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ИЗТОЧНА АЗИЯ

Индийско-тихоокеанският регион е в процес на бързи промени и тъй като
в него живеят над 50 % от световното население, той се превръща в ключов
геостратегически регион. Две трети от световните контейнерни превози
преминават през Индийско-Тихоокеанския регион и морските коридори са
основните пътища за търговия и енергийни доставки. Стратегията на ЕС за
сътрудничество в Индийско-Тихоокеанския регион беше приета през септември
2021 г. с цел увеличаване на ангажимента на ЕС, изграждане на партньорства
и укрепване на основания на правила международен ред и справяне
с глобалните предизвикателства. Съюзът адаптира настоящите си инструменти
с цел подпомагане на своята стратегическа автономност. Стратегическият
компас на ЕС за сигурност и отбрана, официално одобрен от Съвета
през март 2022 г., насърчава отворена и основана на правила регионална
структура за сигурност, включително сигурни морски маршрути, изграждане
на капацитет и засилено военноморско присъствие в Индийско-Тихоокеанския
регион. Източна Азия е изправена пред проблеми със сигурността в региона
като ядреното предизвикателство в Северна Корея, морските спорове
в Южнокитайско море и въпроса, свързан с Тайван. ЕС е силен икономически
фактор в Източна Азия и работи за насърчаване на справедливата
търговия, многостранното сътрудничество, институционалното изграждане,
демокрацията, доброто управление и правата на човека.

Този информационен фиш описва източната част на Азия. Виж още
информационните фишове относно Южна Азия (5.6.7) и Югоизточна Азия (5.6.9).

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— Дял V (външна дейност на ЕС) от Договора за Европейския съюз;

— членове 206—207 (търговия) и членове 216—219 (международни
споразумения) от Договора за функционирането на Европейския съюз;

— споразумения за партньорство и сътрудничество (двустранни отношения)

