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RYTŲ AZIJA

Indijos ir Ramiojo vandenynų regionas sparčiai keičiasi ir, kadangi jame gyvena
daugiau kaip 50 proc. pasaulio gyventojų, jis tampa itin svarbiu geostrateginiu
regionu. Du trečdaliai pasaulio prekybos konteineriais vyksta per Indijos ir Ramiojo
vandenynų regioną, jo jūrų keliai yra pagrindiniai prekybos ir energijos tiekimo
maršrutai. 2021 m. rugsėjo mėn. priimta ES strategija dėl bendradarbiavimo
Indijos ir Ramiojo vandenynų regione, kuria siekiama padidinti ES dalyvavimą,
megzti partnerystes, sustiprinti taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką ir spręsti
pasaulinius uždavinius. Sąjunga koreguoja savo dabartines priemones, kad būtų
galima sustiprinti ES strateginį savarankiškumą. 2022 m. kovo mėn. Taryba oficialiai
patvirtino ES saugumo ir gynybos strateginį kelrodį, pagal kurį skatinama atvira
ir taisyklėmis grindžiama regioninio saugumo struktūra, įskaitant saugius jūrų
maršrutus, pajėgumų stiprinimą ir didesnį karinio laivyno pajėgų aktyvumą Indijos
ir Ramiojo vandenynų regione. Regione kyla opių saugumo klausimų, kaip antai,
Šiaurės Korėjos keliama branduolinė problema, ginčai dėl Rytų Kinijos ir Pietų Kinijos
jūrų ir Taivano klausimas. Rytų Azijoje ES aktyviai veikia ekonomikos srityje ir ten
skatina sąžiningą prekybą, daugiašališkumą, institucijų stiprinimą, demokratiją, gerą
valdymą ir žmogaus teises.

Šioje faktų suvestinėje aprašomas Rytų Azijos regionas. Taip pat žr. faktų apie Pietų
Aziją (5.6.7) ir apie Pietryčių Aziją (5.6.9) suvestines.

TEISINIS PAGRINDAS

— Europos Sąjungos sutarties V antraštinė dalis (ES išorės veiksmai);

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 206–207 straipsniai (prekyba) ir 216–
219 straipsniai (tarptautiniai susitarimai);

— partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai (dvišaliai santykiai).

RYTŲ AZIJA

A. Kinija
ES ir Kinija oficialius diplomatinius ryšius užmezgė 1975 m. Tie santykiai buvo
sustabdyti, kai 1989 m. karinės pajėgos žiauriai numalšino Tiananmenio aikštėje
vykusius protestus. Santykius ES atnaujino tik 1994 m., tačiau 1989 m. nustatytas
ginklų embargas tebegalioja.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-strategy-cooperation-indo-pacific_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-strategy-cooperation-indo-pacific_en
https://globalriskinsights.com/2020/12/a-strategic-autonomy-for-europe/
https://www.europeansources.info/record/a-strategic-compass-for-security-and-defence-for-a-european-union-that-protects-its-citizens-values-and-interests-and-contributes-to-international-peace-and-security/
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.6.9.pdf


