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KELET-ÁZSIA

Ázsia a világ legnagyobb és legnépesebb kontinense, geostratégiai szempontból nagy
jelentőségű térség az Unió számára. Az Uniónak négy stratégiai partnerországa van Kelet-
Ázsiában: Kína, Japán és a Koreai Köztársaság. Az EU olyan biztonsági kockázatokkal néz
szembe a régióban, mint Észak-Korea nukleáris fenyegetése és a vitatott Dél-Kínai-tenger.
Az Unió jelentős gazdasági szereplő és fontos adományozó a fejlesztés és a segélyezés terén,
támogatja az intézményfejlesztést, a demokráciát, a jó kormányzást és az emberi jogokat.

Ez az ismertető bemutatja a kelet-ázsiai régiót. Lásd még a Dél-Ázsiára (6.6.7.) és Délkelet-
Ázsiára (6.6.9.) vonatkozó ismertetőket.

JOGALAP

— Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) V. címe (az EU külső fellépései);

— az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 206–207. cikke (kereskedelem)
és 216–219. cikke (nemzetközi megállapodások);

— partnerségi és együttműködési megállapodások (kétoldalú kapcsolatok).

KELET-ÁZSIA

A. Kína
Az EU 1994-ben vette fel újra a Kínával a Tienanmen téri mészárlást követően, 1989-
ben felfüggesztett kapcsolatokat. Az 1989-es eseményeket követően életbe léptetett uniós
fegyverembargó azonban továbbra is hatályban van. A két fél közötti kölcsönös gazdasági
függés felerősödését a 2016. június 22-én elfogadott EU–Kína 2020 stratégiai együttműködési
menetrend is tükrözi. Ennek keretében az Unió három fő területen próbál stratégiai
együttműködést folytatni Kínával: jóléti és reformmenetrend; külpolitika és biztonság; globális
kormányzás és multilaterális kapcsolatok. A 19. EU–Kína csúcstalálkozóra 2017. június 1-
jén és 2-án került sor Brüsszelben. A két fél megerősítette az éghajlatváltozás kezelésére
vonatkozó együttműködését és a párizsi megállapodás iránti támogatását. Az évenként
rendezett, célzott EU–Kína emberi jogi párbeszéd következő fordulójára 2017 júniusában,
egy későbbi időpontban kerül sor. Kína mereven ellenáll az emberi jogokkal kapcsolatosan
belügyeit illető mindenfajta külső „beavatkozásnak”. Az Európai Parlament felhívta a figyelmet
arra, hogy Kína megsérti az emberi jogokat, ideértve az önkényes fogva tartásokat, a
munkatáborokat, a halálbüntetést, a véleménynyilvánítás és az egyesülés szabadságának
korlátozását, a kényszerabortuszokat és a Tibetben és Hszincsiangban tapasztalható elnyomó
politikát. A Parlament támogatja továbbá a kínai polgárok azon törekvését, hogy az országban
érdemi politikai reformokat hajtsanak végre[1].

