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AUSTRUMĀZIJA

Āzija ir vislielākais un visapdzīvotākais kontinents, un ģeostratēģiskā ziņā ļoti nozīmīgs
Eiropas Savienībai. ES ir trīs stratēģiskie partneri Austrumāzijā – Ķīna, Japāna un
Korejas Republika. Reģions saskaras ar drošības problēmām, piemēram, Ziemeļkorejas
kodolproblēma un apstrīdētie apgabali Dienvidķīnas jūrā. ES ir ietekmīga ekonomikas
dalībniece un vadošā līdzekļu devēja palīdzības un attīstības jomā, cenšoties veicināt
institucionālo attīstību, demokrātiju, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu.

Šajā faktu lapā aplūkots Austrumāzijas reģions. Skatīt arī faktu lapas par Dienvidāziju (6.6.7.)
un Dienvidaustrumāziju (6.6.9.).

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienību (LES) V sadaļa (ES ārējā darbība);

— Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 206. un 207. pants (tirdzniecība) un 216.–
219. pants (starptautiski nolīgumi);

— partnerības un sadarbības nolīgumi (PSN) (divpusējās attiecības).

AUSTRUMĀZIJA

A. Ķīna
ES un Ķīnas attiecības, kuras tika pārtrauktas pēc masu slaktiņa Tjaņaņmeņas laukumā
1989. gadā, atsākās 1994. gadā. Tomēr ieroču embargo, ko ES noteica pēc 1989. gada
notikumiem, joprojām ir spēkā. Pieaugošā savstarpējā ekonomiskā atkarība starp abām
partnerēm ir atspoguļota 2016. gada 22. jūnijā pieņemtajā “ES un Ķīnas Stratēģiskajā sadarbības
programmā laikposmam līdz 2020. gadam”. Šajā sakarā ES vēlas veidot stratēģisku sadarbību
ar Ķīnu trijās galvenajās jomās: labklājības un reformu programmas; ārpolitika un drošība;
globālā pārvaldība un daudzpusējais konteksts. ES un Ķīnas 19. samits notika 2017. gada 1.–
2. jūnijā Briselē. Abas puses atkārtoti apliecināja savu apņēmību sadarboties klimata pārmaiņu
novēršanā, kā arī savu atbalstu Parīzes nolīgumam. ES un Ķīnas (ikgadējais) īpašais dialogs
cilvēktiesību jomā ir paredzēts 2017. gada jūnija beigās. Ķīna stingri iestājas pret jebkādu
ārēju “iejaukšanos” tās iekšlietās, tostarp attiecībā uz cilvēktiesību jautājumiem. EP ir aicinājis
pievērst uzmanību Ķīnas cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp patvaļīgai aizturēšanai, darba
nometnēm, nāvessodam, vārda un biedrošanās brīvības ierobežojumiem, piespiedu abortiem un
represīvajai politikai Tibetā un Siņdzjanā. EP arī atbalstīja Ķīnas pilsoņu paustās prasības īstenot
efektīvas politiskās reformas[1].
Ķīnas uzņēmējdarbības vide tiek uzskatīta par problemātisku. Ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI)
plūsmas no Ķīnas uz ES 2016. gadā sasniedza rekordlielu apjomu – gandrīz EUR 40 miljardi,