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/lt

Vadovaujant prezidentui Xi Jinpingui, Kinijos politinė padėtis nuo 2012 m. labai
pasikeitė. 2018 m. buvo patvirtinta persvarstyta konstitucija, pagal kurią Xi
Jinpingui sudaromos sąlygos neribotą laiką eiti Kinijos komunistų partijos generalinio
sekretoriaus bei valstybės ir kariuomenės vadovo pareigas. Kinijos užsienio politikoje
pradėta laikytis agresyvesnio ir labiau prievartinio požiūrio ir ši šalis turi didžiausią
pasaulyje aktyvių karinių pajėgų rezervą. 2021 m. Kinijos karinis biudžetas buvo, po
Jungtinių Amerikos Valstijų, antras pagal dydį pasaulyje ir, siekdamas apie 293 mlrd.
USD, sudarė maždaug 14 proc. viso pasaulio biudžeto. 2022 m. birželio 17 d. Kinija
oficialia pradėjo eksploatuoti savo trečiąjį lėktuvnešį „Fudzianas“ (pavadinimas nurodo į
prieš Taivaną esančią provinciją) ir tai yra dalis jos nuolat dedamų pastangų iki 2027 m.
sukurti visapusiškai modernias pajėgas, kurios galėtų konkuruoti su JAV karinėmis
pajėgomis. Kinijoje taip pat statomas ketvirtasis lėktuvnešis ir pranešama, kad jis gali
būti branduolinis. Kinijos karinio laivyno pajėgos karo laivus stato greičiau nei visos
kitos valstybės kartu. Kinija plečia ir didina savo karines pajėgas Pietų Kinijos jūroje,
Taivano sąsiauryje ir Malakos sąsiauryje, kurie yra nepaprastai svarbūs tarptautinei
prekybai ir ypač Kinijos prekybai.
Iš ES ir Kinijos bendros 2020 m. strateginės bendradarbiavimo darbotvarkės matyti,
kad ES ir Kinijos ekonominė ir geopolitinė tarpusavio priklausomybė didėja. Pagal šią
darbotvarkę stiprinamas ir plečiamas bendradarbiavimas įvairiose srityse, pavyzdžiui,
užsienio ir saugumo politikos, ekonominio vystymosi, pasaulinio valdymo srityse, taip
pat daugiašalis bendradarbiavimas prekybos ir investicijų, socialinėje, aplinkosaugos ir
kitose srityse, įskaitant tiesioginius žmonių ryšius. Tačiau 2022 m. ES ir Kinijos dvišaliai
santykiai pablogėjo, visų pirma dėl Kinijos pozicijos Rusijos agresijos Ukrainoje
atžvilgiu, dėl jos atsakomųjų priemonių į ES sankcijas žmogaus teisių srityje ir pastarojo
meto jos ekonominės prievartos bei agresijos Taivano sąsiauryje.
Kinijos pozicija Rusijos agresijos prieš Ukrainą klausimu lėmė dar didesnę įtampą tarp
Vakarų sąjungininkių ir Kinijos. Nors Kinija nepritarė pačiam karui, jos neutralumas
Rusijos atžvilgiu yra pavyzdys kitoms Azijos šalims. Kinija neprisijungė prie sankcijų
Rusijai, o Kinijos ir Rusijos karinis bendradarbiavimas po Rusijos invazijos į Ukrainą
sustiprėjo, nes Kinija nusprendė tyliai remti Putiną. Nors Kinija ir Rusija nėra
sudariusios oficialaus karinio susitarimo, abi šalys padidino ginklų pardavimą ir bendras
karines pratybas. 2022 m. rugsėjo mėn. Kinija dalyvavo pratybose „Vostok 22“ rytinėje
Rusijos pakrantėje, kurios apėmė 50 000 karių ir 5 000 karinės įrangos vienetų.
NATO savo 10 metų strateginėje koncepcijoje, kuri buvo priimta 2022 m. birželio mėn.
Madride, pirmą kartą nurodė, kad Kinija laikoma iššūkiu. Strateginėje koncepcijoje
pripažįstama, kad Kinija kelia vis didesnę grėsmę, atsižvelgiant į jos augančią
ekonominę ir karinę įtaką bei didėjantį agresyvumą Indijos ir Ramiojo vandenynų
regione, be kita ko, naudojant piktavališkas hibridines bei kibernetines operacijas,
taip pat konfrontacinę retoriką, ir į tai, kad ji skleidžia dezinformaciją, kad pakenktų
taisyklėmis grindžiamai tarptautinei tvarkai, be kita ko, kosmoso, kibernetinėje ir jūrų
srityse.
Kinija nuolat pažeidžia Taivano vandenų ribas ir oro erdvę (šių pažeidimų skaičius
išaugo 2022 m. vasarą) ir Pietų Kinijos jūroje stato dirbtines salas bei karinius
įrenginius. ES skatina pasaulinio valdymo ir daugiašalio bendradarbiavimo požiūrį
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sprendžiant ginčą dėl Pietų Kinijos jūros, nesikišant į teritorines pretenzijas, didžiausia
problema laikant laivybos ir skrydžių laisvę. ES ragina ginčo šalis ieškoti taikių,
derybomis grindžiamų sprendimų ir laikytis tarptautinės teisės, paisant Jungtinių Tautų
jūrų teisės konvencijos (UNCLOS). Pietų Kinijos jūra yra nepaprastai svarbi ekonominiu
ir strateginiu požiūriu: joje vyksta apie trečdalis pasaulio laivybos eismo ir yra gausių
žvejybos bei energijos išteklių. Kinija tvirtina, kad jai priklauso maždaug 90 proc. Pietų
Kinijos jūros teritorijos pagal „devynių brūkšnių liniją“.
Kinija yra ES ekonominė konkurentė ir net sisteminė varžovė, turinti didėjančią
politinę įtaką, keičiančią tarptautines valdymo struktūras. Kinijos iniciatyva „Viena
juosta, vienas kelias“ įgyvendinama visame pasaulyje, propaguojant Kinijai būdingą
globalizaciją, pvz., neskaidrų sutarčių sudarymą, Kinijos darbo standartus ir skolos
politiką. Kinija siekia tapti pasaulio lydere aukštųjų technologijų pramonės ir
skaitmeninių technologijų, įskaitant dirbtinį intelektą bei 5G, srityse. Kinija sistemingai
kuria įtakos strategijas, vykdydama dezinformacijos kampanijas.
2020 m. gruodžio 30 d. ES ir Kinijos vadovų susitikime daugiausia dėmesio skirta
derybų dėl visapusiško susitarimo dėl investicijų sudarymui. ES kritiškai įvertino
derybų procesą ir esamą disbalansą bei abipusiškumo trūkumą daugelyje sričių, visų
pirma prekybos ir investicijų santykių srityse. Visapusišką susitarimą dėl investicijų
turi ratifikuoti Parlamentas, kuris iki šiol jo nepatvirtino atsižvelgdamas į Kinijos
poziciją dėl Rusijos agresijos Ukrainoje, jos karingumą Taivano atžvilgiu ir sankcijas,
kurias 2021 m. kovo mėn. ji nustatė penkiems EP nariams ir keturiems Europos
subjektams, atsakydama į Tarybos Kinijai pritaikytas sankcijas reaguojant į plataus
masto savavališką uigūrų sulaikymą Sindziange.
2022 m. balandžio mėn. įvyko 23-iasis ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas.
ES ir Kinija išsamiai aptarė Rusijos agresiją prieš Ukrainą. ES paragino Kiniją
remti pastangas nedelsiant nutraukti kraujo praliejimą Ukrainoje – tai atitinka Kinijos,
kaip nuolatinės JT Saugumo Tarybos narės, vaidmenį pasaulyje ir jos išskirtinius
glaudžius santykius su Rusija. Kitas diskusijų klausimas buvo atsigavimas po
COVID-19 pandemijos, kuris yra bendras prioritetas. ES patvirtino esanti pasirengusi
bendradarbiauti su Kinija ir kitomis Pasaulio sveikatos organizacijos valstybėmis
narėmis dėl naujo susitarimo dėl pandemijų prevencijos, parengtiems joms ir
reagavimo į jas. Taip pat buvo aptarti klimato kaitos ir ekonominio bendradarbiavimo
klausimai. ES dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą dėl „vienos Kinijos“ politikos, kartu
pareikšdama susirūpinimą dėl padidėjusios įtampos abipus sąsiaurio.
2022 m. liepos mėn. įvyko devintasis ES ir Kinijos aukšto lygio dialogas ekonomikos ir
prekybos klausimais, kuriame daugiausia dėmesio skirta pasauliniams ekonominiams
iššūkiams, COVID-19 sukeltiems tiekimo grandinių sutrikimams ir Rusijos invazijos į
Ukrainą poveikiui, pavyzdžiui, maisto, energijos ir finansų rinkoms.
ES ir Kinija – svarbios prekybos partnerės. 2021 m. Kinija buvo trečia pagal dydį ES
prekių eksporto paskirties šalis (10,2 proc.) ir pagrindinis ES prekių importo šaltinis
(22,4 proc.). 2019 m. ES importas iš Kinijos iš viso siekė 363 mlrd. EUR, o 2021 m.
– 472 mlrd. EUR. 2019 m. ES eksportas į Kiniją siekė maždaug 198 mlrd. EUR, o
2021 m. – 223 mlrd. EUR. Tai reiškia, kad per dieną importuojama prekių už maždaug
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1,3 mlrd. EUR ir eksportuojama prekių už 600 mln. EUR, taigi ES ir Kinijos prekybos
vertė iš viso per dieną siekia 1,9 mlrd. EUR sumą.
Parlamentas yra labai susirūpinęs dėl žmogaus teisių padėties Kinijoje ir yra atkreipęs
dėmesį į Kinijoje vykdomus žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant savavališką kalinimą,
darbo stovyklas ir mirties bausmę. Parlamentas priėmė rezoliucijas, kuriose pasmerkė
Kinijos vykdomą politinės opozicijos ir demokratiją remiančių aktyvistų Honkonge
slopinimą, išreiškė susirūpinimą dėl Honkongui taikomo nacionalinio saugumo įstatymo
ir paragino ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją.
Parlamentas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl Sindziango ir uigūrų padėties,
pasmerkdamas priverstinį darbą bei uigūrų mažumų išnaudojimą. Parlamentas taip pat
priėmė rezoliucijas dėl Tibeto, konkrečiau, dėl religinių ir etninių mažumų padėties.
Pastarojo meto Parlamento rezoliucijos dėl Kinijos:
— 2021 m. gegužės 20 d. rezoliucija dėl Kinijos atsakomųjų sankcijų, taikomų ES

subjektams ir Europos Parlamento nariams bei nacionalinių parlamentų nariams;

— 2021 m. rugsėjo 16 d. rezoliucija dėl naujos ES ir Kinijos strategijos;

— 2022 m. sausio 20 d. rezoliucija dėl pagrindinių laisvių pažeidimų Honkonge;

— 2022 m. gegužės 5 d. rezoliucija dėl pranešimų apie tebevykdomą žmogaus
organų ėmimą persodinimui Kinijoje;

— 2022 m. birželio 9 d. rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Sindziange, įskaitant
Sindziango policijos bylas;

— 2022 m. liepos 7 d. rezoliucija dėl kardinolo J. Zeno ir pagalbos fondo „612“
patikėtinių suėmimo Honkonge.

