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Ανατολική Ασία

Η Ασία είναι η μεγαλύτερη και πιο πυκνοκατοικημένη ήπειρος στον κόσμο και έχει μεγάλη
γεωστρατηγική σημασία για την ΕΕ. Η ΕΕ έχει τρεις στρατηγικούς εταίρους στην Ανατολική
Ασία: την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Δημοκρατία της Κορέας. Αντιμετωπίζει προβλήματα
ασφάλειας στην περιοχή, όπως η πυρηνική πρόκληση στη Βόρεια Κορέα και η επίμαχη
Νότια Σινική Θάλασσα. Η ΕΕ αποτελεί ισχυρό οικονομικό παράγοντα και σημαντικό χορηγό
βοήθειας και αναπτυξιακής στήριξης, και εργάζεται για την ενίσχυση της οικοδόμησης
θεσμών, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο περιγράφει την περιοχή της Ανατολικής Ασίας. Βλέπε επίσης
ενημερωτικά δελτία για τη Νότια Ασία (6.6.7) και τη Νοτιοανατολική Ασία (6.6.9).

Νομική βάση

— Τίτλος V (εξωτερική δράση της ΕΕ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)·

— Άρθρα 206-207 (εμπόριο) και άρθρα 216-219 (διεθνείς συμβάσεις) της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

— Συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) (διμερείς σχέσεις).

Ανατολική Ασία

Α. Κίνα
Η ΕΕ αποκατέστησε το 1994 τις σχέσεις της με την Κίνα, οι οποίες είχαν ανασταλεί έπειτα
από τη σφαγή στην πλατεία Τιεν Αν Μεν το 1989. Ωστόσο, το εμπάργκο όπλων που επέβαλε
η ΕΕ, ύστερα από τα γεγονότα του 1989, παραμένει σε ισχύ. H αυξανόμενη οικονομική
αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο εταίρων αποτυπώνεται στο στρατηγικό θεματολόγιο
συνεργασίας ΕΕ-Κίνας για το 2020, το οποίο εγκρίθηκε στις 22 Ιουνίου 2016. Στο πλαίσιο αυτό,
η ΕΕ επιδιώκει στρατηγική συνεργασία με την Κίνα σε τρεις βασικούς τομείς: θεματολόγια
για ευημερία και μεταρρύθμιση· εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας· παγκόσμια
διακυβέρνηση και πολυμερές πλαίσιο. Η 19η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Κίνας πραγματοποιήθηκε
από 1 έως 2 Ιουνίου 2017 στις Βρυξέλλες. Τα δύο μέρη επαναβεβαίωσαν τη συνεργασία
τους όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την υποστήριξή τους για τη
συμφωνία του Παρισιού. Ο επόμενος γύρος του (ετήσιου) ειδικού διαλόγου ΕΕ-Κίνας για
τα ανθρώπινα δικαιώματα πραγματοποιήθηκε αργότερα τον ίδιο μήνα. Η Κίνα αντιτίθεται
σθεναρά σε οποιαδήποτε «παρέμβαση» στις εσωτερικές της υποθέσεις, μεταξύ άλλων, σε
ζητήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο έχει επιστήσει
την προσοχή στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στην Κίνα, στις
οποίες συγκαταλέγονται οι αυθαίρετες κρατήσεις, τα στρατόπεδα εργασίας, η θανατική ποινή, ο
περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, οι αναγκαστικές εκτρώσεις

