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Przedmiot: Dwustronna umowa inwestycyjna z Tajwanem jako kolejny logiczny krok w kierunku 
wzmocnienia więzi UE z Azją i przeciwwagi dla ekspansji gospodarczej Chin

W ostatnich latach UE aktywnie promowała strategię na rzecz konektywności Europa-Azja. Po 
podpisaniu umów o wolnym handlu z Japonią, Koreą, Singapurem i Wietnamem podpisanie 
dwustronnej umowy inwestycyjnej z Tajwanem jest kolejnym logicznym krokiem w kierunku 
wzmocnienia więzi UE z Azją i przeciwwagi dla ekspansji gospodarczej Chin. W przeciwieństwie do 
Chin Tajwan jest dla UE partnerem o podobnych poglądach na wiele kwestii, takich jak 
zaangażowanie na rzecz wolności, demokracji, wolnego rynku i praw człowieka. W 2019 r. Tajwan był 
piątym co do wielkości partnerem handlowym UE w Azji i jej 15. partnerem handlowym na świecie. 
Jeśli chodzi o inwestycje dwustronne, UE jest największym źródłem bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych na Tajwanie. Istnieje również szereg możliwości pobudzenia tajwańskich inwestycji w 
UE. Swoją siedzibę na Tajwanie ma wiele przedsiębiorstw, które są światowymi liderami w dziedzinie 
technologii przyszłości, a dwustronna umowa inwestycyjna wzmocni wspólne przedsięwzięcia z 
tajwańskimi partnerami. Kompetencje w zakresie formalnego pogłębienia stosunków inwestycyjnych i 
dokonywania w nich zmian prawnych należą do instytucji UE. Umowa inwestycyjna przyniosłaby 
znaczne korzyści obu partnerom.

1. Zgodnie z pismem w sprawie oceny skierowanym do komisarza ds. handlu V. Dombrovskisa 
Parlament wezwał do szybkiego rozpoczęcia negocjacji inwestycyjnych z Tajwanem. Czy w 
związku z tym Komisja zamierza rozpocząć negocjacje w najbliższej przyszłości?

2. Czy Komisja posiada harmonogram tych negocjacji?


