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RYTŲ AZIJA

Azija yra didžiausias pasaulyje, tankiausiai apgyvendintas ir Europos Sąjungai geostrateginiu
požiūriu itin svarbus žemynas. Rytų Azijoje Europos Sąjunga turi tris strategines partneres:
Kiniją, Japoniją ir Korėjos Respubliką. Regione esama didelių saugumo problemų, kaip
antai Šiaurės Korėjos keliamos branduolinės problemos ir ginčas dėl Pietų Kinijos jūros.
ES yra stipri ekonominė veikėja ir didžiausia paramos vystymuisi teikėja, ji skatina stiprinti
institucijas, puoselėti demokratiją, gerą valdymą ir žmogaus teises.

Šioje informacijos suvestinėje aprašomas Rytų Azijos regionas. Taip pat žr. informacijos apie
Pietų Aziją (6.6.7) ir apie Pietryčių Aziją (6.6.9) suvestines.

TEISINIS PAGRINDAS

— Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) V antraštinė dalis (ES išorės veiksmai);

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 206–207 straipsniai (prekyba) ir 216–
219 straipsniai (tarptautiniai susitarimai);

— Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai (dvišaliai santykiai).

RYTŲ AZIJA

A. Kinija
1994 m. ES atnaujino santykius su Kinija, kurie buvo įšaldyti po 1989 m. Tiananmenio
aikštėje vykdytų žudynių. Tačiau ir toliau taikomas ginklų embargas, kurį ES nustatė po
1989 m. įvykių. 2016 m. birželio 22 d. patvirtintoje ES ir Kinijos strateginėje bendradarbiavimo
darbotvarkėje matoma, kad abiejų partnerių ekonominė tarpusavio priklausomybė didėja.
Tokiomis aplinkybėmis ES siekia strateginio bendradarbiavimo su Kinija trijose pagrindinėse
srityse: klestėjimo ir reformų darbotvarkių, užsienio politikos ir saugumo, pasaulinio valdymo
ir daugiašalio konteksto. 19-asis ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas įvyko 2017 m.
birželio 1–2 d. Briuselyje. Abi šalys dar kartą patvirtino savo bendradarbiavimą kovos su
klimato kaita srityje ir paramą Paryžiaus susitarimui. Kitas specialaus (kasmetinio) ES ir Kinijos
dialogo žmogaus teisių klausimais raundas vyko 2017 m. birželio mėn. Kinija labai priešinosi
bet kokiam „išoriniam kišimuisi“ į vidaus reikalus, įskaitant ir žmogaus teisių klausimus.
Europos Parlamentas atkreipė dėmesį į Kinijoje vykdomus žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant
savavališką kalinimą, darbo stovyklas, mirties bausmę, žodžio ir asociacijų laisvės varžymą,
priverstinius abortus ir represinę politiką Tibete ir Sindziange. Parlamentas taip pat pritarė
Kinijos piliečių raginimams vykdyti veiksmingas politines reformas[1].
Verslo aplinka Kinijoje laikoma sudėtinga. 2016 m. Kinijos tiesioginių užsienio investicijų
srautas Europos Sąjungoje išaugo iki rekordiškai aukšto lygio ir pasiekė beveik 40 milijardų