B. Taivanas
ES yra įsipareigojusi paisyti „Vienos Kinijos“ politikos, pagal kurią Taivaną traktuoja
kaip atskirą muitų teritoriją, bet ne kaip suverenią valstybę, pripažįsta Taivaną
kaip ekonominį ir komercinį subjektą ir remia Taivano dalyvavimą daugiašaliuose
forumuose. ES remia taikų Taivano ir Kinijos konfliktų sprendimą ir prieštarauja
jėgos naudojimui ar grasinimui ją panaudoti. ES su Taivanu vykdo gerai struktūruotą
dialogą ekonomikos ir prekybos klausimais automobilių pramonės, vaistų, kosmetikos
ir medicinos priemonių sektoriuose. 2021 m. Taivanas buvo 12-as pagal dydį ES
prekybos partneris, o ES buvo penkta pagal dydį Taivano prekybos partnerė po Kinijos,
Jungtinių Amerikos Valstijų, Honkongo ir Japonijos. Pietryčių Azijos valstybių asociacija
(ASEAN) taip pat buvo viena svarbiausių Taivano prekybos partnerių. 2021 m. bendra
ES ir Taivano prekybos prekėmis vertė buvo apie 64 mlrd. EUR, o ES prekybos deficitas
siekė 7,1 mlrd. EUR. 2020–2021 m. ES ir Taivano dvišalė prekyba išaugo 17,8 proc.
2021 m. ES eksportas į Taivaną siekė 28,41 mlrd. EUR, o ES importas iš Taivano –
35,57 mlrd. EUR.
ES ir Taivanas taip pat kasmet rengia konsultacijas įvairiais su prekyba nesusijusiais
klausimais. Trečiosios Taivano ir ES konsultacijos darbo klausimais ir ketvirtosios
Taivano ir ES konsultacijos žmogaus teisių klausimais įvyko atitinkamai 2021 m. vasario
ir liepos mėn. Abi šalys yra įsipareigojusios propaguoti ir ginti žmogaus teises bei
demokratijos principus, taip pat teisinės valstybės principą. Metinėse konsultacijose

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:52021IP0255
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:52021IP0255
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:52021IP0382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:52022IP0011
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0200_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0200_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0237_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0237_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0291_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0291_LT.html


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2023 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/lt

