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VZHODNA AZIJA

Azija je največja in najbolj poseljena celina, za Evropsko unijo zelo pomembna
z geostrateškega vidika. EU ima v vzhodni Aziji tri strateške partnerice: Kitajsko, Japonsko
in Republiko Korejo. Regijo zaznamujejo varnostna vprašanja, kot so severnokorejski jedrski
izziv in spori glede Južnokitajskega morja. EU nastopa v vlogi pomembne gospodarske
partnerice in prispeva precejšnjo razvojno in drugo pomoč za vzpostavljanje institucij,
demokracijo, dobro upravljanje in človekove pravice.

To poglavje obravnava območje vzhodne Azije. Glej še poglavji o južni Aziji (6.6.7) in
jugovzhodni Aziji (6.6.9).

PRAVNA PODLAGA

— Naslov V (zunanje delovanje EU) Pogodbe o Evropski uniji (PEU).

— Člena 206 in 207 (trgovina) ter členi od 216 do 219 (mednarodni sporazumi) Pogodbe
o delovanju Evropske unije (PDEU).

— Sporazumi o partnerstvu in sodelovanju (dvostranski odnosi).

VZHODNA AZIJA

A. Kitajska
Evropska unija je odnose s Kitajsko, prekinjene po pokolu na Trgu nebeškega miru leta 1989,
znova vzpostavila leta 1994. Še vedno pa velja embargo EU na orožje, ki je bil uveden
po dogodkih leta 1989. Vse večja medsebojna gospodarska odvisnost med partnericama se
odraža v strateškem programu za sodelovanje med EU in Kitajsko do leta 2020, sprejetem
22. junija 2016. V tem okviru si Unija prizadeva za strateško sodelovanje s Kitajsko na
treh glavnih področjih: blaginja in programi reform, zunanja politika in varnost, svetovno
upravljanje in večstranski kontekst. EU in Kitajska sta se na 19. vrhu srečali 1. in 2. junija 2017
v Bruslju. Strani sta ponovno potrdili sodelovanje v boju proti podnebnim spremembam in svojo
podporo Pariškemu sporazumu. Naslednji krog posebnega (letnega) dialoga med EU in Kitajsko
o človekovih pravicah je potekal pozneje v juniju 2017. Kitajska odločno nasprotuje vsakršnemu
„zunanjemu vmešavanju“ v notranje zadeve, vključno z vprašanji človekovih pravic. Evropski
parlament je večkrat opozoril, da Kitajska krši človekove pravice, vključno s samovoljnimi
odvzemi prostosti, delovnimi taborišči, smrtnimi kaznimi, nespoštovanjem svobode izražanja in
združevanja, prisilnimi splavi in represivno politiko v Tibetu in Xinjiangu. Parlament je podprl
tudi pozive kitajskih državljanov k dejanskim političnim reformam[1].

[1]UL C 36, 29.1.2016, str. 126.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_6.6.9.pdf


Kratki vodič po Evropski uniji - 2017 2

Poslovno ozračje na Kitajskem se ocenjuje kot zahtevno. Leta 2016 so kitajski tokovi
neposrednih tujih naložb v EU dosegli rekordnih skoraj 40 milijard EUR, medtem ko so naložbe
EU na Kitajskem znašale najmanj v zadnjih 10 letih, tj. manj kot 8 milijard EUR.
EU ostaja največja trgovinska partnerica Kitajske, medtem ko je Kitajska druga največja
partnerica EU za ZDA. Vrednost blagovne trgovine med EU in Kitajsko presega
1,5 milijarde EUR na dan, pri čemer je izvoz EU leta 2016 znašal 170 milijard EUR, uvoz pa
345 milijard EUR. Evropska unija je zaskrbljena zaradi kitajskih protekcionističnih ukrepov,
izvoznih omejitev in problema presežnih zmogljivosti v nekaterih industrijskih sektorjih ter
zaradi pomanjkanja vzajemnosti in dostopa do trga za trgovinske in naložbene odnose.
Parlament je 12. maja 2016 sprejel resolucijo o stališču Evropske unije v zvezi s priznanjem
statusa tržnega gospodarstva Kitajski. Kitajska in Evropska unija sta novembra 2013 začeli
pogajanja za celovit dvostranski sporazum o naložbah. Izredno pomembno je, da se čim
hitreje izmenjajo ponudbe za dostop do trgov. Za EU je hitra sklenitev sporazuma s Kitajsko
o geografskih označbah prednostnega pomena. Letna delovna zasedanja delegacije Parlamenta
za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko in poslanci nacionalnega ljudskega kongresa so začasno
prekinjena, saj so Kitajci 40. medparlamentarno srečanje, napovedano za september 2016,
v zadnjem trenutku odpovedali zaradi povabila dalajlame v Parlament.
Julija 2016 je Stalno arbitražno sodišče v Haagu izreklo nezavezujočo sodbo, da Kitajska nima
zgodovinske pravice na številnih spornih območjih Južnokitajskega morja.
B. Tajvan
Evropska unija izvaja politiko „ene Kitajske“ in Tajvana ne priznava kot suverene države.
Pomemben korak je vključitev Tajvana v sporočilo Komisije z dne 14. oktobra 2015 z naslovom
Trgovina za vse; sporočilo namreč navaja, da bo „EU preučila možnost za začetek pogajanj
o naložbah s [Hongkongom in] Tajvanom“. Dvostranski sporazum o naložbah s Tajvanom bi
presegel zgolj zaščito naložb in bi omogočil celovit pristop v zvezi z dostopom na trg ter pravila,
ki bi izboljšala splošni regulativni okvir. Evropska unija je s Tajvanom razvila dobro strukturiran
dialog o gospodarskih in trgovinskih zadevah v številnih sektorjih, kot so avtomobilska in
farmacevtska industrija, kozmetika in medicinski pripomočki. EU je za Tajvan četrti največji trg.
Blagovna trgovina med njima je v letu 2016 dosegla rekordnih 46 milijard EUR. Z neposrednimi
tujimi naložbami v višini 10 milijard EUR (2015) je EU največja vlagateljica na Tajvanu.
Parlament podpira morebitna pogajanja za sklenitev sporazuma o gospodarskem sodelovanju
med Evropsko unijo in Tajvanom ter spodbuja tesnejše dvostransko sodelovanje na področju
trgovine, raziskav, kulture, izobraževanja in varstva[2] okolja.
C. Japonska
Odnosi med Evropsko unijo in Japonsko, strateško partnerico EU že vse od leta 2003, temeljijo
na skupnih vrednotah: človekove pravice, demokracija in pravna država. Evropska unija in
Japonska se trenutno dogovarjata o okvirnem sporazumu (sporazum o strateškem partnerstvu),
ki ne bi obsegal le političnega dialoga in političnega sodelovanja, ampak tudi sodelovanje na
področju regionalnih in globalnih izzivov. Vzporedno se pogajata še o sporazumu o prosti
trgovini za spodbuditev trgovine in gospodarske rasti na obeh straneh. Pogajanja so se uradno
začela 25. marca 2013, 18. krog pogajanj pa je potekal v Tokiu aprila 2017. Na srečanju
voditeljev EU in Japonske 21. marca 2017 sta obe strani potrdili, da jih nameravata kmalu
zaključiti. Evropski parlament je začetek pogajanj o prosti trgovini podprl, hkrati pa je vztrajal,

