní přehled o jižní
Asii (6.6.7) a jihovýchodní Asii (6.6.9).

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— hlava V (vnější činnost EU) Smlouvy o Evropské unii (SEU);

— články 206–207 (obchod) a články 216–219 (mezinárodní dohody) Smlouvy o fungování
Evropské unie (SFEU);

— dohody o partnerství a spolupráci (bilaterální vztahy).

VÝCHODNÍ ASIE

A. Čína
V roce 1994 EU obnovila vztahy s Čínou, které byly přerušeny po masakru na náměstí
Nebeského klidu v roce 1989. Zbrojní embargo, které EU na zemi uvalila po událostech v roce
1989, však zůstává v platnosti. Rostoucí ekonomická závislost mezi oběma partnery se odráží
ve strategické agendě pro spolupráci mezi EU a Čínou do roku 2020, jež byla schválena dne 22.
června 2016. EU v této souvislosti usiluje o navázání strategické spolupráce s Čínou ve třech
hlavních oblastech: program pro prosperitu a reformy; zahraniční politika a bezpečnost; globální
správa a mnohostranný kontext. Ve dnech 1. a 2. června 2017 se v Bruselu konal devatenáctý
summit EU-Čína. Obě strany znovu potvrdily svou spolupráci v oblasti boje proti změně klimatu
a podporu Pařížské dohody. Další kolo (každoročního) zvláštního dialogu EU a Číny o lidských
právech se uskuteční koncem června 2017. Čína se jednoznačně postavila proti jakýmkoli
vnějším „zásahům“ do svých vnitřních záležitostí, včetně lidskoprávních otázek. Parlament
upozornil na porušování lidských práv v Číně, včetně svévolného zadržování, pracovních
táborů, trestu smrti, omezování svobody projevu a sdružování, nucených potratů a represivních
politik v Tibetu a Sin-ťiangu. Parlament také podpořil výzvy čínských občanů týkající se
účinných politických reforem[1].

[1]Úř. věst. C 36, 29.1.2016, s. 126.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_6.6.9.pdf
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Obchodní prostředí v Číně představuje výzvu. V roce 2016 čínské přímé zahraniční investice
v EU vzrostly na rekordních téměř 40 miliard EUR, zatímco investice EU v Číně naopak klesly
na desetileté minimum pod 8 miliard EUR.
EU je předním obchodním partnerem Číny a Čína je po USA druhým největším obchodním
partnerem EU. Hodnota obchodu se zbožím mezi EU a Čínou výrazně přesahuje 1,5 miliardy
EUR denně, přičemž vývoz EU za rok 2016 dosáhl 170 miliard EUR a dovoz do EU 345
miliard EUR. EU je znepokojena čínskými protekcionistickými opatřeními, omezeními exportu
a problémem nadbytečné kapacity v určitých průmyslových odvětvích, jakož i nedostatečnou
reciprocitou a přístupem na trh v rámci obchodních a investičních vztahů.
Dne 12. května 2016 přijal Evropský parlament usnesení o postoji EU v otázce přiznání
statusu tržního hospodářství Číně. V listopadu 2013 zahájily Čína a EU jednání o komplexní
dvoustranné dohodě o investicích. Je mimořádně důležité, aby se co nejdříve uskutečnila
výměna nabídek přístupu na trh. Za důležitou prioritu EU považuje také co nejrychlejší uzavření
dohody s Čínou o zeměpisných označeních. Každoroční pracovní setkání delegace Evropského
parlamentu pro vztahy s Čínou a jejími protějšky z Všečínského shromáždění lidových zástupců
jsou pozastavena od doby, kdy 40. meziparlamentní setkání, naplánované na září 2016, bylo ze
strany Číny na poslední chvíli zrušeno, protože Parlament pozval na setkání i dalajlámu.
V červenci 2016 vydal Stálý rozhodčí soud v Haagu nezávazný rozsudek, že Čína nemá na
mnoho sporných oblastí v Jihočínském moři žádná historická práva.
B. Tchaj-wan
EU zastává politiku „jedné Číny“ a neuznává Tchaj-wan jakožto suverénní stát. Začlenění Tchaj-
wanu do sdělení Komise ze dne 14. října 2015 s názvem „Obchod pro všechny“ představuje
významný krok, protože se v něm uvádí: „EU se rozhodne, zda zahájí jednání o investicích
s [Hongkongem a] Tchaj-wanem.“ Případná dvoustranná dohoda o investicích s Tchaj-wanem
by měla komplexní charakter s ohledem na přístup na trh a také na pravidla, která zlepšují
celkový regulační rámec, a byla by tak posunem nad rámec ochrany investic. EU s Tchaj-wanem
zahájila řádně strukturovaný dialog o ekonomických a obchodních záležitostech v mnoha
odvětvích, jako jsou automobilový průmysl, farmaceutický průmysl, kosmetika a zdravotnické
prostředky. EU je čtvrtým největším trhem Tchaj-wanu a obchod se zbožím mezi nimi dosáhl
v roce 2016 nového rekordu v hodnotě 46 miliard EUR. EU je se svými přímými zahraničními
investicemi v hodnotě 10 miliard EUR (2015) největším investorem na Tchaj-wanu. Parlament
podpořil možná jednání o dohodě o hospodářské spolupráci mezi EU a Tchaj-wanem a vybídl
k užší dvoustranné spolupráci v oblasti obchodu, výzkumu, kultury, vzdělávání a ochrany
životního prostředí[2].
C. Japonsko
Vztahy EU s Japonskem, strategickým partnerem od roku 2003, jsou založeny na sdílených
hodnotách: lidských právech, demokracii a právním státě. EU a Japonsko v současnosti jednají
o rámcové dohodě – dohodě o strategickém partnerství, která by pokrývala nejen politický
dialog a spolupráci, ale také spolupráci v řešení regionálních a celosvětových problémů.
Zároveň se jedná o dohodě o volném obchodu mezi EU a Japonskem, která by podpořila
obchod a hospodářský růst obou stran. Jednání byla oficiálně zahájena dne 25. března 2013 a
v dubnu 2017 se v Tokiu konalo 18. kolo těchto jednání. Na schůzce čelných představitelů EU
a Japonska dne 21. března 2017 obě strany potvrdily svůj úmysl uzavřít jednání co nejdříve.