taip pat aptariamos įvairios temos, pavyzdžiui, darbuotojų migrantų, ypač namų ūkio
ir žvejybos pramonės darbuotojų teisės, mirties bausmė, lyčių lygybė ir vienodos
LGBTQIA+ asmenų sąlygos. Be to, 2021 m. gegužės mėn. surengtas inauguracinis
ES ir Taivano bendradarbiavimo darbuotojų saugos ir sveikatos srityje susitikimas, o
antrasis – 2022 m. gegužės mėn., kuriuose abi šalys aptarė kancerogenų rizikos darbo
vietoje valdymą ir ketvirtosios pramonės revoliucijos saugos valdymą.
2020 m. sausio mėn. Taivane įvyko prezidento rinkimai ir Demokratinės pažangos
partijos lyderis Tsai Ing-wen, surinkęs 57,1 proc. balsų, buvo išrinktas antrai kadencijai,
o Han Kuo-yu, priklausantis Kinijos nacionalistų partijai („Kuomintang“), surinko
38,6 proc. balsų. Nepriklausomybė nuo žemyninės Kinijos – pagrindinė Taivano
politikos tema, kai Kinija Taivanui daro diplomatinį, ekonominį, karinį ir psichologinį
spaudimą.
Įtampa abipus sąsiaurio išaugo po to, kai 2016 m. Taivano prezidento rinkimus
laimėjo Tsai Ing-wen. Kinija ėmėsi agresyvių veiksmų, padidindama bombonešių,
naikintuvų ir stebėjimo orlaivių patruliavimo aplink Taivaną dažnumą ir mastą. Nuo
2022 m. gegužės 31 d. Taivanas pranešė apie 465 įsibrovimus, t. y. beveik 50 proc.
daugiau nei 2021 m. Be to, 2022 m. Taivanas pranešė apie beveik penkis milijonus
kibernetinių išpuolių, kuriuos per dieną įvykdo Kinija, nukreiptus prieš jo vyriausybines
agentūras, puslaidininkių įmones ir finansų įstaigas. Parlamentas ne kartą ragino
vykdyti glaudesnį dvišalį ES ir Taivano bendradarbiavimą tokiose srityse, kaip prekyba,
moksliniai tyrimai, kultūra, švietimas, klimato kaita ir aplinkos apsauga, ir yra pareiškęs,
jog pritartų deryboms dėl ES ir Taivano dvišalio investicijų susitarimo. 2021 m. rugsėjo
mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje raginama daryti pažangą rengiant ES
investicijų susitarimą su Taivanu. Parlamentas taip pat pritarė naudingam Taivano
dalyvavimui tarptautinėse organizacijose, pvz., Pasaulio sveikatos organizacijoje ir
Tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje. Parlamentas taip pat ne kartą ragino
Kiniją susilaikyti nuo karinių provokacijų, nukreiptų prieš Taivaną, pabrėždamas, kad
visi tarp sąsiaurio šalių vykstantys ginčai turėtų būti sprendžiami taikiomis priemonėmis,
remiantis tarptautine teise.
Taivanas yra nepaprastai svarbus ES kaip pagrindinių aukštųjų technologijų sektorių,
visų pirma puslaidininkių, pasaulinis tiekėjas. Užsienio reikalų komiteto iniciatyva
2021 m. spalio mėn. Parlamentas priėmė konkrečią rekomendaciją dėl ES ir Taivano
santykių, kurioje raginama skubiai pradėti rengti dvišalį investicijų susitarimą su Taivano
valdžios institucijomis, kad būtų stiprinami dvišaliai ekonominiai ryšiai. Parlamentas
pritaria tam, kad Taivanas būtų įtrauktas į ES strategiją dėl Indijos ir Ramiojo vandenynų
regiono, ir skatina dialogą bei bendradarbiavimą su Taivanu visuose pramonės
sektoriuose ir tiekimo grandinėse, visų pirma strategiškai svarbiose pramonės srityse,
pavyzdžiui, puslaidininkių technologijų (Taivanas pagamina du trečdalius pasaulio
puslaidininkių ir 90 proc. aukštos kokybės puslaidininkių).
Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus klausimais
(INGE) 2021 m. lapkričio 3–5 d. lankėsi Taipėjuje – tai buvo pirmasis oficialus
Parlamento vizitas Taivane. INGE komitetas siekė pasimokyti iš Taivano patirties
kovojant su kišimosi ir manipuliavimo kampanijomis ir aptarė Taivano novatorišką
kovos su dezinformacijos kampanijomis bei kitų rūšių hibridiniais išpuoliais sistemą.
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JAV Atstovų Rūmų pirmininkės Nancy Pelosi vizitas Taivane 2022 m. rugpjūčio mėn.
buvo aukščiausio lygio JAV vyriausybės atstovo vizitas į Taivaną per 25 metus. Po to
šalyje apsilankė daug kitų Vakarų aukšto lygio atstovų. Kinija šiuos vizitus į salą laikė
kišimusi į jos reikalus ir Taivano suvereniteto de facto pripažinimu. Pekinas reagavo
surengdamas precedento neturinčias plataus masto karines pratybas septyniose
nurodytose teritorijose, išsidėsčiusiose aplink Taivaną, per kurias panaudojo iki 11
balistinių raketų, iš kurių bent penkios praskriejo virš Taivano, todėl šios pratybos buvo
virtuali Taivano jūrų ir oro erdvės blokada. Penkios Kinijos balistinės raketos nusileido
Japonijos išskirtinėje ekonominėje zonoje, o plataus masto karinės pratybos buvo
vykdomos kartu su intensyviais kibernetiniais išpuoliais prieš Taivaną.
Komisijos atstovas spaudai pareiškė, kad ES yra suinteresuota Taivano sąsiauryje
išsaugoti taiką ir esamą padėtį. Įtampa turėtų būti šalinama dialogo būdu ir turėtų būti
išlaikyti tinkami komunikacijos kanalai, kad būtų sumažinta apsiskaičiavimo rizika.
2022 m. rugsėjo mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl padėties Taivano sąsiauryje,
kurioje kritikuojamas Kinijos karinis eskalavimas ir atmetama Kinijos ekonominė
prievarta. Parlamentas palankiai įvertino Lietuvos ketinimą atidaryti prekybos atstovybę
Taipėjuje ir paragino kitas valstybes nares sekti šiuo pavyzdžiu ir stiprinti savo santykius
su Taivanu.
C. Honkongas
ES mano, kad Honkongo aukšto lygio autonomija yra nepaprastai svarbi ir kad ji turi
būti išsaugota laikantis Pagrindinio įstatymo ir tarptautinių įsipareigojimų. Honkongo
vystymuisi ir toliau būtina užtikrinti pagarbą pagrindinėms teisėms ir laisvėms, taip
pat teismų nepriklausomumą. ES ir Honkongo santykiai apima prekybą, ekonomikos
vystymąsi, muitinių bendradarbiavimą, inovacijas ir technologijas, konkurenciją, maisto
saugą, aplinką ir švietimą. ES yra antra pagal dydį Honkongo prekybos partnerė po
žemyninės Kinijos. 2021 m. Honkonge veikė bent 1 614 ES įmonių ir daugelis jų
naudojosi Honkongu kaip regionine būstine. Dvišalė prekyba prekėmis iš viso sudarė
30,5 mlrd. EUR, t. y. 2,5 proc. daugiau, palyginti su 2020 m. ES prekių į Honkongą
buvo eksportuojama už 23,5 mlrd. EUR, o prekių iš Honkongo importuojama už 7 mlrd.
EUR, taigi prekybos perteklius siekė 16,5 mlrd. EUR. 2021 m. ES buvo trečia pagal
dydį Honkongo prekybos prekėmis partnerė po žemyninės Kinijos.
Dėl padarytos pažangos gero administravimo srityje 2019 m. kovo mėn. ES išbraukė
Honkongą iš mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų
sąrašo. ES yra rimtai susirūpinusi dėl 2020 m. birželio 30 d. Kinijos nustatyto
nacionalinio saugumo įstatymo. Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos
vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (pirmininko pavaduotojas
ir vyriausiasis įgaliotinis) išreiškė susirūpinimą dėl nacionalinio saugumo įstatymo
atitikties Honkongo Pagrindiniam įstatymui, 1984 m. Kinijos ir Jungtinės Karalystės
bendrai deklaracijai ir Kinijos tarptautiniams įsipareigojimams. Nacionaliniu saugumo
įstatymu buvo pasinaudota siekiant numalšinti Honkongo demokratinį judėjimą, nes bet
koks nuomonės reiškimas, kuris buvo laikomas prieštaraujančiu vyriausybės politikai,
galėjo baigtis suėmimu ir įkalinimu. Kitas nerimą keliantis aspektas yra įstatymo
ekstrateritorinis taikymas.
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2020 m. liepos mėn. ES ir jos valstybės narės pakartojo pritariančios Honkongo
aukšto lygio autonomijai pagal principą „viena šalis – dvi sistemos“, ir sykiu nustatė
suderintą priemonių rinkinį tokiose srityse, kaip prieglobsčio, migracijos, vizų ir
gyvenimo šalyje politikos, o ypač valstybių narių ekstradicijos tvarkos. Į rinkinį įtrauktos
nuostatos dėl specialios didesnės rizikos įrangos ir technologijų eksporto galutiniam
naudojimui Honkonge, stipendijų ir akademinių mainų, kuriuose dalyvauja Honkongo
studentai, taip pat dėl paramos pilietinei visuomenei. Vyriausybė atidėjo 2020 m. 7-
osios kadencijos Honkongo Įstatymų Leidžiamosios Tarybos rinkimus, savo sprendimą
pateisindama COVID-19 plitimu. Rinkimai įvyko 2021 m. gruodžio mėn. ir, nenuostabu,
laimėjo Kiniją palaikantys kandidatai. Pirmininko pavaduotojas ir vyriausiasis įgaliotinis
Josep Borrell pareiškė, kad ES mano, jog šie rinkimai kartu su nuolatiniu spaudimu
pilietinei visuomenei yra dar vienas žingsnis siekiant panaikinti principą „viena šalis –
dvi sistemos“. Be to, 2022 m. gegužės mėn. 1 500 rinkimų komiteto narių balsavo už
vieną kandidatą – John Lee Ka-chiu, kuris tapo vykdomuoju direktoriumi. Už J. Lee
balsavo 99 proc. rinkėjų, palyginti su 66 proc., balsavusių už jo pirmtakę Carrie Lam,
kuri nuo 2017 m. vadovavo Honkongui.
Parlamentas 2017 m. gruodžio 13 d. rekomendacijoje, praėjus 20-iai metų po
Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo sukūrimo, pabrėžė, kad siekiant
toliau stiprinti santykius su ES yra labai svarbu laikytis Pagrindinio įstatymo.
Parlamentas pasmerkė nuolatinį Kinijos kišimąsi į Honkongo vidaus reikalus, dėl kurio
gali kilti pavojus principo „viena šalis – dvi sistemos“ ilgalaikiam perspektyvumui.
2020 m. birželio rezoliucijoje Parlamentas vienašalį nacionalinio saugumo įstatymo
priėmimą vadino visapusišku pasikėsinimu į Honkongo autonomiją, teisinės valstybės
principą ir pagrindines laisves. Kinija privalo laikytis Bendros deklaracijos, kurią
Jungtinės Tautos įregistravo kaip teisiškai privalomą sutartį, kad būtų išsaugota aukšto
lygio Honkongo autonomija, jo teisės bei laisvės.
2021 m. sausio mėn. rezoliucijoje dėl represijų prieš demokratinę opoziciją Honkonge
Parlamentas ragino nedelsiant ir besąlygiškai paleisti asmenis, suimtus Honkonge
per pirmąsias dvi 2021 m. savaites, ir visus asmenis, kurie anksčiau buvo sulaikyti
remiantis kaltinimais pagal nacionalinio saugumo įstatymą. Parlamentas paragino
valdžios institucijas gerbti Honkongo teisinės valstybės principus, žmogaus teises,
demokratijos principus ir aukšto lygio autonomiją ir nedelsiant susilaikyti nuo tolesnio
nacionalinio saugumo įstatymo taikymo siekiant panaikinti teisę į saviraiškos, taikių
susirinkimų ir asociacijų laisvę.
2021 m. liepos mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Honkongo, ypač laikraščio
„Apple Daily“ atvejo, kurioje pasmerkė saviraiškos laisvės apribojimus ir paragino
Honkongo valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus žurnalistus bei
kitus aktyvistus, sulaikytus pagal nacionalinio saugumo įstatymą, ir panaikinti visus
jiems taikomus kaltinimus.
2022 m. sausio mėn. Parlamentas priėmė dar vieną rezoliuciją dėl pagrindinių
laisvių pažeidimų Honkonge, kurioje griežtai pasmerkė tiksliniai išpuolius prieš įvairią
opoziciją: NVO, žiniasklaidos priemones ir civilius gyventojus. Rezoliucijoje siūloma
Honkongo gyventojams, kurie kenčia nuo Kinijos prievartos, suteikti akademinių
galimybių dėl humanitarinių priežasčių.
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D. Japonija
ES ir Japonija yra strateginės partnerės nuo 2003 m., jos pripažįsta tas pačias
pagrindines vertybes, pavyzdžiui, gerbia žmogaus teises, laikosi demokratijos ir
teisinės valstybės principų, taip pat yra tvirtai įsipareigojusios siekti darnaus vystymosi,
remti daugiašališkumą ir taisyklėmis grindžiamą Pasaulio prekybos organizacijos
(PPO) sistemą. Japonija yra įsipareigojusi veiksmingai įgyvendinti Paryžiaus susitarimo
tikslus dėl kovos su klimato kaita ir kitus daugiašalius aplinkos apsaugos susitarimus.
Tačiau kai kurie klausimai Europos Sąjungai kelia susirūpinimą: Japonijoje taikoma
mirties bausmė, vykdoma banginių medžioklė ir tėvai grobia ES vaikus.
2019 m. vasario mėn., pradėjus laikinai įgyvendinti strateginės partnerystės susitarimą
ir įsigaliojus ekonominės partnerystės susitarimui (EPS), ES ir Japonijos dvišaliai
strateginiai santykiai perkelti į aukštesnį lygį. EPS yra svarbiausias ES kada nors
sudarytas dvišalis prekybos susitarimas, nes jis apima beveik trečdalį pasaulio
bendrojo vidaus produkto (BVP), beveik 40 proc. pasaulio prekybos ir daugiau
kaip 600 mln. žmonių. Į ekonominės partnerystės susitarimą, be kita ko, įtraukti
prekybos prekėmis ir prekybos paslaugomis įsipareigojimai ir nustatyta sistema, kuria
skatinamos dvišalės investicijos. Jame taip pat nustatyti plataus užmojo darnaus
vystymosi tikslai ir pirmą kartą įtrauktas konkretus įsipareigojimas laikytis Paryžiaus
susitarimo dėl klimato kaitos. 2020 m. birželio 22 d. ES ir Japonija pasirašė susitarimą
dėl civilinės aviacijos saugos. Dvišaliuose santykiuose vis dar neišspręstas bevizio
režimo ES piliečiams keliaujant į Japoniją abipusiškumo klausimas, nes Japonijos
piliečiams taikomas bevizis režimas keliaujant į ES.
Japonija yra antra pagal dydį ES prekybos partnerė Azijoje (po Kinijos) ir bendra
prekybos vertė 2020 m. siekė 109 mlrd. EUR. 2020 m. ES eksportas į Japoniją sudarė
54,9 mlrd. EUR. ES turėjo 0,5 mlrd. EUR vertės prekybos prekėmis perteklių. Prekybos
paslaugomis srityje – 2018 m. iš ES į Japoniją eksportuota paslaugų už 35 mlrd. EUR,
o iš Japonijos jų importuota už 18 mlrd. EUR, taigi ES turėjo 16,3 mlrd. EUR prekybos
paslaugomis perteklių.
Abi šalys ir toliau pasiryžusios stiprinti investicinius santykius ir tuo tikslu ateityje
