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AZJA WSCHODNIA

Azja jest największym i najbardziej zaludnionym kontynentem na świecie, a także
kontynentem o olbrzymim znaczeniu geostrategicznym dla UE. W Azji Wschodniej UE
posiada trzech strategicznych partnerów: Chiny, Japonię i Republikę Korei. W regionie
tym napotyka ona problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak zagrożenie jądrowe ze
strony Korei Północnej czy spór na Morzu Południowochińskim. UE jest silnym graczem
gospodarczym w tym regionie. Z Unii, która działa na rzecz sprawniejszego tworzenia
instytucji, demokracji, praworządności i praw człowieka, płynie też znaczna ilość środków
na rozwój oraz środków pomocowych.

Niniejsza nota faktograficzna jest poświęcona regionowi Azji Wschodniej. Zob. również noty
faktograficzne dotyczące Azji Południowej (6.6.7) i Azji Południowo-Wschodniej (6.6.9).

PODSTAWA PRAWNA

— Tytuł V (działania zewnętrzne UE) Traktatu o Unii Europejskiej (TUE);

— Artykuły 206–207 (handel) i 216–219 (umowy międzynarodowe) Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE);

— Umowy o partnerstwie i współpracy (stosunki dwustronne).

AZJA WSCHODNIA

A. Chiny
W 1994 r. UE wznowiła z Chinami stosunki, które zostały zawieszone w 1989 r. po
masakrze na placu Tiananmen. Jednak embargo UE na broń, nałożone przez UE po tych
wydarzeniach z 1989 r., nadal obowiązuje. Rosnąca współzależność gospodarcza między
oboma partnerami została odzwierciedlona w Strategicznym programie współpracy UE–
Chiny 2020 przyjętym dnia 22 czerwca 2016 r. W tych ramach UE dąży do współpracy
strategicznej z Chinami w trzech głównych obszarach: programy na rzecz dobrobytu i reform;
polityka zagraniczna i bezpieczeństwo; globalne zarządzanie i współpraca w kontekście
wielostronnym. W dniach 1–2 czerwca 2017 r. w Brukseli odbył się 19. szczyt UE–Chiny.
Obie strony potwierdziły współpracę w przeciwdziałaniu zmianie klimatu oraz udzieliły
poparcia dla porozumienia paryskiego. Kolejna runda specjalnego (dorocznego) dialogu między
UE a Chinami na temat praw człowieka ma odbyć się później w czerwcu 2017 r. Chiny
stanowczo sprzeciwiają się wszelkiej „ingerencji” z zewnątrz w ich sprawy wewnętrzne,
w tym w kwestie związane z prawami człowieka. Parlament Europejski zwrócił uwagę na
łamanie praw człowieka w Chinach, w tym na kwestie arbitralnych zatrzymań, obozów pracy,
kary śmierci, ograniczania wolności wypowiedzi i stowarzyszeń, przymusowych aborcji oraz