ИЗТОЧНА АЗИЯ

А. Китай
ЕС и Китай установиха официални дипломатически връзки през 1975 г.
Отношенията бяха преустановени след насилственото смазване на протестите
на площад „Тянанмън“ от страна на военните сили през 1989 г. ЕС възобнови
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отношенията си едва през 1994 г., но оръжейното ембарго, наложено през 1989 г.,
остава в сила.
По време на мандата на президента Си Дзинпин политическата ситуация
в Китай се промени значително от 2012 г. насам. През 2018 г. беше прието
преразглеждане на конституцията, позволяващо на Си Дзинпин да заема
длъжността за неопределен срок, без ограничение на мандата на генерален
секретар на Китайската комунистическа партия, държавен глава и върховен
главнокомандващ на армията. Външната политика на Китай възприе по-
агресивен и принудителен подход, като той разполага с най-големия резерв от
наличен активен военен персонал в света. Китай имаше втория по размер на
военни разходи в света през 2021 г. след САЩ, като на него се падат около 14%
от общия световен бюджет с прогнозен бюджет от 293 милиарда щатски долара.
На 17 юни 2022 г. Китай официално стартира третия си въздушен превозвач,
Фуджиан (наречен на името на провинцията, намираща се на континента от
другата страна на Тайванския проток), като част от продължаващите усилия
за изграждане на напълно модерна сила, която си съперничи с военните
сили на САЩ, до 2027 г. Четвъртият самолетоносач също е в процес на
изграждане в Китай и се съобщава, че той може да бъде захранван с ядрена
енергия. Китайските военноморски сили изграждат военни кораби по-бързо от
всички останали сили, взети заедно. Китай разширява и увеличава военното си
присъствие в Южнокитайско море, в Тайванския проток и в протока Малака,
който е от жизненоважно значение за международната търговия и особено за
китайската търговия.
Нарастващата геополитическа и икономическа взаимозависимост между двамата
партньори е намерила отражение в съвместната „Стратегическата програма за
сътрудничество между ЕС и Китай до 2020 r.“, която е довела до задълбочаване
и разширяване на сътрудничеството в широк спектър от области като външната
политика и политиката за сигурност; икономическото развитие; глобалното
управление и многостранното сътрудничество в областта на търговията и
инвестициите; социалната и екологичната сфера и други области, включително
контактите между хората. Двустранните отношения между ЕС и Китай обаче
се влошиха през 2022 г., по-специално в резултат на позицията на Китай по
отношение на руската агресия в Украйна, на мерките му за противодействие
на санкциите на ЕС в областта на правата на човека, а неотдавна и на
икономическата му принуда и агресия в Тайванския проток.
Позицията на Китай относно руската агресия срещу Украйна създаде
допълнително напрежение между западните съюзници и Китай. Въпреки че Китай
не е одобрил войната като такава, неговата „неутралност“ спрямо Русия е пример
за други азиатски държави. Китай не се присъедини към санкциите срещу Русия,
а военното сътрудничество между Китай и Русия се задълбочи след руското
нашествие в Украйна, тъй като Китай реши да подкрепи мълчаливо Путин.
Въпреки че Китай и Русия нямат официално военно споразумение, двете държави
увеличиха продажбите на оръжие и съвместните военни учения. През септември
2022 г. Китай участва в ученията „Восток 22“ на източния бряг на Русия с участието
на около 50 000 военнослужещи и 5 000 единици военно оборудване.
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За първи път НАТО започна да разглежда Китай като предизвикателство в своята
стратегическа концепция за следващите десет години, която беше приета
в Мадрид през юни 2022 г. Стратегическата концепция отчита нарастващата
заплаха, която представлява Китай, като се има предвид нарастващото му
икономическо и военно влияние и засилващата се войнственост в Индийско-
Тихоокеанския регион, включително използването на злонамерени хибридни
операции и кибероперации, както и конфронтационната реторика, а също така
и фактът, че той разпространява дезинформация, за да подрива основания
на правила международен ред, включително в космическата, кибернетичната и
морската област.
Китай нарушава тайванските териториални води и въздушно пространство (с по-
голяма интензивност през лятото на 2022 г.) и изгражда изкуствена земя и военни
съоръжения в Южнокитайско море. ЕС насърчава глобално управление и подход
за многостранно сътрудничество по отношение на спора в Южнокитайско море,
без да се намесва в териториални претенции, като взема предвид свободата на
корабоплаването и прелитането за основна грижа. ЕС насърчава страните по
спора да търсят мирни решения чрез преговори и да спазват международното
право в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации
по морско право (UNCLOS). Южнокитайско море е от огромно икономическо и
стратегическо значение: През него преминава около една трета от световния
морски трафик и то съдържа богати рибни и енергийни ресурси. Китай твърди,
че приблизително 90% от Южнокитайско море се намира в линията „9-“.
Китай е икономически конкурент на ЕС и дори системен съперник със своето
нарастващо политическо влияние, което променя структурите за международно
управление. Инициативата на Китай, наречена „Един пояс, един път“,
достига до всяко кътче на света, като насърчава глобализацията с китайски
характеристики, като например непрозрачно договаряне, китайски трудови
стандарти и дългова политика. Китай има за цел да се превърне в световен
лидер във високотехнологичните отрасли и цифровите технологии, включително
изкуствения интелект и 5G. Китай разработва систематично стратегии за оказване
на влияние чрез кампании за дезинформация.
Срещата на лидерите на ЕС и Китай на 30 декември 2020 г. беше съсредоточена
върху приключването на преговорите за всеобхватно споразумение за
инвестиции (ВСИ). ЕС зае критична позиция спрямо преговорния процес и
съществуващите дисбаланси и липсата на реципрочност в множество области,
по-специално в търговските и инвестиционните отношения. ВСИ трябва да бъде
ратифицирано от Парламента, който до момента е отказал одобрението си
поради позицията на Китай по отношение на руската агресия срещу Украйна,
своята войнственост срещу Тайван и санкциите, наложени през март 2021 г. на
петима членове на ЕП и четири европейски образувания в отговор на санкциите
на Съвета срещу Китай в отговор на широко разпространеното произволно
задържане на уйгури в Синцзян.
23-та среща на върха между ЕС и Китай се проведе през април 2022 г. ЕС
и Китай обсъдиха подробно агресията на Русия срещу Украйна. ЕС призова
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Китай да подкрепи усилията за незабавно прекратяване на кръвопролитията
в Украйна в съответствие с ролята на Китай в света като постоянен член
на Съвета за сигурност на ООН, както и предвид изключително тесните му
отношения с Русия. Друг въпрос за обсъждане беше възстановяването от
пандемията от COVID-19, което е общ приоритет. ЕС потвърди ангажимента си да
работи с Китай и други държави — членки на Световната здравна организация,
за ново споразумение относно предотвратяването, готовността и реакцията
при пандемия. Бяха обсъдени и изменението на климата и икономическото
сътрудничество. ЕС потвърди ангажираността си със своята политика за единен
Китай, като същевременно изрази опасения във връзка с увеличаващото се
напрежение в пролива.
Деветият икономически и търговски диалог на високо равнище между
ЕС и Китай се проведе през юли 2022 г. с акцент върху глобалните
икономически предизвикателства, смущенията във веригите на доставки,
причинени от COVID-19, и въздействието на руското нашествие в Украйна, като
например върху продоволствието, енергетиката и финансовите пазари.
ЕС и Китай са основни търговски партньори. През 2021 г. Китай беше третата
най-важна дестинация за износа на стоки от ЕС (10,2%) и основният източник
на внос на стоки от ЕС (22,4%). Вносът в ЕС от Китай възлезе на 363 милиарда
евро през 2019 г. и 472 милиарда евро през 2021 г. Износът на ЕС за Китай
достигна 198 милиарда евро през 2019 г. и 223 милиарда евро през 2021 г. Това е
приблизително 1,3 милиарда евро на ден внос и 600 милиона евро на ден износ,
което прави търговията между ЕС и Китай на обща стойност 1,9 милиарда евро
всеки ден.
Парламентът е дълбоко обезпокоен поради положението с човешките права
в Китай и е обръщал внимание на извършваните в Китай нарушения на правата
на човека, включително произволното задържане, трудовите лагери и смъртното
наказание. Парламентът прие резолюции, в които се осъжда потискането от
страна на Китай на политическата опозиция и на продемократичните активисти
в Хонконг, като се изразява загриженост относно Закона на КНР за националната
сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защитава високата
степен на автономност на Хонконг.
Парламентът също така изрази загриженост относно Синцзян и положението
на уйгурите, като осъди принудителния труд и експлоатацията на уйгурските
малцинства. Парламентът също така прие резолюции относно Тибет, по-
специално относно положението на религиозните и етническите малцинства.
Последните резолюции на Парламента относно Китай бяха:
— Резолюция от 20 май 2021 г. относно ответни санкции от страна на Китай

срещу образувания от ЕС, членове на ЕП и членове на парламента;

— Резолюция от 16 септември 2021 г. относно нова стратегия ЕС — Китай;

— Резолюция относно нарушения на основните свободи в Хонконг;

— Резолюция от 5 май 2022 г. относно сведенията за продължаващото отнемане
на органи в Китай;
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— Резолюция от 9 юни 2022 г. относно положението с правата на човека
в Синцзян, включително полицейските досиета от Синцзян;

— Резолюция от 7 юли 2022 г. относно задържането на кардинал Дзен и на
попечителите на Фонда за подпомагане 612 в Хонконг.