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_6.6.9.pdf
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και οι κατασταλτικές πολιτικές στο Θιβέτ και το Xinjiang. Το Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει τις
εκκλήσεις Κινέζων πολιτών για ουσιαστικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις[1].
Το επιχειρηματικό κλίμα στην Κίνα θεωρείται δυσμενές. Το 2016 οι ροές κεφαλαίων στην ΕΕ
από κινεζικές άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) ανήλθαν στο ιστορικά υψηλό ποσό των σχεδόν
40 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι επενδύσεις της ΕΕ στην Κίνα μειώθηκαν στο χαμηλότερο
επίπεδο των τελευταίων 10 ετών σε λιγότερο από 8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας, ενώ η Κίνα είναι ο δεύτερος
μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εμπόριο αγαθών
μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας αποτιμάται σε περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ την
ημέρα, ενώ οι εξαγωγές της ΕΕ ανήλθαν σε 170 δισεκατομμύρια ευρώ και οι εισαγωγές
σε 345 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016. H ΕΕ προβληματίζεται για τα προστατευτικά μέτρα,
τους περιορισμούς στις εξαγωγές και το πρόβλημα της πλεονάζουσας ικανότητας ορισμένων
βιομηχανικών τομέων στην Κίνα, καθώς και για την έλλειψη αμοιβαιότητας και πρόσβασης
στην αγορά στις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις.
Στις 12 Μαΐου 2016, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα όσον αφορά τη στάση της ΕΕ σχετικά
με τη χορήγηση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα. Η Κίνα και η ΕΕ ξεκίνησαν
διαπραγματεύσεις για μια ολοκληρωμένη διμερή επενδυτική συμφωνία τον Νοέμβριο του 2013.
Έχει κομβική σημασία να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν η ανταλλαγή προσφορών
πρόσβασης στην αγορά. Η ΕΕ θεωρεί την ταχεία σύναψη συμφωνίας με την Κίνα σχετικά με
τις γεωγραφικές ενδείξεις ως βασική προτεραιότητα. Οι ετήσιες σύνοδοι εργασίας μεταξύ της
αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Κίνα και ομολόγων από την Κινεζική
Λαϊκή Εθνοσυνέλευση έχουν ανασταλεί, αφού η κινεζική πλευρά ακύρωσε την τελευταία
στιγμή την 40ή διακοινοβουλευτική συνεδρίαση, η οποία είχε προγραμματιστεί να λάβει χώρα
τον Σεπτέμβριο του 2016, εξαιτίας πρόσκλησης που απηύθυνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον
Δαλάι Λάμα.
Τον Ιούλιο του 2016, το Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης όρισε με μη δεσμευτική
απόφαση, ότι η Κίνα δεν έχει ιστορικά δικαιώματα σε πολλές από τις επίμαχες περιοχές της
Νότιας Σινικής Θάλασσας.
Β. Ταϊβάν
Η ΕΕ υιοθετεί την πολιτική της «μίας Κίνας» και δεν αναγνωρίζει την Ταϊβάν ως κυρίαρχο
κράτος. Η ένταξη της Ταϊβάν στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου του
2015 με τίτλο «Εμπόριο για όλους» αποτελεί σημαντική εξέλιξη, καθώς αναφέρει ότι: «η
ΕΕ θα διερευνήσει την έναρξη διαπραγματεύσεων για τις επενδύσεις με [το Χονγκ Κονγκ
και] την Ταϊβάν.» Μια διμερής επενδυτική συμφωνία με την Ταϊβάν θα προχωρούσε πέρα
από την προστασία των επενδύσεων, δεδομένου ότι θα συνεπαγόταν την υιοθέτηση μιας
ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τόσο την πρόσβαση στην αγορά όσο και τους
κανόνες που βελτιώνουν το συνολικό κανονιστικό πλαίσιο. Η ΕΕ έχει αναπτύξει άρτια
δομημένο διάλογο για τα οικονομικά και εμπορικά ζητήματα με την Ταϊβάν σε διάφορους
τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα καλλυντικά και οι
ιατρικές συσκευές. Η ΕΕ είναι η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά της Ταϊβάν και το εμπόριο αγαθών
μεταξύ ΕΕ και Ταϊβάν έφτασε σε νέο ρεκόρ 46 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2016. Με αποθέματα
άμεσων ξένων επενδύσεων ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ (2015), η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος
επενδυτής στην Ταϊβάν. Το Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει πιθανές διαπραγματεύσεις σχετικά
με μια συμφωνία οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ταϊβάν και της ΕΕ και έχει ενθαρρύνει

