Szczyt Unia Europejska - Japonia
W czwartek 6 lipca 2017 r. podczas 24. Szczytu Unia Europejska - Japonia osiągnięto
porozumienie co do zasady ws. najważniejszych elementów umowy o Strategicznym
Partnerstwie Gospodarczym.
Jest to najważniejsza dwustronna umowa handlowa podpisana dotychczas przez Unię
Europejską. Dla przedsiębiorstw państw członkowskich oznacza eliminację większości ceł
w handlu z Japonią, których wartość osiągała 1 mld euro rocznie. W konsekwencji wartość
eksportu z UE do Japonii może wzrosnąć nawet o 20 mld euro rocznie. Umowa otwiera
rynek japoński na eksport produktów rolnych z Unii i znosi cło na wiele rodzajów sera
(wynoszące obecnie 29,8%) i wina (wynoszące obecnie ok. 15%). Umowa w pełni liberalizuje
handel przetworzoną wieprzowiną i pozwala na zwiększenie eksportu unijnej wołowiny do
Japonii. Zapewni również ochronę europejskich produktów rolnych tzw. oznaczeń
geograficznych. Ponadto umowa przewiduje otwarcie rynków usług finansowych, handlu
elektronicznego, telekomunikacji i transportu oraz gwarantuje przedsiębiorstwom z UE
dostęp do zamówień publicznych w 48 japońskich miastach.
Ostateczny tekst umowy zostanie uzgodniony do końca roku.
Podczas szczytu osiągnięto również porozumienie co do zasady ws. porozumienia
o Partnerstwie Strategicznym w wymiarze politycznym.
J.-C. JUNCKER, przewodniczący Komisji Europejskiej, podkreślił, że izolowanie się nie jest
dobre ani dla biznesu, gospodarki światowej, ani dla pracowników, gdyż protekcjonizm nie
chroni (there is no protection in protectionism). Dodał, że porozumienie wyznacza standardy
uczciwego handlu dla innych. Podkreślając wagę porozumienia, które było negocjowane
przez cztery lata, zaznaczył, że UE i Japonia wytwarzają razem jedną trzecią światowego PKB,
a UE eksportuje do Japonii towary i usługi o wartości 80 mld euro, które dają 600 tys. miejsc
pracy. Zwrócił również uwagę na porozumienie o wolnym przepływie danych między UE
a Japonią. Przedstawiając korzyści dla producentów z UE wymienił zniesienie ceł dla
producentów wina i obuwia, które wynosiły odpowiednio 134 i 174 mln euro rocznie.
Porozumienie, które liberalizuje lub znosi cła dla ponad 90% unijnego eksportu, będzie

szansą dla wielu sektorów, które jak przemysł mleczny przeżywały ostatnio kryzys. Będzie
też chroniło producentów ponad 200 marek, takich jak austriacki Tiroler Speck, niemieckie
piwo Münchener, belgijska Jambon d'Ardenne czy Polska Wódka. Podkreślił, że
porozumienie jest sygnałem, które UE i Japonią chcą wysłać przed szczytem G-20 w
Hamburgu.
D. TUSK, przewodniczący Rady Europejskiej, komentując podpisanie porozumienia odniósł
się pośrednio do nieudanego szczytu Unia Europejska - Chiny, który zakończył się bez
podpisania wspólnej deklaracji. W tym kontekście Tusk podkreślił konieczność obrony przed
nieuczciwymi praktykami handlowymi i uznał porozumienie gospodarcze z Japonią za
przykład połączenia wolnego handlu z handlem uczciwym. Jego zdaniem zawarcie
porozumienia przeczy hasłom, które padały podczas dyskusji nt. Brexitu, że nie warto być
w UE i dodał, że UE chce zawrzeć podobne porozumienia m.in z państwami Mercosuru,
Meksykiem, Nową Zelandią, Australią. Mówiąc o partnerstwie strategicznym w wymiarze
politycznym odniósł się do kwestii Korei Północnej pod kątem ograniczenia transferu
produktów, technologii i funduszy na potrzeby północnokoreańskich programów nuklearnobalistycznych. Zaapelował również o szybkie przyjęcie nowej, kompleksowej rezolucji Rady
Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie.
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