[1]OL C 36, 2016 1 29, p. 126.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_6.6.9.pdf
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eurų, o ES investicijos Kinijoje nukrito iki žemiausio per pastaruosius dešimt metų lygio ir
sudarė mažiau nei aštuonis milijardus eurų.
ES vis dar yra pagrindinė Kinijos prekybos partnerė, o Kinija – antra pagal dydį ES prekybos
partnerė po Jungtinių Amerikos Valstijų. ES ir Kinijos prekybos prekėmis vertė didesnė nei
1,5 mlrd. eurų per dieną, 2016 m. ES eksporto apimtis sudarė 170 mlrd. eurų, o importo –
345 mlrd. eurų. Tačiau ES yra susirūpinusi dėl Kinijos taikomų protekcionistinių priemonių,
eksporto apribojimų ir perteklinių gamybos pajėgumų tam tikruose pramonės sektoriuose
problemos, taip pat dėl to, kad trūksta abipusiškumo ir galimybių patekti į rinką, kad būtų galima
vystyti prekybos ir investicijų santykius.
2016 m. gegužės 12 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ES pozicijos dėl rinkos ekonomikos
statuso suteikimo Kinijai. 2013 m. lapkričio mėn. Kinija ir ES pradėjo derybas dėl išsamaus
dvišalio investicijų susitarimo. Itin svarbu, kad pasikeitimas pasiūlymais dėl patekimo į rinką
galėtų įvykti kiek galima greičiau. Svarbiausiu prioritetu ES laiko greitą susitarimo su Kinija
dėl geografinių nuorodų sudarymą. Kasmetinės Parlamento delegacijos ryšiams su Kinija ir
Kinijos partnerių iš Nacionalinio Liaudies Kongreso darbo sesijos suspenduotos nuo to laiko, kai
Kinija paskutinę minutę atšaukė 40-ąjį tarpparlamentinį susitikimą, kurį buvo numatyta surengti
2016 m. rugsėjo mėn., nes Parlamentas pakvietė jame dalyvauti Dalai Lamą.
2016 m. liepos mėn. Nuolatinis arbitražo teismas Hagoje priėmė neprivalomą sprendimą, kad
Kinija neturi istorinių teisių į daugelį ginčytinų Pietų Kinijos jūros teritorijų.
B. Taivanas
ES laikosi vieningos Kinijos politikos ir nepripažįsta Taivano kaip nepriklausomos valstybės.
Taivano įtraukimas į 2015 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „Prekyba visiems“ yra
svarbus įvykis, nes komunikate teigiama, kad „ES apsvarstys galimybę pradėti derybas dėl
investicijų su [Honkongu ir] Taivanu“. Į dvišalį derybų susitarimą su Taivanu bus įtraukti
ne tik investicijų apsaugos klausimai, bus patvirtintas visapusiškas požiūris patekimo į
rinką srityje ir bendrą reguliavimo sistemą gerinančios taisyklės. ES su Taivanu daugelyje
sektorių, pavyzdžiui, automobilių, farmacijos, kosmetikos ir medicinos priemonių sektoriuose,
vykdo gerai struktūruotą dialogą ekonomikos ir prekybos klausimais. ES yra ketvirtoji pagal
dydį Taivano rinka, o ES ir Taivano prekyba prekėmis 2016 m. pasiekė naują rekordą –
46 mlrd. eurų. ES yra didžiausia investuotoja Taivane, jos tiesioginių užsienio investicijų srautas
siekia 10 mlrd. eurų (2015 m.). Parlamentas pritarė galimoms deryboms dėl ES ir Taivano
ekonominio bendradarbiavimo susitarimo ir paskatino glaudesnį dvišalį bendradarbiavimą
prekybos, mokslinių tyrimų, kultūros, švietimo ir aplinkos apsaugos srityse[2].
C. Japonija
ES santykiai su Japonija – ji strategine ES partnere tapo 2003 m. – grindžiami bendromis
vertybėmis: žmogaus teisėmis, demokratija ir teisinės valstybės principu. Šiuo metu ES ir
Japonija rengia bendrąjį susitarimą – strateginės partnerystės susitarimą, kuris apims ne tik
politinį dialogą ir politinį bendradarbiavimą, bet ir bendradarbiavimą sprendžiant regionines
ir pasaulines problemas. Sykiu deramasi dėl ES ir Japonijos laisvosios prekybos susitarimo
(LPS), kad būtų skatinama abiejų šalių prekyba ir jų ekonomikos augimas. Derybos oficialiai
pradėtos 2013 m. kovo 25 d., o 18-asis jų raundas vyko 2017 m. balandžio mėn. Tokijuje.
ES ir Japonijos vadovų susitikime, vykusiame 2017 m. kovo 21 d., šalys patvirtino savo
ketinimus minėtus susitarimus sudaryti kuo greičiau. Pritardamas tam, kad derybos dėl LPS
būtų pradėtos, Parlamentas primygtinai reikalavo, kad susitarimų nauda būtų abipusė ir tolygi