[1]OV C 36, 29.1.2016., 126. lpp.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_6.6.9.pdf
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savukārt ES investīcijas Ķīnā samazinājās līdz viszemākajam līmenim pēdējos 10 gados –
mazāk par EUR 8 miljardiem.
ES joprojām ir Ķīnas galvenā tirdzniecības partnere, bet Ķīna ir ES otrā lielākā
tirdzniecības partnere aiz ASV. Preču tirdzniecība starp ES un Ķīnu ievērojami pārsniedz
EUR 1,5 miljardus dienā, 2016. gadā ES eksportam sasniedzot EUR 170 miljardus un
importam EUR 345 miljardus. ES pauž bažas par Ķīnas protekcionisma pasākumiem, eksporta
ierobežojumiem un jaudas pārpalikuma problēmu dažās rūpniecības nozarēs, kā arī tirdzniecības
un investīciju attiecībās vērojamo savstarpīguma un tirgus pieejamības trūkumu.
EP 2016. gada 12. maijā pieņēma rezolūciju par ES nostāju attiecībā uz tirgus ekonomikas
statusa piešķiršanu Ķīnai. Ķīna un ES 2013. gada novembrī uzsāka sarunas par visaptverošu
divpusēju investīciju nolīgumu (DIN). Ir ļoti svarīgi, lai apmaiņa ar tirgus piekļuves
piedāvājumiem notiktu pēc iespējas ātrāk. ES uzskata, ka nolīguma noslēgšana ar Ķīnu
par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm ir izteikti prioritārs jautājums. Parlamenta delegācijas
attiecībām ar Ķīnu un Nacionālā tautas kongresa pārstāvju ikgadējās kopīgās darba sesijas tika
apturētas, jo 2016. gada septembrī paredzēto 40. starpparlamentāro sanāksmi Ķīna pēdējā brīdī
atcēla tāpēc, ka 2016. gada septembrī Parlaments bija uzaicinājis Dalailamu tikties ar Parlamenta
pārstāvjiem Strasbūrā.
Pastāvīgā arbitrāžas tiesa Hāgā 2016. gada jūlijā pieņēma nesaistošu nolēmumu par to, ka Ķīnai
nav vēsturisku tiesību daudzos no apstrīdētajiem apgabaliem Dienvidķīnas jūrā.
B. Taivāna
ES ievēro “vienas Ķīnas politiku” un neatzīst Taivānu par suverēnu valsti. Taivānas iekļaušana
Komisijas 2015. gada 14. oktobra paziņojumā “Tirdzniecība visiem” ir liels pavērsiens, jo tajā
norādīts, ka: “ES izpētīs iespēju sākt sarunas par investīcijām ar [Honkongu un] Taivānu”.
Divpusējais investīciju nolīgums (DIN) ar Taivānu paredzētu ne tikai investīciju aizsardzību,
bet arī visaptverošu pieeju attiecībā uz tirgus pieejamību, kā arī noteikumus vispārējā tiesiskā
regulējuma uzlabošanai. ES ir izveidojusi labi strukturētu dialogu ar Taivānu par ekonomikas un
tirdzniecības jautājumiem daudzās jomās, piemēram, par autorūpniecību, farmācijas līdzekļiem,
kosmētikas līdzekļiem un medicīnas ierīcēm. ES ir Taivānas ceturtais lielākais tirgus un preču
tirdzniecība starp ES un Taivānu 2016. gadā ir sasniegusi jaunu rekordu – EUR 46 miljardus.
Ārvalstu tiešajām investīcijām sasniedzot EUR 10 miljardus (2015. gadā), ES ir lielākā
investore Taivānā. Parlaments ir atbalstījis iespējamās sarunas par ES un Taivānas ekonomiskās
sadarbības nolīgumu un mudinājis īstenot ciešāku divpusējo sadarbību tirdzniecībā, pētniecībā,
kultūrā, izglītībā un vides aizsardzībā[2].
C. Japāna
ES attiecību ar Japānu, kas ir stratēģiskā partnere kopš 2003. gada, pamatā ir kopējas vērtības –
cilvēktiesības, demokrātija un tiesiskums. ES un Japāna patlaban strādā pie pamatnolīguma –
stratēģiskas partnerības nolīguma (SPN), kas aptvertu ne tikai politisko dialogu un sadarbību
politikas jomās, bet arī sadarbību reģionālos un globālos jautājumos. Līdztekus notiek arī
sarunas par ES un Japānas brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN) nolūkā stimulēt tirdzniecību un
abu pušu ekonomisko izaugsmi. Sarunas tika oficiāli sāktas 2013. gada 25. martā un 18. sarunu
kārta notika 2017. gada aprīlī Tokijā. ES un Japānas vadītāju tikšanās laikā 2017. gada 21. martā
puses apstiprināja savu vēlmi drīzumā pabeigt šīs sarunas. Atbalstot sarunu par BTN sākšanu,
Parlaments uzstāja, ka abiem partneriem no darījuma jāgūst savstarpējs un vienāds labums un
aicināja Japānu jo īpaši ievērot saistības samazināt netarifa pasākumus un tehniskos šķēršļus