[1]HL C 36., 2016.1.29., 126. o.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_6.6.9.pdf
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A kínai üzleti környezet a tapasztalatok szerint kihívásokat támaszt. 2016-ban az Unióba
irányuló kínai közvetlen külföldi befektetések közel 40 milliárd eurós rekordösszeget értek el,
míg a Kínába irányuló uniós beruházás 10 éves mélypontra, 8 milliárd EUR alá esett.
Az EU Kína legfőbb kereskedelmi partnere, míg Kína az EU második legnagyobb kereskedelmi
partnere az Egyesült Államok után. Az Unió és Kína közötti árukereskedelem értéke
meghaladja a napi 1,5 milliárd eurót, 2016-ban az uniós export 170 milliárd eurót, míg az
uniós import 345 milliárd eurót tett ki. Az Uniót aggasztják Kína protekcionista lépései,
az exportkorlátozások és egyes ipari ágazatok kapacitásfeleslegének problémája, valamint a
kölcsönösség és a piachoz való hozzáférés hiánya a kereskedelem és a beruházási kapcsolatok
terén.
Az Európai Parlament 2016. május 12-én határozatot fogadott el a Kína piacgazdasági
státuszának elismerésére vonatkozó uniós álláspontról. Kína és az Unió 2013 novemberében
tárgyalásokat indítottak egy átfogó kétoldalú beruházási megállapodásról. Alapvető fontosságú,
hogy mielőbb sor kerüljön a piacra jutási ajánlatok cseréjére. Az Unió fő prioritásként kezeli
a Kínával a földrajzi jelzésekről szóló megállapodás gyors megkötését. A Parlament Kínai
Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttsége és az Országos Népi Gyűlés
küldöttei közti éves munkaértekezletek felfüggesztésre kerültek, mivel a 2016 szeptemberére
tervezett 40. parlamentközi találkozót a kínaiak az utolsó pillanatban lemondták amiatt, hogy
a Parlament meghívta a dalai lámát.
2016 júliusában a Hágai Állandó Választottbíróság nem kötelező erejű ítéletében kimondta,
hogy Kína a Dél-kínai-tenger számos vitatott területén nem rendelkezik történelmi jogokkal.
B. Tajvan
Az EU az „egy Kína” politika híve, és ezért nem ismeri el Tajvan szuverenitását. Tajvan
belefoglalása a Bizottság 2015. október 14-i, „A mindenki számára előnyös kereskedelem” című
közleményébe fontos fejlemény, mivel azt állítja, hogy: „Az EU megvizsgálja a beruházási
tárgyalások elindításának lehetőségét [Hongkonggal és] Tajvannal.” A Tajvannal kötendő
kétoldalú beruházási megállapodás a beruházásvédelmen túl átfogó megközelítést nyújtana
a piacra jutást, valamint az általános szabályozási keretet javító szabályokat illetően. Az
Unió jól strukturált párbeszédet alakított ki Tajvannal a gazdasági és kereskedelmi ügyeket
illetően számos ágazatban, így például a gépjárműiparban, a gyógyszeriparban, valamint a
kozmetikumok és az orvosi eszközök területén. Az Európai Unió Tajvan negyedik legnagyobb
piaca, és az EU és Tajvan közötti árukereskedelem 2016-ban új, 46 milliárd eurós csúcsot
ért el. Az Unió Tajvanba irányuló közvetlen külföldi befektetései 10 milliárd eurót tesznek
ki (2015), így az Unió Tajvan legnagyobb befektetője. A Parlament támogatta az EU–Tajvan
gazdasági együttműködési megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdését, és szorosabb
kétoldalú együttműködésre szólított fel a kereskedelem, a kutatás, a kultúra, az oktatás és a
környezetvédelem terén.[2]

C. Japán
Japán 2003 óta az Unió stratégiai partnere, az EU–Japán a kapcsolatok kölcsönösen fontosnak
tartott értékeken alapulnak: az emberi jogok, a demokrácia és jogállamiság értékein. Az Unió
és Japán jelenleg egy olyan keretmegállapodáson – stratégiai partnerségi megállapodáson
– dolgoznak, amely a politikai párbeszéd és a szakpolitikai együttműködés mellett a
regionális és globális kihívásokkal kapcsolatos együttműködés kialakítására is kiterjed. Ezzel

[2]A közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentésről a Tanács által az Európai Parlament számára készített,
2013. szeptember 12-i állásfoglalás, HL C 353. E, 2013.12.3., 77. o. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//HU

