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VÝCHODNÁ ÁZIA

Ázia je najväčším a najľudnatejším kontinentom na svete a má veľký geostrategický
význam pre EÚ. EÚ má vo východnej Ázii troch strategických partnerov: Čínu, Japonsko a
Kórejskú republiku. Čelí bezpečnostným obavám v regióne, medzi ktoré patrí Severná Kórea
a jej jadrový program a sporné Juhočínske more. Európska únia je silným hospodárskym
hráčom a významným poskytovateľom rozvojovej pomoci na podporu budovania inštitúcií,
demokracie, dobrej správy a ľudských práv.

Tento informačný list opisuje región východnej Ázie. Pozri tiež informačný list o južnej Ázii
(6.6.7) a juhovýchodnej Ázii (6.6.9).

PRÁVNY ZÁKLAD

— Hlava V (vonkajšia činnosť EÚ) Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ).

— Články 206 – 207 (obchod) a 216 až 219 (medzinárodné dohody) Zmluvy o fungovaní
Európskej únie (ZFEÚ).

— Dohody o partnerstve a spolupráci (dvojstranné vzťahy);

VÝCHODNÁ ÁZIA

A. Čína
V roku 1994 EÚ obnovila vzťahy s Čínou, ktoré boli pozastavené po masakre na Námestí
nebeského pokoja v roku 1989. Naďalej sa však uplatňuje zbrojné embargo, ktoré EÚ uvalila
v nadväznosti na udalosti z roku 1989. Rastúca vzájomná hospodárska závislosť oboch
partnerov sa odráža v strategickom programe spolupráce medzi EÚ a Čínou do roku 2020,
ktorý bol prijatý 22. júna 2016. V tomto rámci sa EÚ usiluje o strategickú spoluprácu s Čínou
v troch hlavných oblastiach: prosperita a reformný program; zahraničná a bezpečnostná politika;
celosvetové riadenie a multilaterálny kontext. V dňoch 1. – 2. júna 2017 sa v Pekingu konal
19. samit EÚ – Čína. Obe strany potvrdili svoju spoluprácu v oblasti boja proti zmene klímy
a podporu Parížskej dohode. Ďalšie kolo (výročného) dialógu venovanému otázkam ľudských
práv medzi EÚ a Čínou sa koná neskôr v júni 2017. Čína sa ostro stavia proti akémukoľvek
vonkajšiemu zasahovaniu do vnútorných vecí, a to aj do otázok ľudských práv. Európsky
parlament poukázal na porušovanie ľudských práv v Číne vrátane svojvoľného zadržiavania
osôb, pracovných táborov, trestu smrti, obmedzovania slobody prejavu a združovania, nútených
potratov a represívnych politík v Tibete a Sin-ťiangu. Parlament takisto podporil žiadosti
čínskych občanov o skutočné politické reformy[1].
Podnikateľské prostredie v Číne je považované za náročné. V roku 2016 sa toky čínskych
priamych zahraničných investícií (PZI) do EÚ zvýšili na rekordnú výšku takmer 40 miliárd

[1]Ú. v. EÚ C 36, 29.1.2016, s. 126.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_6.6.9.pdf
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EUR, zatiaľ čo investície EÚ do Číny klesli na 10-ročné minimum, t. j. menej ako 8 miliárd
EUR.
EÚ je naďalej najväčším obchodným partnerom Číny, pričom Čína je druhým najväčším
obchodným partnerom EÚ po USA. Obchod s tovarom medzi EÚ a Čínou predstavuje viac ako
1,5 miliardy EUR denne, pričom v roku 2016 vývoz z EÚ predstavoval 170 miliárd EUR a dovoz
do EÚ 345 miliárd EUR. EÚ je znepokojená protekcionistickými opatreniami Číny, vývoznými
obmedzeniami a problémom nadmernej kapacity v niektorých priemyselných odvetviach, ako
aj nedostatočnou reciprocitou a prístupom na trh v obchodných a investičných vzťahoch.
12. mája 2016 prijal Parlament uznesenie o pozícii EÚ k otázke udelenia štatútu trhového
hospodárstva Číne. Čína a EÚ začali rokovania o komplexnej bilaterálnej investičnej dohode
v novembri 2013. Je veľmi dôležité, aby sa v roku 2017 čo najskôr uskutočnila výmena ponúk
na prístup na trh. EÚ považuje za významnú prioritu rýchle uzatvorenie dohody s Čínou
o zemepisných označeniach. Výročné pracovné rokovania medzi delegáciou Parlamentu pre
vzťahy s Čínou a jej partnerskou stranou z národného ľudového kongresu sú pozastavené po
tom, ako bola 40. medziparlamentná schôdza, ktorá sa mala uskutočniť v septembri 2016, na
poslednú chvíľu zrušená čínskou stranou z dôvodu pozvania dalajlámu do Parlamentu.
V júli 2016 vydal Stály arbitrážny súd v Haagu nezáväzný rozsudok, že Čína nemá historické
práva v mnohých sporných oblastiach v Juhočínskom mori.
B. Taiwan
EÚ sa pridržiava politiky „jednej Číny“ a neuznáva Taiwan ako zvrchovaný štát. Zaradenie
Taiwanu do oznámenia Komisie Obchod pre všetkých zo 14. októbra 2015 je veľký
pokrok, keďže sa v ňom uvádza, že „EÚ preskúma možnosť začať rokovania o investíciách
s [Hongkongom a] Taiwanom“. Dvojstranná investičná dohoda s Taiwanom by išla nad rámec
ochrany investícií a prijala by komplexný prístup, pokiaľ ide o prístup na trh, ako aj pravidlá
na zlepšenie celkového regulačného rámca. EÚ vytvorila podrobne štruktúrovaný dialóg
o hospodárskych a obchodných otázkach s Taiwanom v mnohých odvetviach, ako napríklad
automobilový priemysel, lieky, kozmetika a zdravotné pomôcky. EÚ je pre Taiwan štvrtým
najväčším trhom a obchod s tovarom medzi EÚ a Taiwanom dosiahol v roku 2016 novú rekordnú
výšku 46 miliárd EUR. S priamymi zahraničnými investíciami v objeme 10 miliárd EUR (2015)
je EÚ najväčším investorom na Taiwane. Parlament podporuje možné rokovania o dohode
o hospodárskej spolupráci medzi EÚ a Taiwanom a nabáda k užšej dvojstrannej spolupráci
v oblasti obchodu, výskumu, kultúry, vzdelávania a ochrany životného prostredia[2].
C. Japonsko
Vzťahy medzi EÚ a Japonskom, ktoré je strategickým partnerom EÚ od roku 2003, sú
založené na spoločných hodnotách ľudských práv, demokracie a právneho štátu. EÚ a Japonsko
v súčasnosti pracujú na rámcovej dohode – Dohode o strategickom partnerstve – upravujúcej
nielen politický dialóg a politickú spoluprácu, ale aj spoluprácu so zameraním na regionálne
a globálne výzvy. Súbežne sa rokuje o dohode o voľnom obchode (DVO) s cieľom stimulovať
obchod a hospodársky rast na oboch stranách. Rokovania sa oficiálne začali 25. marca 2013
a 18. kolo rokovaní sa uskutočnilo v apríli 2017 v Tokiu. Strany tento úmysel opätovne potvrdili
21. marca 2017 na stretnutí lídrov EÚ a Japonska. Parlament podporil začiatok rokovaní o DVO,
trval však na tom, aby mali obaja partneri recipročný a rovnaký prospech z dohody, a vyzval
Japonsko, aby si plnilo najmä svoje záväzky týkajúce sa obmedzenia necolných a technických
prekážok obchodu. Japonsko je druhým najväčším obchodným partnerom EÚ v Ázii (po Číne)