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_6.6.9.pdf
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represyjnej polityki w Tybecie i Sinciangu. Parlament poparł również obywateli chińskich w ich
wezwaniach do podjęcia skutecznych reform politycznych[1].
Warunki przedsiębiorczości w Chinach są uznawane za trudne. W 2016 r. przepływy chińskich
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE wzrosły do rekordowej wysokości niemal
40 mld EUR, zaś inwestycje UE w Chinach spadły do poziomu najniższego od dziesięciu lat
i wyniosły poniżej 8 mld EUR.
UE pozostaje głównym partnerem handlowym Chin, a Chiny są drugim największym partnerem
handlowym UE po Stanach Zjednoczonych. Wymiana towarowa między UE a Chinami jest
warta ponad 1,5 mld EUR dziennie, przy czym w 2016 r. wartość eksportu z UE wyniosła
170 mld EUR, a wartość importu – 345 mld EUR. UE wyraża zaniepokojenie stosowaniem przez
Chiny środków protekcjonistycznych i ograniczeń eksportowych oraz problemem nadwyżki
zdolności produkcyjnych w niektórych sektorach przemysłu, a także brakiem wzajemności
i dostępu do rynku w ramach stosunków handlowych i inwestycyjnych.
W dniu 12 maja 2016 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie stanowiska UE
dotyczącego przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej. W listopadzie 2013 r. Chiny i UE
rozpoczęły negocjacje w sprawie kompleksowej dwustronnej umowy inwestycyjnej. Istotne
jest, by wymiana ofert dotyczących dostępu do rynku odbyła się tak szybko, jak to możliwe.
UE uznaje za główny priorytet szybkie zawarcie porozumienia z Chinami w sprawie oznaczeń
geograficznych. Doroczne sesje robocze między parlamentarną Delegacją do spraw stosunków
z Chińską Republiką Ludową a partnerami z Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli
Ludowych zawieszono od chwili, gdy 40. posiedzenie międzyparlamentarne, zaplanowane na
wrzesień 2016 r., zostało odwołane w ostatniej chwili przez Chińczyków, ponieważ Parlament
wystosował zaproszenie do Dalajlamy.
W lipcu 2016 r. Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze postanowił na mocy niewiążącego
orzeczenia, że Chiny nie posiadają historycznych praw do dużej części spornych obszarów na
Morzu Południowochińskim.
B. Tajwan
UE przestrzega zasad polityki „jednych Chin” i nie uznaje Tajwanu za państwo suwerenne.
Ujęcie Tajwanu w komunikacie Komisji z dnia 14 października 2015 r. pt. „Handel z korzyścią
dla wszystkich” jest ważnym krokiem naprzód, gdyż w komunikacie stwierdzono, że:
„UE rozważy możliwość rozpoczęcia negocjacji umów inwestycyjnych z [Hongkongiem i]
Tajwanem”. Dwustronna umowa inwestycyjna z Tajwanem nie ograniczałaby się tylko do
ochrony inwestycji, ale przyjęłaby kompleksowe podejście w odniesieniu do dostępu do rynku,
a także do zasad, które poprawiają ogólne ramy regulacyjne. UE rozwija dobrze zorganizowany
dialog w sprawach gospodarczych i handlowych z Tajwanem w wielu sektorach, takich jak
przemysł motoryzacyjny, farmaceutyczny, kosmetyczny i przemysł wyrobów medycznych.
UE jest dla Tajwanu czwartym co do wielkości rynkiem, a wymiana towarowa między UE
a Tajwanem osiągnęła w 2016 r. nową rekordową wartość 46 mld EUR. UE jest największym
inwestorem zagranicznym na Tajwanie, a wartość jej inwestycji bezpośrednich w 2015 r.
wyniosła 10 mld EUR. Parlament poparł propozycję ewentualnych negocjacji nad umową
o współpracy gospodarczej UE–Tajwan oraz zachęcał do nawiązania bliższej współpracy
dwustronnej w dziedzinie handlu, badań, kultury, edukacji i ochrony środowiska[2].

[1]Dz.U. C 36 z 29.1.2016, s. 126.
[2]Rezolucja z dnia 12 września 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego
na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Dz.U. C 353 E z 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//PL