Б. Тайван
ЕС е ангажиран с „политиката на един Китай“, която посочва Тайван като отделна
митническа територия, а не като суверенна държава, като признава Тайван за
икономически и търговски субект и подкрепя участието на Тайван в многостранни
форуми. ЕС подкрепя мирното разрешаване на конфликта между Тайван и Китай
и се противопоставя на използването или заплахата от използване на сила. ЕС е
разработил добре структуриран диалог по икономически и търговски въпроси
с Тайван в сектори като автомобилостроене, лекарствени изделия, козметични
продукти и медицински изделия. През 2021 г. Тайван беше 12-ият по големина
търговски партньор на ЕС, а ЕС беше петият по големина търговски партньор
на Тайван след Китай, САЩ, Хонконг и Япония. Асоциацията на народите от
Югоизточна Азия (АСЕАН) също беше водещ търговски партньор на Тайван.
Общата търговия със стоки между ЕС и Тайван през 2021 г. възлизаше на около
64 милиарда евро, с търговски дефицит от 7,1 милиарда евро от страна на ЕС.
Двустранната търговия между ЕС и Тайван нарасна със 17,8 % между 2020 г. и
2021 г. Износът на ЕС за Тайван през 2021 г. възлезе на 28,41 милиарда евро,
докато вносът на ЕС от Тайван възлезе на 35,57 милиарда евро.
ЕС и Тайван провеждат и годишни консултации по различни нетърговски въпроси.
Третата консултация между Тайван и ЕС по въпроси на труда и четвъртата
консултация между Тайван и ЕС по правата на човека се проведоха съответно
през февруари и юли 2021 г. И двете страни са поели ангажимент да утвърждават
и защитават правата на човека и демократичните принципи, както и принципите
на правовата държава. По време на годишните консултации се обсъждат и
широк кръг от теми, като например правата на работниците мигранти, особено за
домашните работници и работниците в риболовната промишленост; смъртното
наказание; равенството между половете и справедливото третиране на ЛГБТКИ
+ лицата. Освен това през май 2021 г. се проведе учредителната среща за
сътрудничество между ЕС и Тайван в областта на здравословните и безопасни
условия на труд, а втората — през май 2022 г., на която двете страни обсъдиха
управлението на риска от канцерогени на работното място и управлението на
безопасността в Индустрия 4.0.
През януари 2020 г. в Тайван се проведоха избори за президент, като
Цай Инг-Уен, лидер на Демократичната прогресивна партия, се върна за втори
мандат с 57,1% от гласовете, пред Хан Куо-Ю от Гоминданг (Китайската
националистическа партия), която получи 38,6% от гласовете. Независимостта от
континентален Китай е основната тема на тайванската политика, докато Китай
оказва дипломатически, икономически, военен и психологически натиск върху
Тайван.
Напрежението между Китай и Тайван ескалира, след като тайванският президент
Цай Инг-Уен спечели изборите през 2016 г. Китай предприе агресивни действия,
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като увеличи честотата и мащаба на патрулите от бомбардировачи, изтребители
и самолети за наблюдение около Тайван. Към 31 май 2022 г. Тайван е докладвал
за 465 набега, което представлява увеличение с близо 50% в сравнение
с 2021 г. Освен това през 2022 г. Тайван съобщава за около пет милиона
кибератаки на ден от Китай, насочени срещу неговите правителствени агенции,
дружества за производство на полупроводници и финансови институции.
Парламентът многократно поощряваше по-тясно двустранно сътрудничество
между ЕС и Тайван в области като търговията, научните изследвания, културата,
образованието, изменението на климата и опазването на околната среда,
като изразяваше подкрепата си за започване на преговори за двустранно
споразумение за инвестиции между ЕС и Тайван. Парламентът прие резолюция
през септември 2021 г. и в нея се призовава за постигане на напредък по
инвестиционно споразумение между ЕС и Тайван. Парламентът също така
подкрепи пълноценното участие на Тайван в международни организации като
Световната здравна организация (СЗО) и Международната организация за
гражданско въздухоплаване (ИКАО). Също така Парламентът многократно е
призовавал Китай да се въздържа от военни провокации срещу Тайван, като
е подчертавал, че всички спорове между Китай и Тайван следва да се уреждат
с мирни средства въз основа на международното право.
Тайван е от решаващо значение за ЕС като световен доставчик на ключови
високотехнологични сектори, по-специално полупроводници. По инициатива на
комисията по външни работи през октомври 2021 г. Парламентът прие конкретна
препоръка относно отношенията на ЕС с Тайван, в която се призовава за спешно
започване на работа по двустранно инвестиционно споразумение с тайванските
органи с цел задълбочаване на двустранните икономически връзки. Парламентът
подкрепя включването на Тайван в стратегията на ЕС за Индийско-Тихоокеанския
регион и насърчава диалога и сътрудничеството с Тайван във всички промишлени
сектори и вериги на доставки, по-специално стратегически важни отрасли като
полупроводниковите технологии (Тайван произвежда две трети от световните
полупроводници и 90% от неговите висококачествени полупроводници).
Специалната комисия по въпросите на външната намеса във всички
демократични процеси (INGE) посети Тайпе от 3 до 5 ноември 2021 г., по
време на първото официално посещение на Парламента в Тайван. INGE имаше
за цел да проучи тайванския опит в борбата с кампаниите за намеса и
манипулиране и обсъди иновативната система на Тайван за борба с кампаниите
за дезинформация и други видове хибридни атаки.
Посещението на председателя на Камарата на представителите на САЩ Нанси
Пелоси в Тайван през август 2022 г. беше посещението на правителството
на САЩ на най-високо равнище в Тайван от 25 години насам. Последваха много
други посещения на високо равнище от Запада. Китай счита тези чуждестранни
посещения на острова за намеса в неговите дела и за фактическо признаване
на тайванския суверенитет. В отговор на това Пекин проведе безпрецедентно
разширени военни учения в седем определени зони около Тайван, като използва
до 11 балистични ракети, от които най-малко пет са летели над Тайван и
следователно са представлявали фактическа блокада на тайванското морско
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и въздушно пространство. Пет от китайските балистични ракети се приземиха
в изключителната икономическа зона на Япония, и пълномащабните военни
учения бяха съчетани с интензивни кибератаки срещу Тайван.
Говорителят на Комисията заяви, че ЕС е заинтересован от запазването на мира
и статуквото в Тайванския проток. Напрежението следва да бъде преодоляно чрез
диалог и следва да се поддържат подходящи канали за комуникация, за да се
намалят рисковете от грешни ходове,
През септември 2022 г. Парламентът прие резолюция относно положението
в Тайванския проток, в която критикува военната ескалация на Китай и отхвърля
икономическата принуда на Китай. Парламентът приветства плана на Литва за
откриване на търговско представителство в Тайпе и призова другите държави
членки да последват този пример и да укрепят отношенията си с Тайван.
В. Хонконг
ЕС отдава голямо значение на високата степен на автономност на Хонконг,
която трябва да бъде запазена в съответствие с Основния закон и
международните ангажименти. Трайното зачитане на основните права и свободи
и независимостта на съдебната система продължават да бъдат от съществено
значение за развитието на Хонконг. Отношенията между ЕС и Хонконг
обхващат търговията, икономическото развитие, митническото сътрудничество,