sudaryti atskirą investicijų susitarimą, į kurį būtų įtraukti investuotojų ir (arba) investicijų
apsaugos standartai bei ginčų sprendimo mechanizmas. 2018 m. liepos mėn. ES ir
Japonija baigė derybas dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio ir 2019 m. sausio mėn.
priėmė sprendimus pripažinti viena kitos duomenų apsaugos sistemas lygiavertėmis,
sukuriant didžiausią pasaulyje saugių duomenų srautų erdvę.
Dėl COVID-19 vietoj numatyto 2020 m. ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikimo
Tokijuje 2020 m. gegužės 26 d. buvo surengtas ES ir Japonijos vadovų susitikimas.
Vadovai dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą sutelkti pastangas kovojant su
COVID-19 pandemijos padariniais ir bendradarbiauti kuriant vakcinas. ES ir Japonija,
dalyvaudamos G7, taip pat įsipareigojo siekti paspartinti pasaulio ekonomikos
atsigavimą. Jos taip pat įsipareigojo bendradarbiauti klimato kaitos ir mokslinių tyrimų
srityse, Žaliąjį kursą ir skaitmeninę darbotvarkę laikydamos tolesnio bendradarbiavimo
stiprinimo priemonėmis. ES ir Japonija dar kartą patvirtino bendradarbiaujančios taikos
ir saugumo srityse, taip pat kovos su dezinformacijos kampanijomis srityje.
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2021 m. sausio 25 d. Europos Sąjungos Taryba surengė diskusiją su Japonijos
užsienio reikalų ministru Toshimitsu Motegi dėl atitinkamų požiūrių į Indijos ir
Ramiojo vandenynų regioną ir susitarė, kad aktyvesnė ES veikla regione ir tvirtesnis
bendradarbiavimas su Japonija bei kitais panašiai mąstančiais partneriais būtų
naudingi. Abi pusės buvo suinteresuotos skatinti bendradarbiavimą junglumo, jūrų
saugumo, aplinkos ir klimato kaitos, prekybos ir investicijų, skaitmeninių klausimų
srityse, skatinti daugiašališkumą ir laikytis taisyklėmis grindžiamos tarptautinės tvarkos.
2022 m. gegužės mėn. Tokijuje surengtas 28-asis ES ir Japonijos aukščiausiojo
lygio susitikimas siekiant dar kartą patvirtinti šalių įsipareigojimus pagal ES ir
Japonijos EPS ir strateginės partnerystės susitarimą, grindžiamus bendrais interesais
ir bendromis laisvės, pagarbos žmogaus teisėms, demokratijos, teisinės valstybės,
atviros, laisvos ir sąžiningos prekybos, veiksmingo daugiašališkumo bei taisyklėmis
grindžiamos tarptautinės tvarkos vertybėmis. ES ir Japonijos vadovai pareikalavo,
kad Rusija nedelsdama nutrauktų karinę agresiją prieš Ukrainą ir besąlygiškai
atitrauktų visas savo pajėgas bei visapusiškai gerbtų Ukrainos teritorinį vientisumą,
suverenitetą ir nepriklausomybę pagal jos tarptautiniu mastu pripažintas sienas.
Vadovai, bendradarbiaudami su G7 ir kitomis bendramintėmis šalimis, parėmė Ukrainą
nustatydami papildomas sankcijas Rusijai. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas
Charles Michel pasakė, kad Japonija yra artimiausia ES strateginė partnerė Indijos ir
Ramiojo vandenynų regione ir kad Rusijos karas prieš Ukrainą parodė, jog glaudesnis
bendradarbiavimas – gyvybiškai būtinas. ES ir Japonija taip pat patvirtino bendrą
pareiškimą ir užmezgė skaitmeninę partnerystę, siekdamos skatinti bendradarbiavimą
ir padėti užtikrinti sėkmingą skaitmeninę pertvarką, kuria būtų pasiekti solidarumo,
klestėjimo ir darnumo tikslai. Vadovai taip pat aptarė, kaip reikėtų bendradarbiauti, kad
būtų išlaikytos stabilios pasaulinės energijos rinkos ir padedama užtikrinti energijos
tiekimo šaltinių įvairinimą bei tiekimo saugumą. Saugumo ir gynybos srityje ES ir
Japonija įsipareigojo toliau intensyvinti glaudžias konsultacijas, be kita ko, ginklų
neplatinimo ir nusiginklavimo bei kovos su hibridinėmis grėsmėmis klausimais. ES ir
Japonija tęs 2021 m. aukščiausiojo lygio susitikime pradėtą ES ir Japonijos žaliojo
aljanso įgyvendinimą. Jos dar kartą patvirtino, kad svarbu bendradarbiauti tokiose
srityse kaip švaresnis vandenilis, branduolinė sauga, atsinaujinančiųjų išteklių energija
ir anglies perdirbimas.
Europos Parlamentas ir Japonijos Parlamentas stiprina savo tarpparlamentinį dialogą,
nes tai yra neatsiejama ES ir Japonijos dvišalių strateginių santykių plėtojimo
dalis. Todėl 2018 m. gruodžio mėn. Parlamentas priėmė dvi rezoliucijas: pridedamą
rezoliuciją dėl ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymo ir
pridedamą rezoliuciją dėl ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo
sudarymo. 2020 m. liepos mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl tarptautinio ir vidaus
tėvų vykdomo ES vaikų grobimo Japonijoje, atkreipdamas dėmesį į vaikų, nukentėjusių
dėl tėvų vykdomo vaikų grobimo Japonijoje, padėtį, ir pabrėždamas, kad atitinkami
įstatymai ir teismų sprendimai nevykdomi. Kitos neseniai priimtos svarbios rezoliucijos
dėl santykių su Japonija yra 2021 m. sausio 21 d. rezoliucija dėl glaudesnių sąsajų ir
ES ir Azijos santykių, 2022 m. birželio 7 d. rezoliucija dėl ES ir saugumo iššūkių Indijos
ir Ramiojo vandenyno regione ir 2022 m. liepos 5 d. rezoliucija dėl Indijos ir Ramiojo
vandenyno strategijos prekybos ir investicijų srityje.
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Atsistatydinus ilgiausiai pareigas ėjusiam Japonijos ministrui pirmininkui Shinzo Abe,
naujasis ministras pirmininkas Yoshihide Suga pradėjo eiti pareigas 2020 m. rugsėjo
mėn., o 2021 m. spalio mėn. pradžioje jį pakeitė Fumio Kishida. 2021 m. spalio 31 d.
Japonijoje įvyko visuotiniai rinkimai, per kuriuos ketverių metų kadencijai buvo renkami
Atstovų Rūmų nariai. Valdančioji liberalų demokratų partija (LDP), nors ir prarado kelias
vietas, išlaikė tvirtą daugumą.
Japoniją ir pasaulį giliai sukrėtė buvusio ministro pirmininko Shinzo Abe nužudymas
2022 m. liepos 8 d. Naroje, kur jis vykdė 2022 m. rinkimų į Japonijos Patarėjų Rūmus
kampaniją. Rinkimai, per kuriuos šešerių metų kadencijai buvo išrinkti pusė aukštųjų
rūmų narių, įvyko po dviejų dienų 2022 m. liepos 10 d. LDP šiek tiek padidino savo
vietų skaičių ir pasiekė naują rekordą – į 28 proc. vietų išrinktos moterys.
E. Pietų Korėja (Korėjos Respublika)
ES ir Pietų Korėjos santykių pradžia – 1997 m., kai buvo sudarytas susitarimas dėl
bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje.
Pietų Korėja yra viena iš dešimties svarbiausių ES strateginių partnerių ir ES ir Pietų
Korėjos strateginė partnerystė grindžiama trimis pagrindiniais ramsčiais, pagrįstais
trimis pagrindiniais susitarimais:
— nuo 2014 m. birželio mėn. galiojančiu ES ir Pietų Korėjos bendruoju susitarimu,