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//HU
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párhuzamosan egy szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről is tárgyalnak, mindkét
fél kereskedelmének és gazdasági növekedésének ösztönzése érdekében A tárgyalások
hivatalosan 2013. március 25-én kezdődtek meg, és a 18. fordulóra Tokióban került sor
2017 áprilisában. Az EU és Japán vezetőinek 2017. március 12-i találkozóján a partnerek
megerősítették a tárgyalások gyors lezárására irányuló szándékukat. A Parlament, noha
üdvözölte a szabadkereskedelmi tárgyalások megkezdését, azonban ragaszkodik ahhoz, hogy
a megállapodás mindkét fél számára egyformán előnyös legyen, és kéri Japánt, hogy tegyen
eleget a kereskedelem nem tarifális intézkedéseinek és technikai akadályainak csökkentésére
irányuló kötelezettségvállalásainak. Japán az Unió második legnagyobb kereskedelmi partnere
Ázsiában (Kína után), a két fél közötti kereskedelem 125 milliárd eurót tesz ki. Mindkét fél
elkötelezett a kereskedelmi és beruházási kapcsolatok bővítése mellett.
D. Koreai Köztársaság (Dél-Korea)
Dél-Korea 2010 óta az Unió stratégiai partnere, ez idő alatt szilárdabbá tette demokratikus
értékeit, és immár fejlett civil társadalommal rendelkezik. Dél-Korea piacgazdaságának gyors
növekedése szoros politikai és gazdasági kapcsolatokat eredményezett az EU-val. Az EU–Dél-
Korea keretmegállapodás lefekteti a fő politikai és globális kérdésekben folytatott szorosabb
együttműködés alapját, illetve jogi kapcsolat fűzi az EU–Dél-Korea szabadkereskedelmi
megállapodáshoz. 2016 júliusa az EU–Dél-Korea szabadkereskedelmi megállapodás ötödik
évfordulója, amely megállapodás értelmében teljes mértékben liberalizált az árukivitel, kivéve a
mezőgazdasági termékek korlátozott körét. Az Unió és Dél-Korea közti kétoldalú kereskedelem
jelentős mértékben növekedett mindkét oldalon, és 2016-ben rekordszintet ért el, 96 milliárd
eurót meghaladó értékkel. A Dél-Koreával fenntartott kapcsolatoknak az egyre szorosabb
gazdasági és kereskedelmi integráció is részét képezi. Az EU és Dél-Korea közös célja a Koreai-
félsziget nukleáris leszerelése, és az északkelet-ázsiai térség stabilitásának biztosítása.
E. Észak-Korea
Az EU nem működtet képviseletet Észak-Koreában (Koreai Népi Demokratikus Köztársaság,
KNDK), a kétoldalú kapcsolatok korlátozottak, a felek között nincs érvényben kétoldalú
politikai vagy kereskedelmi megállapodás. A humanitárius segítségnyújtáson kívül az uniós
fejlesztési együttműködést politikai megfontolások, az ENSZ egyes szankciói és egyéb
korlátozó tényezők befolyásolják. A Parlament több, Phenjant nukleáris és rakétaprogramjai
miatt elmarasztaló állásfoglalást is elfogadott és aggodalmát fejezte ki az egyre romló észak-
koreai emberi jogi helyzet miatt is.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa által 2017. április 6-án hozott (2270. és 2321. sz.) határozatoknak
megfelelően az Unió bővítette a KNDK elleni szankciók körét, olyan új ágazatokra terjesztve
ki a beruházások tilalmát a pénzügyi szolgáltatásokon és a közlekedésen túl, mint a
hagyományos fegyverekkel kapcsolatos iparág, a fémmegmunkálás, a repüléstechnika, a
számítástechnikai szolgáltatások, illetve a bányászathoz, valamint a vegyipari, bányászati és
finomítási gyártási ágazathoz kapcsolódó szolgáltatások. Az EU négy személyt hozzáadott
a KNDK elleni korlátozó intézkedések által célzott személyek listájához, így összesen
41 személyre vonatkoznak utazási korlátozások és az eszközeik befagyasztása. A vagyoni
eszközök befagyasztása a személyeken túl hét szervezetet is érint. Az árukereskedelem
tekintetében az Unió Észak-Korea 11. legnagyobb kereskedelmi partnere, a kereskedelem teljes
értéke 30 millió EUR.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
07/2017
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