иновациите и технологиите, конкуренцията, безопасността на храните, околната
среда и образованието. ЕС е вторият по големина търговски партньор на Хонконг
в търговията със стоки след континентален Китай. През 2021 г. в Хонконг са
присъствали най-малко 1 614 дружества от ЕС, като много от тях са използвали
Хонконг като регионално седалище. Двустранната търговия със стоки възлезе
на 30,5 милиарда евро, което представлява увеличение с 2,5 % в сравнение
с 2020 г. Износът на стоки от ЕС за Хонконг възлизаше на 23,5 милиарда евро,
докато вносът от Хонконг възлезе на 7 милиарда евро, което доведе до търговски
излишък от 16,5 милиарда евро. През 2021 г. ЕС беше третият по големина
търговски партньор на Хонконг в търговията със стоки след континентален Китай
и Тайван.
Благодарение на подобренията в управлението, през март 2019 г. ЕС премахна
Хонконг от списъка за наблюдение на данъчните юрисдикции, които не
оказват съдействие. ЕС е сериозно обезпокоен от Закона за националната
сигурност (ЗПС), наложен от Китай на 30 юни 2020 г. Заместник-председателят на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи
и политиката на сигурност (ЗП/ВП) изрази загриженост относно съответствието
на Закона за националната сигурност с Основния закон на Хонконг, Китайско-
британската съвместна декларация от 1984 г. и международните ангажименти
на Китай. Законът за националната сигурност беше използван за потискане на
продемократичното движение на Хонконг, тъй като всеки израз, за който се счита,
че е в конфликт с правителството, би могъл до доведе до арести и лишаване от
свобода. Друг тревожен аспект е неговото извънтериториално прилагане.
През юли 2020 г. ЕС и неговите държави членки потвърдиха подкрепата
си за високата степен на автономност на Хонконг в рамките на принципа
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„една държава, две системи“, като същевременно изложиха съгласуван пакет
от мерки в области като убежището, миграцията, визовата политика и
политиката на пребиваване, по-специално договореностите за екстрадиция на
държавите членки. Пакетът включваше износ на специфично чувствително
оборудване и технологии за крайна употреба в Хонконг, стипендии и
академичен обмен с участието на студенти от Хонконг, както и подкрепа
за гражданското общество. През 2020 г. правителството отложи изборите за
седмия мандат на Законодателния съвет на Хонконг, като обоснова решението
си разпространението на COVID-19. Изборите се проведоха през декември
2021 г. и не е изненадващо, че прокитайските кандидати спечелиха. Заместник-
председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите
на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел заяви, че ЕС
разглежда тези избори в съчетание с продължаващия натиск върху гражданското
общество като още една стъпка към премахването на принципа „една държава,
две системи“. Освен това през май 2022 г. 1 500-те членове на избирателната
комисия гласуваха за един кандидат, Джон Ли Ка-Чу, за нов главен управител.
Подкрепата на гласоподавателите за Ли беше 99% в сравнение с 66% за неговия
предшественик, Кари Лам, която беше начело на Хонконг от 2017 г. насам.
В препоръката на Европейския парламент от декември 2017 г., публикувана
във връзка с 20-ата годишнина от създаването на Специалния административен
район Хонконг (САР), беше подчертано, че спазването на Основния закон е
въпрос от ключово значение за по-нататъшното укрепване на отношенията с ЕС.
Парламентът осъди постоянната намеса на Китай във вътрешните работи на
Хонконг, която може да изложи на риск дългосрочната жизнеспособност на
модела „една държава, две системи“. В резолюция от юни 2020 г. Парламентът
окачестви едностранното въвеждане на национално законодателство в областта
на сигурността като всеобхватно посегателство върху автономията на Хонконг,
принципите на правовата държава и основните свободи. Китай е обвързан
от Съвместната декларация, която беше регистрирана в ООН като правно
обвързващ договор, да поддържа високата степен на автономност на Хонконг и
неговите права и свободи.
В резолюция от януари 2021 г., относно репресиите срещу демократичната
опозиция в Хонконг Парламентът призова за незабавното и безусловно
освобождаване на арестуваните в Хонконг през първите две седмици на 2021 г.,
както и на всички онези, които преди това са били арестувани по обвинения,
произтичащи от национално законодателство в областта на сигурността.
Парламентът отново призова властите да зачитат принципите на правовата
държава, правата на човека, демократичните принципи и високата степен на
автономност на Хонконг, както и незабавно да се въздържат от по-нататъшно
използване на националната сигурност за потискане на правото на свобода на
изразяване на мнение, на мирни събрания и на сдружаване.
През юли 2021 г. Парламентът прие резолюция относно Хонконг и случая
на вестник „Apple Daily“, в която се осъждат ограниченията на свободата на
изразяване на мнение и в която властите в Хонконг се призовават настоятелно да
освободят незабавно и безусловно всички журналисти, и други активисти, които
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са били задържани по обвинения в съответствие със Закона за националната
сигурност, и да оттеглят всички обвинения срещу тях.
През януари 2022 г. Парламентът прие още една резолюция относно
нарушаването на основните свободи в Хонконг, в която той категорично осъди
целенасочените нападения срещу опозицията като цяло, независимо дали
става въпрос за НПО, медии или цивилни лица. В резолюцията се предлага
създаването на академични възможности по хуманитарни причини за хората
в Хонконг, които страдат в резултат на принудителната позиция на Китай.
Г. Япония
Като стратегически партньори от 2003 г. насам ЕС и Япония споделят основни
ценности като зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите
на правовата държава, както и твърд ангажимент за устойчиво развитие,
многостранно сътрудничество и основана на правила система на Световната
търговска организация (СТО). Япония е поела ангажимент за ефективно
прилагане на Парижкото споразумение за борба с изменението на климата и на
други многостранни споразумения в областта на околната среда. Съществуват
обаче някои въпроси, които предизвикват загриженост у ЕС: Прилагането от
страна на Япония на смъртното наказание, китолова и отвличането на деца от ЕС
в Япония.
През февруари 2019 г. ЕС и Япония задълбочиха двустранните си стратегически
отношения с временното прилагане на Споразумението за стратегическо
партньорство (ССП) и с влизането в сила на Споразумението за икономическо
партньорство (СИП). СИП е най-важното двустранно търговско споразумение,
сключвано някога от ЕС, тъй като то обхваща почти една трета от световния
брутен вътрешен продукт (БВП), почти 40 % от световната търговия и
над 600 милиона души. В СИП се съдържат също така ангажименти както по
отношение на търговията със стоки, така и по отношение на услугите, и в него
се предвижда рамка за насърчаване на двустранните инвестиции. В него също
така се определят амбициозни цели за устойчиво развитие и за първи път
се включва конкретен ангажимент по отношение на Парижкото споразумение
относно изменението на климата. На 22 юни 2020 г. ЕС и Япония подписаха
споразумение за безопасност на гражданското въздухоплаване. Реципрочността
на безвизовото пътуване за гражданите на ЕС до Япония продължава да бъде
проблем в двустранните отношения, тъй като японските граждани се ползват от
безвизов достъп до ЕС.
