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Předmět: Dvoustranná investiční dohoda s Tchaj-wanem jako další logický krok k posílení vazeb 
EU s Asií a jako protiváha k hospodářskému rozmachu Číny

EU v posledních letech aktivně prosazuje strategii pro propojení Evropy a Asie. Poté, co byly 
uzavřeny dohody o volném obchodu s Japonskem, Koreou, Singapurem a Vietnamem, je dalším 
logickým krokem k posílení vazeb EU s Asií dvoustranná investiční dohoda s Tchaj-wanem, která by 
současně byla protiváhou k hospodářskému rozmachu Číny. EU a Tchaj-wan jsou partneři, kteří v 
mnoha ohledech smýšlejí obdobně, což neplatí v případě Číny. Obě tyto strany se hlásí k hodnotám, 
jako je svoboda, demokracie, volný trh a lidská práva. V roce 2019 byl Tchaj-wan pátým největším 
obchodním partnerem EU v Asii a jejím 15. největším obchodním partnerem v celosvětovém měřítku. 
Z hlediska dvoustranných investic představuje EU pro Tchaj-wan největší zdroj přímých zahraničních 
investic a zároveň existuje velký prostor pro zvýšení tchajwanských investic v EU. V Tchaj-wanu sídlí 
řada společností, které jsou světovou špičkou v technologiích budoucnosti, a dvoustranná investiční 
dohoda posílí spolupráci s tchajwanskými partnery. Pravomoc formálně prohlubovat investiční vztahy 
a upravovat je po právní stránce náleží orgánům EU. Investiční dohoda by byla velmi prospěšná pro 
oba partnery.

1. Vzhledem k tomu, že Parlament vyzval k urychlenému zahájení jednání o investiční dohodě s 
Tchaj-wanem, což uvedl i v hodnotícím dopise adresovaném komisaři pro obchod 
Dombrovskisovi, má Komise v úmyslu zahájit tato jednání v blízké budoucnosti?

2. Má Komise pro tato jednání nějaký plán postupu?