[2]2012 m. rugsėjo 12 d. rezoliucija dėl Tarybos metinio pranešimo Europos Parlamentui dėl bendros
užsienio ir saugumo politikos, OL C 353 E, 2013 12 3, p. 77. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
type=TA&language=LT&reference=P7-TA-2012-334

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P7-TA-2012-334
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P7-TA-2012-334
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abiem partnerėms, ir paragino Japoniją vykdyti savo įsipareigojimus, visų pirma, siekiant
sumažinti netarifines priemones ir technines kliūtis prekybai. Japonija yra antra pagal dydį ES
prekybos partnerė Azijoje (po Kinijos), bendra jų tarpusavio prekybos suma 2016 m. sudarė
125 mlrd. eurų. Abi šalys yra įsipareigojusios toliau stiprinti prekybos ir investicinius santykius.
D. Korėjos Respublika (Pietų Korėja)
Pietų Korėja yra strateginė ES partnerė nuo 2010 m. ir nuo to laiko sustiprino savo demokratines
vertybes ir dabar turi gerai išsivysčiusią pilietinę visuomenę. Šalyje sparčiai vystosi rinkos
ekonomika, o tai paskatino glaudžius politinius ir ekonominius ryšius su ES. 2014 m. įsigaliojęs
ES ir Pietų Korėjos bendrasis susitarimas – bendradarbiavimo svarbiausiais politikos ir
visuotinės svarbos klausimais pagrindas, jis teisiškai susijęs su ES ir Pietų Korėjos laisvosios
prekybos susitarimu (LPS). 2016 m. liepos mėn. sukako penktosios ES ir Pietų Korėjos LPS
metinės. Pagal šį susitarimą prekių, išskyrus tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportas yra
visiškai liberalizuotas. 2016 m. dvišalė ES ir Pietų Korėjos prekyba labai išaugo ir pasiekė
rekordinį 96 mlrd. eurų lygį. Santykiai su Pietų Korėja taip pat apima didėjančią ekonominę ir
prekybinę integraciją. ES ir Pietų Korėja kartu siekia paversti Korėjos pusiasalį nebranduoline
zona ir užtikrinti stabilumą visoje Šiaurės Rytų Azijoje.
E. Šiaurės Korėja
ES neturi atstovybės Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje (KLDR) ir dvišaliai
santykiai yra riboti, nėra jokių galiojančių dvišalių politinių ar prekybos sutarčių. Be to, ES
vystomasis bendradarbiavimas gali būti vykdomas tik atsižvelgiant į politines aplinkybes, JT
sankcijas ir kitus apribojimus (tai netaikoma humanitarinei pagalbai). Parlamentas priėmė keletą
rezoliucijų, kuriose smerkia Pchenjaną dėl jo branduolinių ir raketų programų, ir išreiškė didelį
susirūpinimą dėl šalyje blogėjančios žmogaus teisių padėties.
Laikantis JT Saugumo Tarybos rezoliucijų (Nr. 2270 ir 2321), 2017 m. balandžio 6 d. ES išplėtė
sankcijas KLDR, praplėsdama draudimą investuoti ne tik į finansinių paslaugų ir transporto
sektorius, bet ir į kitas pramonės sritis, pavyzdžiui, su įprastine ginkluote susijusią pramonę,
metalurgiją, oro erdvės ir kompiuterių paslaugas ir paslaugas, susijusias su kasyba ir gamyba
chemijos, kasybos ir naftos perdirbimo pramonės srityse. ES taip pat papildomai įtraukė keturias
pavardes į sąrašą asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, nukreiptos prieš KLDR, iš
viso dabar šiame sąraše yra 41 asmuo, kuriems taikomi kelionių apribojimai ir turto įšaldymas.
Turto įšaldymas taip pat taikomas septyniems subjektams. Prekybos prekėmis srityje ES yra
vienuolikta pagal dydį Šiaurės Korėjos prekybos partnerė, bendra šios prekybos vertė sudarė
30 mln. eurų.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
07/2017
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