Япония е вторият по обем търговски партньор на ЕС в Азия след Китай,
като общият търговски обмен между двете страни възлезе на 109 млрд. евро
през 2020 г. Износът от страна на ЕС към Япония беше в размер на 54,9 милиарда
евро през 2020 г. ЕС имаше излишък при търговията със стоки в размер
на 0,5 милиарда евро. Що се отнася до търговията с услуги, през 2018 г. ЕС изнесе
услуги в размер на 35 милиарда евро за Япония и внесе услуги в размер
на 18 милиарда евро от Япония, което представлява търговски излишък за ЕС
в размер на 16,3 милиарда евро в търговията с услуги.
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Двете страни продължават да бъдат ангажирани с повишаването на
инвестиционните отношения чрез сключването в бъдеще на отделно
инвестиционно споразумение, което ще включва стандарти за защита на
инвеститорите/инвестициите и механизъм за разрешаване на спорове. През юли
2018 г. ЕС и Япония приключиха преговорите за адекватно ниво на защита на
данните и през януари 2019 г. приеха решения за взаимно признаване на техните
системи за защита на данните като „равностойни“, като по този начин се създаде
най-голямата зона на сигурно движение на данни в света.
В резултат на COVID-19 срещата на върха през 2020 г. в Токио беше
трансформирана в среща на лидерите на ЕС и Япония, която беше проведена
на 26 май 2020 г. Лидерите потвърдиха отново своя ангажимент за обединяване
на усилията за справяне с последиците от пандемията от COVID-19, като работят
заедно за разработването на ваксини. В рамките на Г-7 ЕС и Япония също
се ангажираха да следват стратегия за ускорение на глобалното икономическо
възстановяване. Те поеха и ангажимент за сътрудничество в областта на борбата
срещу изменението на климата и научните изследвания, като разглеждат Зеления
пакт и Програмата в областта на цифровите технологии като средство за по-
нататъшно укрепване на сътрудничеството. ЕС и Япония потвърдиха отново
сътрудничеството си в областта на мира и сигурността, както и в борбата срещу
кампаниите за дезинформация.
На 25 януари 2021 г. Съветът на Европейския съюз обсъди с министъра на
външните работи на Япония Тошимицу Мотеги съответните подходи на ЕС
и Япония към Индийския и Тихоокеанския регион, като постигна съгласие,
че засиленият ангажимент на ЕС в региона, както и засиленото сътрудничество
с Япония и други партньори съмишленици, биха били от полза. Съществува
взаимен интерес от постигане на напредък в сътрудничеството в областта на
свързаността, морската сигурност, околната среда и борбата срещу изменението
на климата, търговията и инвестициите, цифровите въпроси, насърчаването на
многостранното сътрудничество и поддържането на международния ред, основан
на правила.
28-ата среща на върха между ЕС и Япония се проведе в Токио през май
2022 г., за да се потвърдят отново ангажиментите на страните по СИП и
Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония, основани
на общите интереси и споделените ценности, а именно свобода, зачитане на
правата на човека, демокрация, върховенство на закона, отворена, свободна и
справедлива търговия, ефективно многостранно сътрудничество и основан на
правила международен ред. Лидерите на ЕС и Япония поискаха Русия незабавно
да прекрати военната си агресия срещу Украйна и безусловно да изтегли
всичките си сили и изцяло да зачита териториалната цялост, суверенитета
и независимостта на Украйна в рамките на международно признатите ѝ
граници. Лидерите подкрепиха Украйна в сътрудничество с Г-7 и други държави
със сходни възгледи с допълнителни санкции срещу Русия. Председателят на
Европейския съвет Шарл Мишел заяви, че Япония е най-близкият стратегически
партньор на ЕС в Индийско-Тихоокеанския регион и че войната на Русия
срещу Украйна е показала, че по-задълбоченото сътрудничество е жизненоважна
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необходимост. ЕС и Япония приеха и съвместно изявление и поставиха
началото на цифровото партньорство за насърчаване на сътрудничеството и
за подпомагане на осигуряването на успешна цифрова трансформация, която
осигурява солидарност, благоденствие и устойчивост. Лидерите обсъдиха и
начините за сътрудничество, за да се запази стабилността на световните
енергийни пазари и да се спомогне за осигуряването на диверсификация на
източниците на енергийни доставки и сигурност на доставките. В областта на
сигурността и отбраната ЕС и Япония поеха ангажимент да засилят още повече
тесните си консултации, включително по въпросите на неразпространението и
разоръжаването и борбата с хибридните заплахи. ЕС и Япония ще продължат
да прилагат Зеления алианс между ЕС и Япония, чието начало беше поставено
на срещата на върха през 2021 г. Те потвърдиха отново значението на
сътрудничеството в области като по-чистия водород, ядрената безопасност,
енергията от възобновяеми източници и рециклирането на въглерод.
Като неразделна част от задълбочаването на двустранните стратегически
отношения между ЕС и Япония, Европейският парламент и Японският парламент
засилват своя междупарламентарен диалог. Това доведе до приемането от
Парламента на две резолюции през декември 2018 г.: – придружаваща резолюция
към сключването на стратегическото партньорство между ЕС и Япония и
придружаваща резолюция към сключването на Споразумението за икономическо
партньорство между ЕС и Япония. През юли 2020 г. Парламентът прие резолюция
относно международното и националното отвличане от родител на деца от ЕС
в Япония, в която се подчертава положението на децата, които страдат в резултат
на отвличане на дете от родител в Япония, като се подчертава фактът,
че съответните закони и съдебни решения не се прилагат. Други важни резолюции
за отношенията с Япония, приети наскоро, са резолюциите от 21 януари 2021 г.
относно свързаността и отношенията между ЕС и Азия, от 7 юни 2022 г. относно
ЕС и предизвикателствата пред сигурността в Индийско-Тихоокеанския регион
и от 5 юли 2022 г. относно стратегията за Индийско-Тихоокеанския регион
в областта на търговията и инвестициите.
След оставката на най-дългогодишния министър-председател на Япония
Шиндзо Абе, новият министър-председател Йошихиде Суга встъпи в длъжност
през септември 2020 г. и след него поста пое Фумио Кишида в началото
на октомври 2021 г. На 31 октомври 2021 г. в Япония се проведоха общи
избори за избор на членове на Камарата на представителите за срок от четири
години. Управляващата либерална демократична партия (LDP) запази удобно
мнозинство, въпреки че загуби някои места.
Япония и светът бяха дълбоко шокирани от убийството на бившия министър-
председател Шиндзо Абе на 8 юли 2022 г. в Нара, където той водеше кампания за
изборите за Камара на съветниците на Япония през 2022 г. Изборите се проведоха
само два дни по-късно на 10 юли 2022 г., за да бъде избрана половината от
горната камара в продължение на шест години. LDP леко увеличи местата си
и беше отбелязан нов рекорд, като 28% от местата бяха спечелени от жени
кандидати.
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Д. Южна Корея (Република Корея)
Отношенията между ЕС и Южна Корея водят своето начало от Споразумението
от 1997 г. за сътрудничество и административна взаимопомощ по митническите
въпроси.
Южна Корея е един от 10-те най-големи стратегически партньори на ЕС,
а стратегическото партньорство между ЕС и Южна Корея се основава на три
основни стълба, подкрепени от три ключови споразумения:
— Рамковото споразумение между ЕС и Южна Корея, което е в сила от юни