[1]ΕΕ C 36, 29.1.2016, σ. 126.
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τη σύσφιξη της διμερούς συνεργασίας όσον αφορά το εμπόριο, την έρευνα, τον πολιτισμό, την
εκπαίδευση και την προστασία του περιβάλλοντος[2].
Γ. Ιαπωνία
Οι σχέσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία, στρατηγικό εταίρο της ΕΕ από το 2003, βασίζονται σε κοινές
αξίες: τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Αυτή την περίοδο, η ΕΕ
και η Ιαπωνία συνεργάζονται για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου, μιας συμφωνίας στρατηγικής
εταιρικής σχέσης (ΣΣΕΣ), η οποία δεν θα καλύπτει μόνο τον πολιτικό διάλογο και την πολιτική
συνεργασία, αλλά και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση περιφερειακών και παγκόσμιων
προκλήσεων. Παράλληλα, πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας
ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας με στόχο την τόνωση του εμπορίου
και της οικονομικής ανάπτυξης σε αμφότερες τις πλευρές. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν
επίσημα στις 25 Μαρτίου 2013 και ο 18ος γύρος πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο τον Απρίλιο
του 2017. Στη σύνοδο των ηγετών ΕΕ-Ιαπωνίας στις 21 Μαρτίου 2017, τα συμβαλλόμενα μέρη
επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους για ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Κατά την
παροχή της έγκρισής του για έναρξη των διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο επέμεινε στη
θέση ότι και τα δύο μέρη θα πρέπει να ωφελούνται στον ίδιο βαθμό από τη συμφωνία και
κάλεσε την Ιαπωνία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της, κυρίως όσον αφορά τη μείωση των
μη δασμολογικών μέτρων και των τεχνικών φραγμών στο εμπόριο. Η Ιαπωνία είναι ο δεύτερος
μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην Ασία (μετά την Κίνα), και το συνολικό εμπόριο
μεταξύ των δύο εταίρων ανήλθε σε 125 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016. Τα δύο μέρη έχουν
δεσμευτεί να ενισχύσουν περαιτέρω τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις.
Δ. Η Δημοκρατία της Κορέας (Νότια Κορέα)
Η Νότια Κορέα αποτελεί στρατηγικό εταίρο της ΕΕ από το 2010, και έκτοτε έχει ενισχύσει τις
δημοκρατικές αξίες της και πλέον διαθέτει μια άρτια ανεπτυγμένη κοινωνία των πολιτών. Η
ταχεία ανάπτυξη της οικονομίας της αγοράς της εν λόγω χώρας έχει ενθαρρύνει τη δημιουργία
στενών πολιτικών και οικονομικών δεσμών με την ΕΕ. Η συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Νότιας
Κορέας του 2014 παρέχει τη βάση για ενισχυμένη συνεργασία σε σημαντικά πολιτικά και
παγκόσμια ζητήματα, ενώ συνδέεται νομικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ)
ΕΕ-Νότιας Κορέας. O Ιούλιος του 2016 σηματοδότησε την πέμπτη επέτειο της ΣΕΣ ΕΕ-
Νότιας Κορέας, στο πλαίσιο της οποίας ελευθερώνονται πλήρως οι εξαγωγές αγαθών, με την
εξαίρεση ενός περιορισμένου αριθμού γεωργικών προϊόντων. Το διμερές εμπόριο μεταξύ ΕΕ
και Νότιας Κορέας έχει αυξηθεί σημαντικά και στις δύο πλευρές και έχει φτάσει σε επίπεδο
ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 96 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016. Οι σχέσεις με τη Νότια Κορέα
περιλαμβάνουν επίσης έναν αυξανόμενο βαθμό οικονομικής και εμπορικής ολοκλήρωσης. Η
ΕΕ και η Νότια Κορέα έχουν κοινό στόχο την αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής χερσονήσου
και τη διασφάλιση της σταθερότητας σε όλη τη βορειοανατολική Ασία.
Ε. Βόρεια Κορέα
Η ΕΕ δεν εκπροσωπείται διπλωματικά στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας και οι διμερείς
σχέσεις είναι περιορισμένες, καθώς δεν υφίσταται καμία διμερής πολιτική ή εμπορική συνθήκη.
Επιπλέον, με εξαίρεση την ανθρωπιστική βοήθεια, η αναπτυξιακή συνεργασία με την ΕΕ
επηρεάζεται από πολιτικούς παράγοντες, τις κυρώσεις του ΟΗΕ και άλλους περιορισμούς.
Το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει διάφορα ψηφίσματα που καταδικάζουν την Πιονγιάνγκ για το
πυρηνικό και πυραυλικό της πρόγραμμα και έχει εκφράσει έντονη ανησυχία για την επιδείνωση
της κατάστασης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.

[2]Ψήφισμα της 12ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική ασφάλειας, ΕΕ C 353 E, 3.12.2013, σ. 77. http://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//EL

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//EL
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Σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (2270 και 2321), στις 6
Απριλίου 2017, η ΕΕ διεύρυνε τις κυρώσεις εναντίον της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της
Κορέας με επέκταση της απαγόρευσης των επενδύσεων σε νέους τομείς, πέραν του τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των μεταφορών, όπως στη βιομηχανία των συμβατικών
όπλων, στη μεταλλουργία, στην αεροδιαστημική, και στις υπηρεσίες πληροφορικής και τις
υπηρεσίες που συνδέονται με την εξόρυξη και τη μεταποίηση στη χημική βιομηχανία, στη
βιομηχανία εξόρυξης και στη βιομηχανία διύλισης. Η ΕΕ πρόσθεσε επίσης τέσσερα πρόσωπα
στον κατάλογο των προσώπων κατά των οποίων στρέφονται τα περιοριστικά της μέτρα κατά
της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας αυξάνοντας έτσι σε 41 τον αριθμό των προσώπων
που υπόκεινται σε ταξιδιωτικούς περιορισμούς και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων· επτά
οντότητες υπόκεινται επίσης σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Όσον αφορά το εμπόριο
αγαθών, η ΕΕ είναι ο 11ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας Κορέας, με συνολικές
εμπορικές συναλλαγές αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
07/2017
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