kuriuo nustatoma bendra strateginės partnerystės ir visapusiško dvišalio
bendradarbiavimo struktūra. Jungtinis komitetas užtikrina ir stebi jo įgyvendinimą;

— ES ir Pietų Korėjos laisvosios prekybos susitarimu (LPS), kuris ratifikuotas 2015 m.
gruodžio mėn. Pietų Korėja buvo pirmoji Azijos šalis, pasirašiusi LPS su ES, ir šis
LPS yra vienas iš plačiausio užmojo ES prekybos susitarimų, apimantis daugiau
nei bet kurie ankstesni susitarimai. Šiuo LPS siekiama pašalinti dvišalės prekybos
kliūtis, sukurti išplėstą ir saugią prekių bei paslaugų rinką, taip pat stabilią aplinką
investicijoms;

— nuo 2016 m. galiojančiu ES ir Pietų Korėjos susitarimu dėl dalyvavimo krizių
valdyme bendrųjų sąlygų, kuriuo sustiprinama strateginė partnerystė saugumo
klausimais, suteikiant Pietų Korėjai galimybę dalyvauti ES civilinio ir karinio
pobūdžio krizių valdymo operacijose. Susitarimu dėl dalyvavimo bendrųjų sąlygų
taip pat sudaromos palankesnės sąlygos Pietų Korėjos dalyvavimui ES bendros
saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijose ir operacijose, siekiant padidinti
reagavimo į krizes veiksmingumą.

