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ÁSIA ORIENTAL

A Ásia é o maior e mais povoado continente e tem uma enorme importância geoestratégica
para a UE. A UE tem três parceiros estratégicos na Ásia Oriental: a China, o Japão e a
República da Coreia. A UE vê com preocupação os problemas de segurança na região, como
o desafio nuclear na Coreia do Norte e o disputado Mar da China Meridional. A UE é um
ator económico forte e um importante doador no domínio da ajuda e do desenvolvimento,
contribuindo para fomentar o desenvolvimento das instituições, a democracia, a boa
governação e os direitos humanos.

A presente ficha informativa descreve a região da Ásia Oriental. Consulte igualmente as fichas
informativas sobre a Ásia Meridional (6.6.7) e a Ásia do Sudeste (6.6.9).

BASE JURÍDICA

— Título V (ação externa da UE) do Tratado da União Europeia (TUE);

— Artigos 206.º e 207.º (comércio) e 216.º a 219.º (acordos internacionais) do Tratado sobre
o Funcionamento da União Europeia (TFUE);

— Acordos de Parceria e Cooperação (APC) (relações bilaterais).

ÁSIA ORIENTAL

A. China
Em 1994, a UE retomou as suas relações com a China – que haviam sido suspensas após o
massacre da Praça de Tiananmen, em 1989. No entanto, o embargo à exportação de armas,
imposto pela UE na sequência dos acontecimentos de 1989, continua em vigor. A crescente
interdependência económica entre os dois parceiros reflete-se na Agenda Estratégica para a
Cooperação UE-China 2020, aprovada em 22 de junho de 2016. Neste contexto, a UE visa
uma cooperação estratégica com a China em três domínios principais: prosperidade e agendas
de reformas; política externa e segurança; governação mundial e o contexto multilateral. A
19.ª Cimeira UE-China teve lugar em 1 e 2 de junho de 2017, em Bruxelas. Ambas as partes
reafirmaram a sua cooperação em matéria de luta contra as alterações climáticas e o seu apoio
ao Acordo de Paris. A ronda seguinte do diálogo específico (anual) entre a UE e a China em
matéria de direitos humanos realizou-se posteriormente, em junho de 2017. A China opõe-se
firmemente a qualquer «interferência» externa nos seus assuntos internos, designadamente no
que se refere a questões de direitos humanos. O Parlamento Europeu alertou para as violações
dos direitos humanos na China, nomeadamente as detenções arbitrárias, os campos de trabalho
forçado, a pena de morte, as limitações à liberdade de expressão e de associação, os abortos
forçados e as políticas repressivas no Tibete e em Xinjiang. O Parlamento apoiou igualmente
os apelos dos cidadãos chineses no sentido de verdadeiras reformas políticas[1].

[1]JO C 36 de 29.1.2016, p. 126.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_6.6.9.pdf
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O ambiente empresarial na China é considerado um desafio. Em 2016, os fluxos de investimento
direto estrangeiro (IDE) na UE atingiram o nível recorde de cerca de 40 mil milhões de euros,
mas, ao invés, o investimento da UE na China diminuiu para o valor mais baixo dos últimos 10
anos, abaixo dos 8 mil milhões de euros.
A UE continua a ser o maior parceiro comercial da China, ao passo que a China é o segundo
maior parceiro comercial da UE, a seguir aos Estados Unidos. O comércio de mercadorias
entre a UE e a China representa mais de 1,5 mil milhões de euros por dia, correspondendo as
exportações da UE a 170 mil milhões de euros e as importações a 345 mil milhões de euros,
em 2016. A UE mostra-se preocupada com as medidas protecionistas da China, as restrições à
exportação, o problema da sobrecapacidade em determinados sectores industriais e a falta de
reciprocidade e de acesso ao mercado para o comércio e as relações de investimento.
Em 12 de maio de 2016, o Parlamento aprovou uma resolução sobre a posição da UE no que
respeita à concessão do estatuto de economia de mercado à China. A China e a UE encetaram
negociações sobre um acordo bilateral de investimento em novembro de 2013. É crucial que a
troca de propostas de acesso ao mercado se realize o mais cedo possível. A UE considera que
a celebração rápida de um acordo com a China sobre indicações geográficas é uma prioridade
fundamental. As sessões de trabalho anuais entre a Delegação do Parlamento para as Relações
com a República Popular da China e os seus homólogos do Congresso Nacional Popular da
China estão suspensas desde que a 40.ª reunião interparlamentar, agendada para setembro de
2016, foi cancelada à última hora pelas autoridades chinesas, devido a um convite dirigido pelo
Parlamento ao Dalai Lama.
Em julho de 2016, o Tribunal Permanente de Arbitragem da Haia afirmou, num acórdão não
vinculativo, que a China não tem direitos históricos em muitas das áreas contestadas do Mar
da China Meridional.
B. Taiwan
A UE subscreveu a política de «uma só China» e não reconhece Taiwan como Estado soberano.
A inclusão de Taiwan na comunicação da Comissão de 14 de outubro de 2015, intitulada
«Comércio para Todos», constitui um passo muito importante, uma vez que a Comissão
afirma que «a União irá explorar o lançamento de negociações sobre investimento com Hong
Kong e Taiwan». Um acordo bilateral de investimento com Taiwan ultrapassaria a proteção
dos investimentos, pois englobaria o acesso ao mercado, bem como regras para melhorar o
quadro regulamentar em geral. A UE desenvolveu um diálogo bem estruturado sobre questões
económicas e comerciais com Taiwan em diversos setores, como a indústria automóvel,
farmacêutica, dos cosméticos e dos dispositivos médicos. A UE é o quarto maior mercado
de Taiwan e o comércio de mercadorias entre a UE e Taiwan atingiu um novo recorde de 46
mil milhões de euros em 2016. Com um volume de investimento direto estrangeiro de 10 mil
milhões de euros (2015), a UE é o maior investidor em Taiwan. O Parlamento apoia eventuais
negociações tendentes a um acordo de cooperação económica entre a UE e Taiwan e defende
uma cooperação bilateral mais estreita a nível do comércio, da investigação, da cultura, da
educação e da proteção do ambiente[2].
C. Japão
As relações da UE com o Japão, um parceiro estratégico desde 2003, baseiam-se em valores
comuns: direitos humanos, democracia e Estado de Direito. A UE e o Japão envidam atualmente