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//PL
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C. Japonia
Stosunki UE z Japonią, będącą strategicznym partnerem UE od 2003 r., opierają się na
wspólnych wartościach, jakimi są prawa człowieka, demokracja oraz praworządność. UE
i Japonia pracują obecnie nad umową ramową – umową o partnerstwie strategicznym –
obejmującą nie tylko dialog polityczny i współpracę w dziedzinie polityki, lecz również
współpracę dotyczącą wyzwań o wymiarze regionalnym i ogólnoświatowym. Jednocześnie
negocjowana jest umowa o wolnym handlu między UE i Japonią w celu pobudzenia handlu
między obiema stronami i ich wzrostu gospodarczego. Negocjacje rozpoczęły się oficjalnie dnia
25 marca 2013 r., a ich 18. runda odbyła się w Tokio w kwietniu 2017 r. Podczas spotkania
przywódców UE i Japonii w dniu 21 marca 2017 r. strony potwierdziły zamiar szybkiego
zakończenia negocjacji. Parlament zatwierdził podjęcie negocjacji nad umową o wolnym
handlu, jednak podkreślił, że obie strony powinny odnieść wzajemne i równe korzyści z umowy,
a także wezwał Japonię do wywiązania się w szczególności z podjętych przez nią zobowiązań
do ograniczenia środków pozataryfowych i barier technicznych w handlu. Japonia jest drugim
największym partnerem handlowym UE w Azji (po Chinach), a całkowita wartość wymiany
handlowej między tymi dwoma krajami w 2016 r. wyniosła 125 mld EUR. Obie strony
zobowiązały się do dalszej poprawy stosunków handlowych i inwestycyjnych.
D. Republika Korei (Korea Południowa)
Korea Południowa jest strategicznym partnerem UE od 2010 r. Od tamtej pory wzmocniła swoje
wartości demokratyczne i obecnie posiada dobrze rozwinięte społeczeństwo obywatelskie.
Szybki rozwój gospodarki rynkowej w Korei Południowej przyczynił się do zacieśnienia
więzi politycznych i gospodarczych z UE. Umowa ramowa między UE a Koreą Południową
z 2014 r. stanowi podstawę zacieśnionej współpracy w ważnych kwestiach politycznych
o zasięgu światowym, mających powiązanie prawne z umową o wolnym handlu między UE
a Koreą Południową. W lipcu 2016 r. upłynęło pięć lat od podpisania umowy o wolnym handlu
między UE a Koreą Południową, na mocy której wywóz towarów jest w pełni zliberalizowany,
z wyjątkiem ograniczonej liczby produktów rolnych. Dwustronna wymiana handlowa między
UE a Koreą Południową znacznie wzrosła po obu stronach i w 2016 r. jej wartość osiągnęła
rekordowy poziom ponad 96 mld EUR. Stosunki z Koreą Południową mają także na celu
zwiększenie poziomu integracji gospodarczej i handlowej. Wspólnym celem UE i Korei
Południowej jest denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego oraz zapewnienie stabilności w całej
Azji Północno-Wschodniej.
E. Korea Północna
UE nie ma swojego przedstawicielstwa w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej
(KRLD), a stosunki dwustronne są ograniczone i nie obowiązują dwustronne umowy polityczne
ani handlowe. Ponadto współpraca na rzecz rozwoju ze strony UE, z wyjątkiem pomocy
humanitarnej, jest przedmiotem rozważań politycznych, podlega sankcjom ONZ oraz innym
ograniczeniom. Parlament przyjął wiele rezolucji, w których potępił Pjongjang za programy
jądrowe i rakietowe oraz wyraził głębokie zaniepokojenie pogorszeniem się sytuacji w zakresie
praw człowieka w tym kraju.
Zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ (nr 2270 i 2321) w dniu 6 kwietnia 2017 r.
UE zaostrzyła sankcje wobec KRLD poprzez rozszerzenie zakazu inwestycji poza usługi
finansowe i transport i objęcie nim nowych sektorów, takich jak przemysł związany z bronią
konwencjonalną, metalurgia, przemysł lotniczy i kosmiczny oraz usługi informatyczne i usługi
powiązane z wydobyciem i przetwórstwem w przemyśle chemicznym, górnictwie i przemyśle
rafineryjnym. UE dodała także nazwiska czterech osób do wykazu osób objętych środkami
ograniczającymi skierowanymi przeciwko KRLD, co sprawia, że łącznie 41 osób podlega
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ograniczeniom w zakresie podróży, a ich aktywa zostały zamrożone; zamrożenie aktywów
dotyczy też 7 podmiotów. W zakresie wymiany towarowej UE jest 11. co do wielkości
partnerem handlowym Korei Północnej, a łączna wartość tej wymiany wynosi 30 mln EUR.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
07/2017
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