2022 m. birželio mėn. Seule įvyko 18-asis ES ir Pietų Korėjos jungtinio komiteto
posėdis. Komitetas pasmerkė Rusijos invaziją į Ukrainą ir sutarė, kad Rusija turi
gerbti Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę pagal jos
tarptautiniu mastu pripažintas sienas. ES ir Pietų Korėja taip pat įsipareigojo suvienyti
jėgas stiprinant Paryžiaus susitarimo įgyvendinimą, be kita ko, rengiantis Šarm
aš Šeiche įvyksiančiai konferencijai COP27, ir skatinti priimti itin plataus užmojo
Pasaulinę biologinės įvairovės strategiją po 2020 m., rengiantis Monrealyje įvyksiančiai
konferencijai COP15, kuri būtų remiama perėjimu prie žiedinės ekonomikos ir švarios
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energijos. Jos taip pat nagrinėjo ES ir Korėjos Respublikos žaliosios partnerystės
sukūrimo perspektyvas.
2021 m. gegužės mėn. Pietų Korėja Seule surengė 2021 m. P4G (aplinkos apsaugos)
aukščiausiojo lygio susitikimą, per kurį paskelbta Seulo deklaracija, kurioje pasisakoma
už pastangas siekti, kad pasaulio temperatūros kilimas, palyginti su ikipramoninio
laikotarpio temperatūra, būtų mažesnis nei 2 °C, o ne 1,5 °C. Vadovai paragino
didinti nacionalines išlaidas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui mažinti, spartinti
pastangas atsisakyti neatsinaujinančių energijos šaltinių ir bendradarbiauti sprendžiant
plastiko atliekų jūrų ekosistemose klausimą.
Nuo 2011 m. dvišalė prekyba toliau augo, net ir COVID-19 pandemijos metu, ir 2020 m.
pasiekė beveik 90 mlrd. EUR lygį. Per 2010–2020 m. laikotarpį visa prekyba prekėmis
išaugo 45,9 proc. 2020 m. ES buvo trečias pagal dydį Pietų Korėjos importo šaltinis
(11,8 proc.) ir ketvirta pagal dydį eksporto paskirties šalis (9,3 proc.). Tačiau kai kuriose
srityse tebėra problemų ir ES ragina Pietų Korėją pašalinti nuolat kylančias kliūtis ES
gyvūninių produktų importui ir ratifikuoti dar nepriimtą Tarptautinės darbo organizacijos
(TDO) konvenciją Nr. 105 dėl priverstinio darbo.
Pietų Korėjos mokslo ir technologijų sektorius yra vienas pažangiausių pasaulyje.
Šiame sektoriuje siekiama sutelkti dėmesį į inovacijas ir esama įspūdingų pasiekimų
robotikos ir dirbtinio intelekto srityje – tokie pasiekimai atveria naujų galimybių
didinti bendradarbiavimą su ES mokslo ir technologijų srityse. Jau vyksta glaudus
bendradarbiavimas kibernetinių grėsmių srityje, nes Pietų Korėjos ekonomika
labai suskaitmeninta ir šalis rengia nacionalinę kibernetinio saugumo strategiją,
atsižvelgdama į patirtus įsilaužimus ir išpuolius, dėl kurių nukentėjo milijonai žmonių ir
oficialios interneto svetainės. Dėl didžiosios dalies didelio masto kibernetinių išpuolių
organizavimo kaltinama Šiaurės Korėja (KLDR). 2020 m. lapkričio mėn. ES ir Pietų
Korėja surengė šeštąjį dialogą kibernetikos klausimais, kurio rezultatas – bendra
parama veiksmų programos sukūrimui. Programa padės skatinti atsakingą elgesį
kibernetinėje erdvėje ir Jungtinių Tautų struktūrose spręsti kibernetinius klausimus,
susijusius su tarptautiniu saugumu. 2022 m. kovo mėn. vykusius prezidento rinkimus
labai nedideliu balsų skirtumu laimėjo konservatorius Yoon Suk-yeol. Prezidentas Yoon
šią nedidelę pergalę prieš Demokratų partijos kandidatą Lee Jae-myung užsitikrino
žadėdamas kovoti su klasių nelygybe. Aštuntieji vietos rinkimai įvyko 2022 m. birželio
mėn. ir sutapo su papildomaisiais rinkimais į laisvas Nacionalinio Susirinkimo vietas. Tai
buvo pirmieji visos šalies rinkimai vadovaujant prezidentui Yoon Suk-yeolui po to, kai
jis pradėjo eiti pareigas 2022 m. gegužės 10 d. Prezidento Yoon Suk-yeolo valdančioji
partija laimėjo 12-a iš 17-os didžiųjų miestų merų ir provincijų gubernatorių rinkimų, o
tai dar labiau padidino konservatyvią Yoon Suk-yeolo įtaką praėjus mažiau nei trims
mėnesiams nuo jo pergalės prezidento rinkimuose.
2021 m. balandžio mėn. Pietų Korėja baigė ratifikuoti tris pagrindines TDO konvencijas:
Konvenciją dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo, Konvenciją dėl
teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas bei Konvenciją dėl priverstinio
ar privalomojo darbo, tačiau vis dar turi būti ratifikuota Konvencija dėl priverstinio darbo
panaikinimo.
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Pietų Korėja teigia, kad Japonija vis dar turi atlyginti šaliai už Antrojo pasaulinio
karo metu padarytą žalą. Santykiai tebėra įtempti nepaisant pastangų atkurti ryšius
pagal 1965 m. sutartį. Itin daug ginčų kelia klausimas, susijęs su „paguodos
moterimis“ (moterys, kurios buvo sekso vergės 1932–1945 m.). Pietų Korėja taip
pat išreiškė susirūpinimą dėl Japonijos planų iš Fukušimos elektrinės atgal į Ramųjį
vandenyną išleisti užterštą vandenį, o tai neigiamai paveiks jūrų gyvūniją, taigi ir
žvejybos pramonę. Prezidento Yoon Suk-yeolo užsienio politika apima suartėjimą su
Japonija siekiant išspręsti dabartinius ginčus ir pašalinti prekybos kliūtis. Prezidentui
Yoon Suk-yeolui nusprendus sustiprinti atgrasymo veiksmus, Pietų Korėja ir Jungtinės
Amerikos Valstijos 2022 m. rugpjūčio mėn. atnaujino bendras karines pratybas,
kurios kelerius metus nevyko dėl COVID-19 pandemijos. Anksčiau, 2022 m. pavasarį,
Jungtinės Valstijos, Pietų Korėja ir Japonija dalyvavo balistinės priešraketinės gynybos
pratybose prie Havajų krantų, parodydamos, kad Seulo ir Tokijo santykiai pagerėjo.
Parlamentas yra labai susirūpinęs dėl Šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos tarpusavio
santykių. 2018 m. balandžio–rugsėjo mėn. įvyko trys Šiaurės Korėjos ir Pietų
Korėjos aukščiausiojo lygio susitikimai branduolinio ginklo atsisakymo klausimu,
tačiau dialogas ir bendradarbiavimas užstrigo 2019 m. po JAV ir Šiaurės Korėjos
aukščiausiojo lygio susitikimo Hanojuje ir dar labiau pablogėjo 2019 m. rugpjūčio
mėn. po bendrų JAV ir Pietų Korėjos karinių pratybų. Įtampa pasiekė kulminaciją, kai
2020 m. kovo mėn. Šiaurės Korėja pradėjo naudoti trumpojo nuotolio raketas ir 2020 m.
birželio mėn. dviejų Korėjų ryšių biure Kesonge įvyko sprogimas bei Šiaurės Korėjos
teritorijoje mirė Pietų Korėjos pilietis. 2022 m. rugpjūčio 15 d. Pietų Korėjos prezidentas
Yoon Suk-yeol paskelbė, kad jis Pchenjanui pasiūlys didelio masto pagalbos paketą,
jei pastarasis atsisakys branduolinio ginklo: Šiaurės Korėjos ekonomika iš esmės
pagerėtų, jei šalis pradėtų tikrą ir esminį branduolinio ginklo atsisakymo procesą. ES
remia diplomatinį Korėjos branduolinės krizės sprendimą ir ketina toliau laikytis savo
kritiniu požiūriu paremto bendradarbiavimo strategijos. Parlamentas yra vienintelė ES
institucija, palaikanti oficialius diplomatinius santykius su Šiaurės Korėja.
F. Šiaurės Korėja (Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika)
Šiaurės Korėjos atžvilgiu ES laikosi kritiniu požiūriu paremto bendradarbiavimo
politikos, kurią vykdant derinamas spaudimas sankcijų forma ir kitos priemonės, tačiau
ryšių kanalai veikia. Dvišaliai santykiai yra riboti ir nėra jokių galiojančių dvišalių
politinių ar prekybos sutarčių. ES vystomasis bendradarbiavimas visų pirma yra
susijęs su siekiu užtikrinti aprūpinimą maistu ir gali būti vykdomas tik atsižvelgiant
į politines aplinkybes, JT sankcijas ir kitus apribojimus (tai netaikoma humanitarinei
pagalbai). ES nėra numačiusi dvišalės paramos vystymuisi programos su Šiaurės
Korėja. Pchenjane veikia šešios ES valstybių narių ambasados ir Prancūzijos kultūrinio
bendradarbiavimo biuras. Daug ES valstybių narių yra akreditavusios Šiaurės Korėjai
Seule gyvenančius savo ambasadorius. 2020 m. sausio mėn. Šiaurės Korėjai uždarius
sienas kilo sunkumų keisti rotuojančius darbuotojus – jiems buvo sunku išvykti iš šalies
ir į ją atvykti, todėl buvo sumažintas diplomatinių atstovų skaičius.
ES sankcijos Šiaurės Korėjai, nustatytos reaguojant į šalies branduolinio ginklo ir
balistinių raketų kūrimo veiklą, yra griežtesnės už visoms kitoms šalims taikomas
sankcijas. ES yra įgyvendinusi visas atitinkamas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas ir
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nustačiusi savo pačios autonominį sankcijų režimą, kuriuo papildomos ir sustiprinamos
JT sankcijos. 2020 m. rugsėjo mėn. ES surengė ketvirtąjį požiūrių į ES nepriklausančias
šalis raundą, ragindama jas visapusiškai įgyvendinti JT Saugumo Tarybos rezoliucijas.
2021 m. kovo 22 d. ES pirmą kartą paskelbė apie su žmogaus teisėmis susijusias
sankcijas Šiaurės Korėjai pagal ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus
režimą. Į sąrašą įtraukti du ministrai ir Centrinė prokuratūra, atsakinga už pagalbą
vykdant represinę veiklą.
2017 m. Šiaurės Korėja suintensyvino savo branduolinę programą, dėl to išaugo
įtampa su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir Pietų Korėja. Nors JAV laikėsi kuo
didesnio spaudimo darymo politikos, buvęs Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-in
siekė deeskalacijos ir 2018 m. tris kartus susitiko su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim
Jong-unu. Tačiau po nesėkmingo 2019 m. prezidento D. Trumpo ir Kim Jong-uno
aukščiausiojo lygio susitikimo Hanojuje įtampa ir nepasitikėjimas dar labiau išaugo.
Nuo 2021 m. liepos mėn. Tarptautinė atominės energijos agentūra praneša apie
suintensyvėjusią branduolinę veiklą Njongbjono branduolinių tyrimų centre, kuriame
veikia penkių megavatų eksperimentinis reaktorius. 2021 m. rugpjūčio mėn. Šiaurės
Korėja pasmerkė Jungtinių Amerikos Valstijų ir Pietų Korėjos bendras karines pratybas
ir paskelbė, kad ji pratęs savo branduolinę programą, jei Jungtinės Valstijos nenutrauks
savo sankcijų politikos. Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. Šiaurės Korėja atlieka naujų tolimojo
nuotolio sparnuotųjų raketų, kurios gali skristi žemiau ir labai plokščia trajektorija,
todėl jas sunku perimti, bandymus. 2022 m. ji atliko didžiausius balistinių raketų
bandymus, iš kurių matyti, kad jos tarpžemyninės raketos galėtų pasiekti Jungtines
Valstijas. Įtampa išaugo 2022 m. kovo mėn., kai Šiaurės Korėja paleido naujos rūšies
tarpžemyninę balistinę raketą „Hwasong-17“ – didžiausią iki šiol paleistą raketą, –
kurios skrydžio aukštis, siekiantis 6 000 km, yra didesnis nei bet kurios anksčiau
išbandytos tarpžemyninės balistinės raketos. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-
un pasakė kalbą, kurioje pareiškė, kad 2022 m. bus atlikta daugiau branduolinių
bandymų. Pietų Korėja stiprina savo gynybos pajėgumus ir karinį bendradarbiavimą
su Jungtinėmis Valstijomis, be kita ko, dalyvaudama didelio masto bendrose karinėse
pratybose ir dislokuodama papildomas JAV priešraketinės gynybos sistemas. Šiaurės
Korėjos strategija – priversti Jungtines Valstijas atnaujinti derybas dėl sankcijų ir
humanitarinės pagalbos. Įtampa turėjo įtakos dviejų Korėjų tarpusavio santykiams
ir padidino regioninio saugumo riziką. 2022 m. vėl pradėti Šiaurės Korėjos raketų
bandymai ir Rusijos invazija į Ukrainą yra didelis iššūkis Pietų Korėjos prezidentui Yoon
Seok-yeolui, kuris laikosi griežto požiūrio.
ES pasmerkė raketų paleidimą ir paragino Šiaurės Korėją laikytis savo įsipareigojimų
pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijas bei susilaikyti nuo visų veiksmų, kuriais
kenkiama diplomatijos ir dialogo aplinkai. ES yra įsipareigojusi siekti branduolinio
ginklo atsisakymo. Kol Šiaurės Korėja neįvykdys savo įsipareigojimų pagal JT
Saugumo Tarybos rezoliucijas, ES toliau griežtai įgyvendins sankcijas ir skatins
tarptautinę bendruomenę daryti tą patį. Europos Parlamentas priėmė keletą rezoliucijų,
kuriose pasmerkė Šiaurės Korėjos branduolinę ir raketų programas, ir išreiškė didelį
susirūpinimą dėl šalyje blogėjančios žmogaus teisių padėties.
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2022 m. rugsėjo mėn. Šiaurės Korėjos Aukščiausiasis Liaudies Susirinkimas priėmė
įstatymą, pagal kurį šalies kaip branduolinės valstybės statusas negali būti panaikintas
ir, jei nustatomas gresiantis išpuolis, leidžiama suduoti prevencinį branduolinį smūgį.

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