2014 г. и осигурява цялостната структура на стратегическото партньорство и
всеобхватното двустранно сътрудничество. Съвместният комитет осигурява
и наблюдава неговото изпълнение.

— Споразумението за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Южна Корея,
ратифицирано през декември 2015 г. Южна Корея беше първата азиатска
държава, подписала ССТ с ЕС, и това ССТ е едно от най-амбициозните
търговски споразумения на ЕС, надхвърлящо предходните споразумения.
ССТ има за цел премахване на пречките пред двустранната търговия,
създаване на разширен и сигурен пазар за стоки и услуги и създаване на
стабилна среда за инвестиции.

— Рамковото споразумение за участие в Рамковото споразумение за
управление на кризи (FPA) между ЕС и Южна Корея, което е в сила от 2016 г.
и укрепва стратегическото партньорство по въпросите на сигурността, като
позволява на Южна Корея да участва в граждански и военни операции
на ЕС за управление на кризи. Споразумението за партньорство в областта
на рибарството също така улеснява участието на Южна Корея в мисиите
и операциите на ЕС по линия на общата политика за сигурност и
отбрана (ОПСО) с цел подобряване на ефективността на реакцията при
кризи.

18-ото заседание на Съвместния комитет ЕС—Южна Корея се проведе в Сеул
през юни 2022 г. Комитетът осъди руското нашествие в Украйна и изрази
съгласие, че Русия трябва да зачита териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници.
Освен това ЕС и Южна Корея поеха ангажимент да обединят усилията
си за укрепване на изпълнението на Парижкото споразумение, включително
в навечерието на COP27 в Шарм Ел Шейх, Египет, и да насърчават приемането
на много амбициозна глобална рамка за биологичното разнообразие за периода
след 2020 г. в навечерието на 15-ата конференция на страните по РКООНИК
в Монреал, подкрепена от преход към кръгова икономика и чиста енергия.
Те разгледаха и перспективите за създаване на „зелено“ партньорство между ЕС
и Република Корея.
През май 2021 г. Южна Корея беше домакин на срещата на високо равнище
по въпросите на околната среда на P4G в Сеул през 2021 г., която публикува
Декларацията от Сеул, в която се призовава повишаването на температурата
в световен мащаб от прединдустриалните равнища да остане под 2 °C

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://eeas.europa.eu/archives/docs/korea_south/docs/framework_agreement_final_en.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145203.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0605(01)&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0605(01)&from=BG


Справочник за Европейския съюз - 2023 13
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