[2]Resolução, de 12 de setembro de 2012, sobre o Relatório Anual do Conselho ao Parlamento Europeu sobre a
Política Externa e de Segurança Comum, JO C 353 E de 3.12.2013, p. 77. http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P7-TA-2012-334

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P7-TA-2012-334
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P7-TA-2012-334
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esforços para celebrar de um acordo-quadro, neste caso, um Acordo de Parceria Estratégica
(APE), que abranja não só o diálogo político e a cooperação política, mas também a cooperação
em matéria de desafios regionais e mundiais. Em paralelo, está em negociações um acordo
de comércio livre (ACL) para estimular o crescimento comercial e económico de ambas as
partes. As negociações tiveram oficialmente início em 25 de março de 2013 e a 18.ª ronda
decorreu em Tóquio, em abril de 2017. Na reunião de dirigentes UE-Japão, de 21 de março
de 2017, as partes confirmaram a sua intenção de concluir rapidamente as negociações. Ao
aprovar o lançamento das negociações do ACL, o Parlamento insistiu na reciprocidade e nos
benefícios mútuos do acordo, instando o Japão a cumprir, nomeadamente, os seus compromissos
de redução de medidas não pautais e de entraves técnicos ao comércio. O Japão é o segundo
maior parceiro comercial da UE na Ásia (a seguir à China), tendo as trocas comerciais entre as
duas partes ascendido a 125 mil milhões de euros em 2016. Ambas as partes estão empenhadas
em melhorar as relações comerciais e de investimento.
D. República da Coreia (Coreia do Sul)
A Coreia do Sul é um parceiro estratégico da UE desde 2010 e, desde então, reforçou os
seus valores democráticos, dispondo agora de uma sociedade civil desenvolvida. O rápido
desenvolvimento da sua economia de mercado fomentou laços políticos e económicos estreitos
com a UE. O acordo-quadro UE-Coreia do Sul de 2014 faculta uma base para uma cooperação
reforçada sobre assuntos políticos e globais importantes, estando associado juridicamente ao
acordo de comércio livre UE-Coreia do Sul (ACL). O mês de julho de 2016 assinalou o quinto
aniversário do ACL UE-Coreia do Sul, nos termos do qual as exportações de mercadorias
são plenamente liberalizadas, com exceção de um número limitado de produtos agrícolas. O
comércio bilateral entre a UE e a Coreia do Sul cresceu significativamente em ambas as partes e
atingiu um nível recorde de mais de 96 mil milhões de euros em 2016. As relações com a Coreia
do Sul caraterizam-se igualmente por um nível crescente de integração económica e comercial.
A UE e a Coreia do Sul partilham o objetivo de desnuclearização da Península da Coreia e de
garantia da estabilidade em todo o nordeste asiático.
E. Coreia do Norte
A UE não dispõe de representação na República Popular Democrática da Coreia (RPDC) e as
relações bilaterais são limitadas, não estando em vigor quaisquer tratados bilaterais no domínio
da política e do comércio. Além disso, com exceção da assistência humanitária, a cooperação
para o desenvolvimento da UE está subordinada a considerações de natureza política, às sanções
das Nações Unidas e a outras restrições. O Parlamento aprovou várias resoluções em que
condena Pionguiangue pelos seus programas nucleares e de mísseis, tendo manifestado grande
preocupação perante o agravamento da situação em matéria de direitos humanos no país.
Em conformidade com as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (2270
e 2321), a UE ampliou, em 6 de abril de 2017, as sanções contra a RPDC, alargando a
proibição de investimento nos serviços financeiros e dos transportes a novos setores, como a
indústria de armamento convencional, a metalurgia, o setor aeroespacial, assim como os serviços
informáticos e os serviços relacionados com as atividades de extração e de transformação nas
indústrias química, mineira e de refinação. A UE acrescentou também quatro pessoas à lista de
pessoas visadas pelas medidas restritivas contra a RPDC, elevando para 41 o número total de
pessoas sujeitas a restrições de viagem e ao congelamento de bens. Estão também sujeitas ao
congelamento de bens sete entidades. Em termos de comércio de mercadorias, a UE é 11.º maior
parceiro comercial da Coreia do Norte, com trocas totais no valor de 30 milhões de euros.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
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