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Tema: Dvišalis investicijų susitarimas su Taivanu – logiškas kitas žingsnis stiprinant ES ryšius 
su Azija ir siekiant atsvaros Kinijos ekonominei plėtrai

Pastaraisiais metais ES aktyviai propaguoja ES strategiją dėl glaudesnių Europos ir Azijos sąsajų. 
Pasirašius laisvosios prekybos susitarimus su Japonija, Korėja, Singapūru ir Vietnamu, dvišalio 
investicijų susitarimo su Taivanu pasirašymas yra logiškas kitas žingsnis stiprinant ES ryšius su Azija 
ir siekiant atsvaros Kinijos ekonominei plėtrai. Skirtingai nei Kinijos, ES ir Taivano požiūris daugeliu 
atžvilgių yra panašus: jos įsipareigojusios užtikrinti laisvę, demokratiją, laisvą rinką ir žmogaus teises. 
2019 m. Taivanas buvo penktas pagal dydį ES prekybos partneris Azijoje ir 15 pagal dydį ES 
prekybos partneris pasaulyje. Kalbant apie dvišales investicijas, ES yra didžiausias tiesioginių 
užsienio investicijų šaltinis Taivane ir yra daug galimybių padidinti Taivano investicijas ES. Taivane 
yra daug bendrovių, kurios pasaulyje pirmauja ateities technologijų srityje, o dvišalis investicijų 
susitarimas sustiprins su Taivano partneriais bendradarbiaujančias įmones. ES institucijos yra 
kompetentingos oficialiai stiprinti santykius investicijų srityje ir daryti bet kokius jų teisinius pakeitimus. 
Investicijų susitarimas būtų labai naudingas abiem partneriams.

1. Ar Komisija ketina artimiausiu metu pradėti derybas su Taivanu dėl investicijų, atsižvelgiant į tai, 
kad Parlamentas ragino skubiai pradėti tokias derybas, kaip nurodyta už prekybą atsakingam 
Komisijos nariui V. Dombrovskiui skirtame vertinimo laiške?

2. Ar Komisija turi šių derybų veiksmų planą?