вместо 1,5 °C. Лидерите насърчиха увеличаването на националните разходи за
намаляване на парниковите газове, ускоряването на усилията за премахване
на невъзобновяемите енергийни източници и сътрудничеството за решаване на
проблема с пластмасовите отпадъци в морските екосистеми.
От 2011 г. насам двустранната търговия продължи да нараства, дори по време
на пандемията от COVID-19, и достигна почти 90 милиарда евро през 2020 г.
Между 2010 г. и 2020 г. общият размер на търговия със стоки нарасна
с 45,9%. През 2020 г. ЕС беше третият по големина източник на внос за
Южна Корея (11,8%) и четвъртото най-голямо местоназначение на износа (9,3%).
В някои области обаче продължават да съществуват предизвикателства и ЕС
призовава Южна Корея да премахне продължаващите пречки пред вноса на
животински продукти от ЕС, както и за ратифициране на предстоящата Конвенция
№ 105 на Международната организация на труда (МОТ) относно принудителния
труд.
Секторът на науката и технологиите в Южна Корея е един от най-напредналите
в света. Той се стреми да се съсредоточава върху иновациите и има
впечатляващи постижения в областта на роботиката и изкуствения интелект, като
по този начин открива нови възможности за засилване на съвместното научно
и технологично сътрудничество с ЕС. Вече е налице по-тясно сътрудничество
във връзка с борбата срещу заплахите в кибернетичното пространство,
тъй като Южна Корея има силно цифровизирана икономика и разработва
национална стратегия за сигурност в кибернетичното пространство, след като
понесе хакерски атаки, които засегнаха милиони хора и официални сайтове.
Северна Корея (КНДР) беше обвинена в извършването на по-голямата част от
значителните кибератаки. През ноември 2020 г. ЕС и Южна Корея проведоха
шестия си кибердиалог, което доведе до съвместна подкрепа за създаването
на програма за действие. Програмата ще спомогне за разпространението на
отговорно поведение в киберпространството и за справяне с кибернетичните
проблеми в контекста на международната сигурност в рамките на ООН.
Президентските избори, проведени през март 2022 г., бяха спечелени от
консерватора Юн Сок Йол след силно оспорвана надпревара. Президентът Юн
получи тясна победа над Ли Дже-миунг от Демократическата партия въз основа
на обещания за преодоляване на класовото неравенство. Осмите местни
избори бяха проведени през юни 2022 г. и съвпаднаха с частичните избори за
свободните места в Националното събрание. Това бяха първите национални
избори за президента Юн Сок Йол след встъпването му в длъжност на 10 май
2022 г. Управляващата партия на президента Юн Сок Йол спечели 12 от
17-те избрни надпревари за кметове и губернатори на големи градове, като
допълнително разшири консервативното влияние на Юн по-малко от три месеца
след спечелването на президентските избори.
През април 2021 г. Южна Корея приключи ратифицирането на три основни
конвенции на Международната организация на труда (МОТ): Конвенцията за
синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране,
Конвенцията за правото на организиране и на колективно договаряне и Конвенция
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относно премахването на принудителния труд, но последната конвенция все още
не е ратифицирана.
Южна Корея твърди, че Япония все още дължи на страната репарации
от Втората световна война. Отношенията продължават да бъдат обтегнати
въпреки усилията за възстановяване на връзките по силата на договор
от 1965 г. Особено спорен е въпросът за „жените за утеха“ (жени, които
са били сексуални робини между 1932 г. и 1945 г.). Южна Корея изрази
загриженост и във връзка с плановете на Япония да пусне замърсена вода
от електроцентралата си във Фукушима обратно в Тихия океан, което ще
окаже неблагоприятно въздействие върху морските организми и следователно
върху риболовната промишленост. Външнополитическият подход на президента
Юн Сук Йол включваше сближаване с Япония с цел разрешаване на настоящите
спорове и търговските бариери. След години на отлагане поради пандемията
от COVID-19 Южна Корея и Съединените щати възобновиха съвместните си
военни учения през август 2022 г. след решението на президента Юн Сук Йол да
засили възпиращия ефект. Преди това Съединените щати, Южна Корея и Япония
участваха в учение за защита от балистични ракети край бреговете на Хавай
през пролетта на 2022 г., което показа подобрените отношения между Сеул и
Токио.
Парламентът е изключително загрижен за междукорейските отношения. Между
април и септември 2018 г. се проведоха три междукорейски срещи на високо
равнище за премахване на ядреното оръжие, но диалогът и сътрудничеството
бяха в застой след срещата на върха между САЩ и КНДР в Ханой и се
влошиха отново през август 2019 г. след съвместно военно учение между САЩ
и Южна Корея. Напрежението достигна връхната си точка с изстрелването на
ракети с малък обсег на действие от страна на Северна Корея през март
2020 г. и с взривяването през юни 2020 г. на междукорейското бюро за връзка
в Кесон и смъртта на южнокорейски гражданин на севернокорейска територия.
Южнокорейският президент Юн Сук Йол обяви на 15 август 2022 г., че ще
предложи мащабен пакет от помощи на Пхенян в замяна на премахване на
ядреното оръжие, което би подобрило значително икономиката на Северна
Корея, ако страната започне истински и съществен процес на премахване
на ядреното оръжие. ЕС подкрепя намирането на дипломатическо решение
на корейската ядрена криза и възнамерява да продължи своята стратегия за
„критичен ангажимент“. Парламентът е единствената институция на ЕС, която