[2]Parlamenta 2012. gada 12. septembra rezolūcija par Padomes ikgadējo ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo
ārpolitiku un drošības politiku, OV C 353 E, 3.12.2013., 77. lpp. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
type=TA&language=lv&reference=P7-TA-2012-334

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=lv&reference=P7-TA-2012-334
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=lv&reference=P7-TA-2012-334
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tirdzniecībai. Japāna ir ES otrā lielākā tirdzniecības partnere Āzijā (pēc Ķīnas) ar savstarpējās
tirdzniecības apjomu EUR 125 miljardi 2016. gadā. Abas puses ir apņēmušās vēl vairāk veicināt
tirdzniecības un investīciju attiecības.
D. Korejas Republika (Dienvidkoreja)
Dienvidkoreja ir bijusi ES stratēģiskā partnere kopš 2010. gada un kopš tā laika ir nostiprinājusi
savas demokrātiskās vērtības, un tai ir spēcīga pilsoniskā sabiedrība. Tās straujā tirgus
ekonomikas attīstība ir veicinājusi ciešas politiskās un ekonomiskās saites ar ES. Ar ES
un Dienvidkorejas pamatnolīgumu 2014. gadā tika izveidots pamats pastiprinātai sadarbībai
svarīgos politiskos un globālos jautājumos un juridiska saikne ar ES un Dienvidkorejas
brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN). ES un Dienvidkorejas BTN piektā gadadiena bija
2016. gada jūlijā, un saskaņā ar šo nolīgumu preču eksports tika pilnībā liberalizēts, izņemot
ierobežotu skaitu lauksaimniecības produktu. ES un Dienvidkorejas divpusējās tirdzniecības
apjoms ir ievērojami pieaudzis abos virzienos un 2016. gadā sasniedza rekordlīmeni – vairāk
nekā EUR 96 miljardus. Attiecībās ar Dienvidkoreju aizvien paaugstinās ekonomiskās un
komerciālās integrācijas līmenis. ES un Dienvidkorejai ir kopīgs mērķis atbrīvot Korejas
pussalu no kodolieročiem un nodrošināt stabilitāti visā Ziemeļaustrumāzijā.
E. Ziemeļkoreja
ES nav pārstāvniecības Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā (KTDR) un divpusējās
attiecības ir ierobežotas, kā arī nav spēkā neviens divpusējais politiskais vai komerciālais
līgums. Turklāt, izņemot humāno palīdzību, ES attīstības sadarbība ir atkarīga no politiskiem
apsvērumiem, ANO sankcijām un citiem ierobežojumiem. Parlaments ir pieņēmis vairākas
rezolūcijas, nosodot Phenjanu par tās kodolprogrammu un raķešu programmu, un ir paudis
nopietnas bažas par cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos valstī.
Saskaņā ar ANO Drošības Padomes rezolūcijām (Nr. 2270 un 2321) ES 2017. gada 6. aprīlī
paplašināja sankcijas pret KTDR, līdztekus finanšu pakalpojumu un transporta jomai nosakot
jaunus ieguldījumu aizliegumus arī attiecībā uz nozarēm, kas saistītas ar parastajiem ieročiem,
attiecībā uz metalurģiju, aviācijas un kosmosa nozari, kā arī informātikas pakalpojumiem un ar
ieguves rūpniecību saistītiem pakalpojumiem, kā arī attiecībā uz ražošanu ķimikāliju, izejvielu
ieguves un apstrādes nozarēs. Ar šīm sankcijām to personu skaits, kuriem piemēroti ceļošanas
aizliegumi un līdzekļu iesaldēšana, ir sasniedzis 41 personu; aktīvu iesaldēšana tiek piemērota
arī septiņām struktūrām. Preču tirdzniecības ziņā ES ir Ziemeļkorejas 11. lielākā tirdzniecības
partnere ar kopējo tirdzniecības vērtību EUR 30 miljonu apmērā.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
07/2017
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