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ASIA DE EST

Asia este continentul cel mai întins și cel mai populat, precum și de o importanță geostrategică
uriașă pentru UE. UE are trei parteneri strategici în Asia de Est: China, Japonia și Republica
Coreeană. Se confruntă cu probleme de securitate în regiune, cum ar fi provocarea nucleară
din Coreea de Nord și disputata Mare a Chinei de Sud. UE este un jucător economic puternic și
un important donator de ajutor și dezvoltare, lucrând la promovarea consolidării instituțiilor,
a democrației, a bunei guvernanțe și a drepturilor omului.

Această fișă tehnică descrie regiunea Asia de Est. A se vedea, de asemenea, fișa tehnică privind
Asia de Sud (6.6.7) și cea privind Asia de Sud-Est (6.6.9).

TEMEI JURIDIC

— Titlul V (acțiunea externă a UE) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE);

— articolele 206-207 (comerțul) și 216-219 (acordurile internaționale) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

— acordurile de parteneriat și cooperare (relațiile bilaterale).

ASIA DE EST

A. China
UE a reluat relațiile cu China — care au fost suspendate în urma masacrului din 1989 din
Piața Tienanmen — în 1994. Cu toate acestea, embargoul asupra armelor impus de UE după
evenimentele din 1989 este în vigoare și în prezent. Interdependența economică în continuă
creștere dintre cei doi parteneri se reflectă în Agenda strategică de cooperare UE-China 2020,
adoptată la 22 iunie 2016. În acest context, UE urmărește să realizeze cooperarea strategică cu
China în trei domenii principale: programele privind prosperitatea și reformele; politica externă
și securitatea; guvernanța globală și contextul multilateral. Al 19-lea summit UE-China a avut
loc la 1 și 2 iunie 2017 la Bruxelles. Cele două părți și-au reafirmat cooperarea în domeniul
combaterii schimbărilor climatice și sprijinul lor pentru Acordul de la Paris. Următoarea rundă
a Dialogului (anual) dintre UE și China pe tema drepturilor omului are loc la o dată ulterioară
în iunie 2017. China se opune ferm tuturor „ingerințelor” externe în afacerile sale interne,
inclusiv în probleme ce țin de drepturile omului. Parlamentul European a atras atenția Chinei
asupra încălcărilor drepturilor omului, inclusiv a detenției arbitrare, a lagărelor de muncă, a
pedepsei cu moartea, a limitării libertății de exprimare și de asociere, a avorturilor forțate și a
politicilor represive din Tibet și Xinjiang. De asemenea, Parlamentul a sprijinit apelurile lansate
de cetățenii chinezi pentru realizarea unor reforme politice eficiente[1].
Climatul de afaceri din China este considerat o provocare. În 2016, fluxurile investițiilor străine
directe ale Chinei (FDI) în UE au crescut la un nivel record de aproape 40 miliarde EUR, în

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

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_6.6.9.pdf
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timp ce investițiile UE în China au atins nivelul cel mai scăzut din ultimii 10 ani, sub 8 miliarde
de EUR.
UE rămâne primul partener comercial al Chinei, în timp ce China este cel de-al doilea partener
comercial al UE după Statele Unite ale Americii. Comerțul cu bunuri între UE și China se ridică
la peste 1,5 miliarde EUR pe zi, exporturile UE ridicându-se la 170 miliarde EUR și importurile,
la 345 miliarde EUR în 2016. Uniunea Europeană își manifestă preocuparea față de măsurile
protecționiste, restricțiile la export impuse de China și față de problema supracapacității în
anumite sectoare industriale din China, precum și față de lipsa de reciprocitate și de acces la
piață în ceea ce privește relațiile comerciale și de investiții.
La 12 mai 2016, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la atitudinea UE față de acordarea
statutului de „economie de piață” pentru China. În noiembrie 2013, China și UE au inițiat
negocieri privind un acord bilateral cuprinzător de investiții. Este esențial ca un schimb de
oferte de acces pe piață să aibă loc cât mai curând posibil. UE consideră o prioritate majoră
încheierea rapidă a unui acord cu China privind indicațiile geografice. Sesiunile anuale de lucru
ale Delegației Parlamentului pentru relațiile cu China și ale omoloagelor acesteia din partea
Congresului Național al Poporului au fost suspendate în momentul în care a 40-a reuniune
interparlamentară, programată să aibă loc în septembrie 2016, a fost anulată în ultimul moment
de partea chineză, ca urmare a unei invitații adresate de Parlament lui Dalai Lama.
În iulie 2016, Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga a stabilit prin hotărâre fără caracter
obligatoriu faptul că China nu are drepturi istorice asupra multora dintre zonele disputate din
Marea Chinei de Sud.
B. Taiwan
UE aderă la principiul „Chinei unice”, de aceea nu recunoaște Taiwanul ca stat suveran.
Includerea Taiwanului în Comunicarea Comisiei intitulată „Comerț pentru toți” din
14 octombrie 2015 reprezintă un mare pas înainte, deoarece aceasta prevede că: „UE va
explora lansarea de negocieri pe teme de investiții cu [Hong Kong și] Taiwan.” Un acord
bilateral de investiții cu Taiwanul ar merge mai departe de protejarea investițiilor, adoptând o
abordare globală a accesului pe piață, precum și a normelor care îmbunătățesc cadrul global
de reglementare. UE a dezvoltat un dialog bine structurat privind chestiunile economice și
comerciale cu Taiwanul în mai multe sectoare, cum ar fi sectorul automobilelor, cel farmaceutic,
cel al produselor cosmetice și cel al dispozitivelor medicale. UE este a patra cea mai mare piață
a Taiwanului și schimburile comerciale cu bunuri dintre UE și Taiwan au atins un nou record
de 46 miliarde EUR în 2016. Cu stocuri de investiții străine de 10 miliarde EUR (2015), UE
este cel mai mare investitor în Taiwan. Parlamentul a susținut eventuale negocieri privind un
acord de cooperare economică UE-Taiwan și a încurajat consolidarea cooperării bilaterale în
domeniile comerțului, cercetării, culturii, educației și protecției mediului[2].
C. Japonia
Relațiile UE cu Japonia, un partener strategic al UE din 2003, se bazează pe valori comune:
drepturile omului, democrația și statul de drept. UE și Japonia lucrează în prezent la un
acord-cadru – un acord de parteneriat strategic – care înglobează nu numai dialogul politic
și cooperarea la nivel de politici, ci și cooperarea privind provocările regionale și globale.
În paralel, este în curs de negociere un acord de liber schimb (ALS) între UE și Japonia, în
vederea stimulării creșterii economice de ambele părți. Negocierile au fost lansate oficial la
25 martie 2013, iar cea de a 18-a rundă de negocieri a avut loc la Tokyo în aprilie 2017. La