има официални дипломатически отношения със Северна Корея (КНДР).
Е. Северна Корея (Корейска народнодемократична република)
ЕС прилага политика на „критичен ангажимент“ спрямо Северна Корея,
която съчетава упражняването на натиск със санкции и други мерки, като
същевременно поддържа открити каналите за комуникация. Двустранните
отношения са ограничени и не са в сила двустранни политически или търговски
договори. С изключение на хуманитарната помощ, сътрудничеството за развитие
от страна на ЕС, свързано главно с продоволствената сигурност, е предмет
на политически съображения, санкции по линия на ООН и други ограничения.
ЕС няма двустранна програма за помощ за развитие със Северна Корея.
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Шест държави — членки на ЕС, поддържат посолства в Пхенян, заедно
с Френската служба за културно сътрудничество. Значителен брой държави —
членки на ЕС, са акредитирали своите посланици, пребиваващи в Сеул,
в Северна Корея. Затварянето на границите от Северна Корея през януари
2020 г. доведе до трудности при ротацията на персонала във и извън страната и
дипломатическото присъствие беше намалено.
Санкциите на ЕС срещу Северна Корея са най-строгите санкции, прилагани
срещу отделна държава, и те бяха приети в отговор на дейностите на КНДР за
разработване на ядрени оръжия и балистични ракети. ЕС е изпълнил всички
съответни резолюции на Съвета за сигурност на ООН (СС на ООН) и има
и собствен, самостоятелен режим на санкции срещу КНДР, който допълва и
подсилва приетите от ООН мерки. През септември 2020 г. ЕС проведе четвърти
кръг от подходи към държави извън ЕС, като ги поощри да прилагат изцяло
резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. На 22 март 2021 г. ЕС обяви
за първи път свързани с правата на човека санкции срещу Северна Корея по
линия на глобалния режим на ЕС на санкции за нарушения на правата на
човека. Списъкът включва двама министри, както и Централната прокуратура за
подпомагане на репресивните действия в страната.
Северна Корея засили ядрената си програма през 2017 г., което доведе до
повишаване на напрежението със Съединените щати и Южна Корея. Въпреки че
политиката на САЩ беше да се прилага максимален натиск, бившият президент
на Южна Корея Мун Дже-ин предприе мерки за намаляване на напрежението и
се срещна три пъти с лидера на Северна Корея Ким Джон-Ун през 2018 г. След
провала на срещата на върха в Ханой през 2019 г. между президента Тръмп и
Ким Джон-Ун обаче напрежението и недоверието се увеличиха. От юли 2021 г.
насам Международната агенция за атомна енергия докладва за нарастваща
ядрена активност в Центъра за ядрени изследвания Йонгбион с експериментален
реактор с мощност от пет мегавата. Като осъди Съединените щати и Южна Корея
през август 2021 г. за съвместните им военни учения, Северна Корея обяви, че ще
разшири ядрената си програма, ако Съединените щати не прекратят политиката
си на санкции. От септември 2021 г. Северна Корея провежда изпитвания с нови
крилати ракети с далечен обсег, които могат да летят с по-ниски и много плоски
траектории, което затруднява тяхното прехващане. През 2022 г. КНДР проведе
най-големите си изпитвания на балистични ракети, като показа, че нейните
междуконтинентални ракети биха могли да достигнат до Съединените щати.
Напрежението се повиши през март 2022 г. с изстрелването от Северна Корея
на нов тип междуконтинентална балистична ракета (МКБР), Хуасонг-17, най-
голямата ѝ ракета до момента, чийто обсег на действие надхвърля обсега на
която и да е предишна изпитана международна балистична ракета и достига
6 000 километра. Южна Корея укрепва отбранителните си способности и военното
си сътрудничество със САЩ, включително чрез участие в широкомащабни
съвместни военни учения и разполагане на допълнителни системи на САЩ за
противоракетна отбрана. Севернокорейският лидер Ким Джон-Ун произнесе реч,
в която предложи през 2022 г. да се проведат повече ядрени опити. Стратегията на
Северна Корея е да принуди САЩ да възобновят преговорите относно санкциите
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и хуманитарната помощ. Напрежението засегна междукорейските отношения и
увеличи рисковете за регионалната сигурност. Завръщането на Северна Корея
към ракетните изпитания през 2022 г., заедно с руското нашествие в Украйна,
бележи голямо предизвикателство пред южнокорейския президент Юн Сок Йол,
който възприема твърд подход.
ЕС осъди изстрелването на ракети, като призова Северна Корея да спазва
задълженията си по резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и да се
въздържа от всякакви действия, които подкопават средата за провеждане на
дипломация и диалог. ЕС е поел ангажимент за премахване на ядреното
оръжие. Докато Северна Корея не изпълни задълженията си по резолюциите
на Съвета за сигурност на ООН, ЕС ще продължи да прилага стриктно
санкциите, като същевременно насърчава международната общност да направи
същото. Парламентът прие няколко резолюции, с които осъжда Северна
Корея във връзка с провежданите от Пхенян ядрени и оръжейни програми,
и е изразявал нееднократно голяма загриженост относно влошаването на
положението с правата на човека в страната.
През септември 2022 г. Върховното национално събрание на Северна Корея
прие закон, който прави ядрения статут на страната необратим и позволява
превантивни ядрени удари, ако бъде открито предстоящо нападение.

Jorge Soutullo / Samuel Cantell / Stefania Gazzina / Airis Meier
10/2022
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