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UE i Japonia dążą do zacieśnienia stosunków
UE i Japonia dały wyraźny sygnał poparcia dla wolnego handlu i wspólnego zaangażowania na rzecz
podstawowych wartości i zasad. W lipcu 2018 r. podpisały umowę o partnerstwie gospodarczym i umowę o
partnerstwie strategicznym między UE a Japonią. Zawarcie obydwu umów wymaga teraz zgody Parlamentu
Europejskiego.

Kamienie milowe w stosunkach UE-Japonia

Przywódcy UE i Japonii organizują szczyty od 1991 r., kiedy to przyjęli wspólną deklarację haską. W 2001 r.
uzgodniono wspólny plan działania na rzecz współpracy UE-Japonia. W 2003 r. UE uznała Japonię za
partnera strategicznego. Na szczycie w maju 2011 r. partnerzy uzgodnili rozpoczęcie przygotowań do
dwóch umów: pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu / umowy o partnerstwie
gospodarczym oraz wiążącej umowy o partnerstwie strategicznym. W marcu 2013 r. rozpoczęli negocjacje,
a po 18 rundach osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym
podczas szczytu w lipcu 2017 r. Umowa o partnerstwie gospodarczym i umowa o partnerstwie
strategicznym zostały podpisane dnia 17 lipca 2018 r. podczas szczytu w Tokio.

Umowa o partnerstwie gospodarczym
Umowa o partnerstwie gospodarczym jest największym w historii dwustronnym porozumieniem o wolnym
handlu. W momencie jego wejścia w życie zostaną zniesione prawie wszystkie cła płacone przez
przedsiębiorstwa unijne. Umowa wyeliminuje wiele barier regulacyjnych, w tym bariery utrudniające
dostęp do japońskiego rynku motoryzacyjnego. Chronionych będzie ponad 200 europejskich oznaczeń
geograficznych, a z czasem około 85 % unijnych produktów rolno-spożywczych będzie wprowadzanych do
Japonii bezcłowo. UE ma otworzyć swoje rynki na japońskie samochody i części samochodowe po upływie
określonych okresów przejściowych. Przedsiębiorstwa z UE będą miały więcej możliwości świadczenia
usług na rynku japońskim, będą mogły korzystać z niedyskryminacyjnego dostępu do kontraktów
rządowych w dużych japońskich miastach oraz z większego dostępu do zamówień kolejowych na poziomie
krajowym. Umowa zawiera jedynie postanowienia, które wchodzą w zakres wyłącznych kompetencji UE.
Kontynuowane są negocjacje UE-Japonia w sprawie standardów ochrony inwestycji oraz w sprawie
rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem oraz ich ochrony.

Umowa o partnerstwie strategicznym

Umowa o partnerstwie strategicznym jest pierwszą w historii dwustronną umową ramową między UE a
Japonią i pomoże promować ich wspólne wartości i zasady. Zapewnia ona ogólne, prawnie wiążące ramy
na nadchodzące dziesięciolecia i ustanawia Wspólny Komitet, którego celem jest koordynacja ogólnego
partnerstwa opartego na umowie. Wspiera ona pogłębienie współpracy na forach wielostronnych oraz ma
poprawić i umocnić stosunki dwustronne oraz zacieśnić współpracę w ponad 40 obszarach, w tym w
zakresie zmian klimatu, badań i innowacji, edukacji, migracji, przeciwdziałania terroryzmowi oraz walki z
przestępczością zorganizowaną i cyberprzestępczością.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W maju 2011 r. Parlament Europejski głosował za umową o wolnym handlu między UE a Japonią. W czerwcu
2012 r. zwrócił się do Rady, aby nie zatwierdzała rozpoczęcia negocjacji handlowych, dopóki Parlament nie
przedstawi swojego stanowiska, co nastąpiło w październiku 2012 r. W kwietniu 2014 r. Parlament poparł
negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie strategicznym. W listopadzie 2018 r. Komisja Handlu
Międzynarodowego (INTA) i Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) Parlamentu Europejskiego zaleciły, aby
Parlament wyraził zgodę na decyzje Rady w sprawie odpowiednio umowy o partnerstwie gospodarczym i
umowy o partnerstwie strategicznym.
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„Przygotowywane umowy międzynarodowe”.
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