[2]Resolucija z dne 12. septembra 2012 o letnem poročilu Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni
politiki, UL C 353 E, 3.12.2013, str. 77. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA
+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//SL

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//SL
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da mora dogovor nuditi vzajemne in enake koristi ter je Japonsko pozval, naj zlasti izpolni
zaveze glede zmanjšanja netarifnih ukrepov in tehničnih ovir v trgovini. Japonska je druga
največja trgovinska partnerica EU v Aziji (za Kitajsko), pri čemer je trgovinska menjava med
obema leta 2016 znašala 125 milijard EUR. Obe strani se obvezujeta, da bosta trgovinske in
naložbene odnose v prihodnje še okrepili.
D. Republika Koreja (Južna Koreja)
Južna Koreja je strateški partner EU od leta 2010 in je od takrat okrepila svoje demokratične
vrednote, njena civilna družba pa je danes dobro razvita. Hiter razvoj tržnega gospodarstva
te države je spodbudil tesne politične in gospodarske vezi z EU. Okrepljeno sodelovanje pri
najpomembnejših političnih in svetovnih vprašanjih temelji na okvirnem sporazumu med EU
in Južno Korejo iz leta 2014, ki se pravno navezuje na sporazum o prosti trgovini med obema
partnericama. Julija 2016 je minilo pet let od sklenitve sporazuma o prosti trgovini med EU in
Južno Korejo, na osnovi katerega je izvoz popolnoma liberaliziran za vse blago razen omejenega
števila kmetijskih proizvodov. Dvostranska trgovinska menjava med EU in Južno Korejo se
je močno povečala na obeh straneh in je leta 2016 dosegla rekordno raven v višini več kot
96 milijard EUR. Odnosi z Južno Korejo pomenijo tudi vedno višjo raven gospodarskega in
trgovinskega povezovanja. Evropska unija in Južna Koreja sta si zadali skupni cilj v zvezi
z jedrsko razorožitvijo Korejskega polotoka in zagotavljanjem stabilnosti v vsej severovzhodni
Aziji.
E. Severna Koreja
Evropska unija v Demokratični ljudski republiki Koreji (DLR Koreja) nima predstavništva,
dvostranski odnosi so omejeni, dvostranskih političnih oziroma trgovinskih sporazumov pa
ni. Na razvojno sodelovanje EU, z izjemo humanitarne pomoči, negativno vplivajo politični
pomisleki, sankcije OZN in druge omejitve. Parlament je sprejel več resolucij, v katerih je
obsodil jedrske in raketne programe Pjongjanga ter izrazil veliko zaskrbljenost nad vse slabšimi
razmerami na področju človekovih pravic v tej državi.
V skladu z resolucijami Varnostnega sveta OZN (2270 in 2321) je Evropska unija 6. aprila 2017
povečala obseg sankcij proti Demokratični ljudski republiki Koreji z razširitvijo prepovedi
naložb, ki je doslej vključevala finančne storitve in prometni sektor, na še druge sektorje, kot
so industrija konvencionalnega orožja, metalurgija, letalski sektor, računalniške storitve ter
storitve, povezane z rudarstvom in proizvodnimi dejavnostmi v kemični industriji, rudarstvu in
rafinerijah. Poleg tega je Evropska unija dodala štiri osebe na seznam tistih, za katere veljajo
omejevalni ukrepi EU proti Demokratični ljudski republiki Koreji, tako da je sedaj oseb, za
katere veljata omejitev potovanja in zamrznitev sredstev, skupno 41; zamrznitev sredstev velja
tudi za sedem subjektov. Glede blagovne menjave je EU enajsta največja trgovinska partnerica
Severne Koreje, celotna trgovina s to državo znaša 30 milijonov EUR.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
07/2017
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