[2]Rezoluția din 12 septembrie 2012 referitoare la Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European
privind politica externă și de securitate comună, JO C 353 E , 3.12.2013, p. 77. http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//RO

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//RO
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reuniunea liderilor UE-Japonia din 21 martie 2017, părțile și-au confirmat intenția de a le încheia
rapid. Atunci când a aprobat lansarea negocierilor privind ALS, Parlamentul a insistat asupra
faptului că ambele părți trebuie să beneficieze reciproc și în mod egal de acordul încheiat și
solicită Japoniei să își îndeplinească, în special, angajamentul de a reduce măsurile netarifare și
barierele tehnice din calea comerțului. Japonia este al doilea partener comercial al UE din Asia
(după China), în ordinea importanței, valoarea totală a schimburilor comerciale dintre cele două
ridicându-se la 125 miliarde EUR în 2016. Ambele părți s-au angajat să îmbunătățească și mai
mult relațiile comerciale și în materie de investiții.
D. Republica Coreea (Coreea de Sud)
Coreea de Sud este un partener strategic al UE din 2010, iar din acel moment și-a consolidat
valorile democratice și în prezent are o societate civilă bine dezvoltată. Dezvoltarea rapidă a
unei economii de piață în această țară a încurajat legăturile politice și economice apropiate
cu Uniunea Europeană. Acordul-cadru UE-Coreea de Sud din 2014 reprezintă baza cooperării
consolidate în chestiuni politice și globale de mare importanță și este legat, din punct de vedere
juridic, de Acordul de liber schimb (ALS) UE-Coreea de Sud. Luna iulie 2016 marchează cea
de-a cincea aniversare a ALS UE-Coreea de Sud, în temeiul căruia exporturile de bunuri sunt
complet liberalizate, cu excepția unui număr limitat de produse agricole. Comerțul bilateral
dintre UE și Coreea de Sud a crescut în mod semnificativ de ambele părți și a atins un nivel
record de peste 96 miliarde EUR în 2016. Relațiile cu Coreea de Sud presupun, de asemenea,
un nivel ridicat de integrare economică și comercială. Uniunea Europeană și Republica Coreea
au un scop comun, și anume să denuclearizeze Peninsula Coreeană și să asigure stabilitatea pe
întreg teritoriul Asiei de Nord-Est.
E. Coreea de Nord
Uniunea Europeană nu are nicio reprezentanță în Republica Populară Democrată Coreeană
(RPDC), relațiile bilaterale fiind limitate, și nu există niciun tratat bilateral – politic sau
comercial – în vigoare. În plus, cu excepția ajutorului umanitar, cooperarea pentru dezvoltare a
Uniunii Europene este supusă considerentelor politice, sancțiunilor ONU și altor constrângeri.
Parlamentul a adoptat mai multe rezoluții prin care condamnă Pyongyangul pentru programele
sale nucleare și de rachete balistice și și-a exprimat îngrijorarea profundă cu privire la
deteriorarea situației drepturilor omului în această țară.
În conformitate cu rezoluțiile nr. 2270 și 2321 ale Consiliului de Securitate al ONU, la 6 aprilie
2017, UE și-a extins sancțiunile împotriva RPDC, extinzând interdicția asupra investițiilor în
domenii altele decât serviciile financiare și transportul, pentru a include noi sectoare, cum
ar fi industria legată de armele convenționale, metalurgia, sectorul aerospațial și serviciile
informatice, precum și servicii conexe industriei miniere și activităților de producție din
industriile chimică, minieră și de rafinare. De asemenea, UE a adăugat patru persoane pe lista
celor vizate de măsurile sale restrictive împotriva RPDC, ajungând la un total de 41 de persoane
care sunt supuse restricțiilor de călătorie și înghețării activelor; șapte entități fac, de asemenea,
obiectul unei înghețări a activelor. În ceea ce privește comerțul cu bunuri, UE este al 11-lea
partener al Coreei de Nord, în ordinea importanței, valoarea totală a schimburilor comerciale
ridicându-se la 30 milioane EUR
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