[2]Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2012 o výročnej správe Rady pre Európsky parlament
o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike, Ú. v. EÚ C 353 E, 3.12.2013, s. 77. http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P7-TA-2012-334

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P7-TA-2012-334
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P7-TA-2012-334
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s celkovým objemom obchodu vo výške 125 miliárd EUR v roku 2016. Obe strany sú odhodlané
posilniť obchodné a investičné vzťahy.
D. Kórejská republika (Južná Kórea)
Južná Kórea je strategickým partnerom EÚ od roku 2010 a odvtedy posilnila svoje demokratické
hodnoty a má dobre rozvinutú občiansku spoločnosť. Rýchly rozvoj jej trhového hospodárstva
podporil úzke politické a hospodárske väzby s EÚ. Rámcová dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou
z roku 2014 poskytuje základ na posilnenie spolupráce v oblasti významných politických
a celosvetových otázok, s právnym vzťahom k dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou
Kóreou. V júli 2016 uplynulo päť rokov od začiatku platnosti dohody o voľnom obchode
medzi EÚ a Južnou Kóreou, na základe ktorej je vývoz tovaru v plnej miere liberalizovaný
s výnimkou obmedzeného počtu poľnohospodárskych výrobkov. Dvojstranný obchod medzi
EÚ a Južnou Kóreou výrazne vzrástol na oboch stranách a dosiahol rekordnú úroveň vyše
96 miliárd EUR v roku 2016. Vzťahy s Južnou Kóreou sa takisto týkajú zvyšujúcej sa miery
hospodárskej a obchodnej integrácie. EÚ a Južná Kórea majú spoločný cieľ zbaviť Kórejský
polostrov jadrových zbraní a zabezpečiť stabilitu v celej severovýchodnej Ázii.
E. Severná Kórea
EÚ nemá žiadne zastúpenie v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) a bilaterálne
vzťahy sú obmedzené, pričom neexistujú žiadne dvojstranné politické ani obchodné zmluvy.
S výnimkou humanitárnej pomoci je rozvojová spolupráca EÚ navyše podmienená politickými
aspektmi, sankciami OSN a ďalšími obmedzeniami. Parlament prijal niekoľko uznesení,
v ktorých odsúdil jadrové a raketové programy Pchjongjangu a vyjadril veľké znepokojenie nad
zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv v krajine.
V súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN (2270 a 2321) EÚ 6. apríla 2017 rozšírila
sankcie voči KĽDR tým, že rozšírila zákaz investícií nad rámec finančných služieb a dopravy
o nové odvetvia, ako je priemysel súvisiaci s konvenčnými zbraňami, metalurgia, letecký a
kozmický priemysel, počítačové služby a služby súvisiace s ťažbou a výrobou v chemickom,
ťažobnom a rafinérskom priemysle. EÚ tiež pridala štyri osoby na zoznam osôb a subjektov,
na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia EÚ voči KĽDR, pričom na tomto zozname sa teraz
nachádza 41 osôb, ktorých sa týkajú cestovné obmedzenia a zmrazenie majetku. Zmrazenie
majetku sa vzťahuje aj na sedem subjektov. Pokiaľ ide o obchod s tovarom, EÚ je 11. najväčším
obchodným partnerom KĽDR, s celkovým objemom obchodu v hodnote 30 miliónov EUR.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
07/2017
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