[2]Usnesení ze dne 12. září 2012 o výroční zprávě Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní
politice, Úř. věst. C 353 E, 3.12.2013, s. 77. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA
+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//CS

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//CS
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Když Parlamentu schválil zahájení jednání o dohodě o volném obchodu, trval na tom, aby
dohoda přinesla oběma partnerům oboustranný a rovnocenný prospěch, a vyzval Japonsko,
aby dostálo zejména svému závazku omezit necelní opatření a technické překážky obchodu.
Japonsko je druhým největším obchodním partnerem EU v Asii (po Číně), přičemž celkový
objem obchodu mezi nimi dosáhl v roce 2016 125 miliard EUR. Obě strany se zavázaly nadále
posilovat obchodní a investiční vztahy.
D. Korejská republika (Jižní Korea)
Jižní Korea je strategickým partnerem EU od roku 2010; od té doby posílila své demokratické
hodnoty a v současnosti představuje dobře rozvinutou občanskou společnost. Rychlý rozvoj
jejího tržního hospodářství podpořil úzké politické a hospodářské vztahy s EU. Rámcová
dohoda mezi EU a Jižní Koreou z roku 2014 tvoří základ pro posílenou spolupráci ve věci
klíčových politických a globálních otázek, přičemž je právně provázána s dohodou o volném
obchodu mezi EU a Jižní Koreou. V červenci 2016 bylo završeno pět let existence této dohody,
která s výjimkou omezeného počtu zemědělských produktů plně liberalizovala vývoz zboží.
Dvoustranný obchod se zbožím mezi EU a Jižní Koreou na obou stranách značně vzrostl a v roce
2016 dosáhl rekordní výše přesahující 96 miliard EUR. Součástí vztahů s Jižní Koreou je také
prohlubování hospodářské a obchodní integrace. EU a Jižní Korea sledují společný cíl, jímž je
odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova a zajištění stability v celé severovýchodní
Asii.
E. Severní Korea
V Korejské lidově demokratické republice (KLDR) nemá EU žádné zastoupení a dvoustranné
vztahy jsou omezené – v platnosti nejsou žádné dvoustranné politické ani obchodní dohody.
Rozvojová spolupráce EU navíc s výjimkou humanitární pomoci podléhá politickým ohledům,
sankcím OSN a dalším omezením. Parlament přijal několik usnesení odsuzujících Pchjongjang
za jeho jaderný a raketový program a vyjádřil velké znepokojení ohledně zhoršující se situace
v oblasti lidských práv v zemi.
V souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN (č. 2270 a 2321) EU dne 6. dubna 2017 rozšířila
sankce vůči KLDR tím, že prodloužila zákaz investic nad rámec finančních služeb a dopravy
do nových odvětví, jako je průmysl související s konvenčními zbraněmi, metalurgie, letecký
a kosmický průmysl, počítačové služby a služby související s těžbou a výrobou v chemickém,
těžebním a rafinérském průmyslu. EU rovněž přidala čtyři osoby na seznam osob a subjektů,
na něž se vztahují restriktivní opatření EU vůči KLDR, který celkově čítá 41 osob, jichž se
týkají cestovní omezení a zmrazení majetku; zmrazení majetku se rovněž vztahuje na sedm
subjektů. Z hlediska obchodu se zbožím je EU jedenáctým největším obchodním partnerem
Severní Koreje s celkovým objemem obchodu v hodnotě 30 milionů EUR.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
07/2017
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