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Cel de Al 9-lea summit UE-Republica Coreea, care a avut loc la Bruxelles în data de 19
octombrie, marchează împlinirea a 55 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre UE
și Republica Coreea și pregătește terenul pentru întărirea în continuare a legăturilor
bilaterale.

Uniunea Europeană a fost reprezentată la summit de Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei
Europene, și de Donald Tusk, președintele Consiliului European. Republica Coreea a fost reprezentată
de președintele Moon Jae-in. La summit au participat, de asemenea, Înaltul Reprezentant al UE pentru
afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintele Comisiei Europene, Federica Mogherini, și
comisarul UE pentru comerț, Cecilia Malmström, precum și mai mulți miniștri din Republica Coreea.

„În 2011, UE a încheiat primul său acord de liber schimb cu o țară asiatică, iar această țară era
Republica Coreea”, a subliniat președintele Jean-Claude Juncker. „ Acest acord a adus numeroase
beneficii cetățenilor și întreprinderilor noastre, dar dacă dorim ca relațiile noastre comerciale să își
atingă întregul lor potențial, trebuie să ne asigurăm că acordul este corect pus în aplicare. În același
timp, trebuie să continuăm să luptăm împotriva ideii că protecționismul este un mijloc eficace de
protecție, să continuăm să investim în multilateralism și să continuăm să sporim cooperarea în materie
de dezvoltare durabilă și de punere în aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Am
convingerea că, în anii următori, relațiile noastre vor fi și mai dinamice, iar legăturile noastre vor fi
chiar mai puternice decât în prezent.”

Președinții Juncker, Tusk și Moon s-au angajat să dezvolte în continuare parteneriatul strategic dintre
UE și Republica Coreea, întemeiat pe trei piloni concreți: un acord consolidat de parteneriat și
cooperare, un acord de liber schimb ambițios și un acord-cadru privind participarea Republicii Coreea la
operațiile UE de gestionare a crizelor. Summitul a oferit ocazia de a examina posibilitatea includerii
unor noi domenii de cooperare în cadrul parteneriatului strategic.

Discuțiile s-au axat pe situația din Peninsula Coreeană, pe situația generală de la nivel mondial și pe
relațiile comerciale. Tot cu ocazia acestui summit, Comisia Europeană și Republica Coreea au parafat
un acord orizontal în domeniul aviației și au semnat o declarație comună în care se angajează să
colaboreze îndeaproape pentru combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

 
Răspunsuri comune la încercările de anvergură mondială cărora trebuie să le facem față
UE și Coreea împărtășesc valorile comune ale democrației, drepturilor omului și statului de drept.
Liderii și-au reafirmat angajamentul ferm, politic și economic, în favoarea multilateralismului și a ordinii
internaționale bazate pe norme, exprimându-și în același timp sprijinul față de întreprinderea de acțiuni
în întreaga lume în domeniul schimbărilor climatice și al mediului. UE și Coreea vor continua să
promoveze liberul schimb echitabil și bazat pe norme, alături de modernizarea sistemului comercial
multilateral bazat pe OMC și de menținerea cooperării internaționale împotriva protecționismului.

Discuțiile purtate de lideri au abordat o serie de chestiuni urgente aflate pe agenda mondială, axându-
se pe perspectivele de instaurare a unei păci și securități de durată într-o peninsulă coreeană fără
arme nucleare, precum și pe găsirea unei soluții diplomatice globale la situația din peninsulă, în
paralel cu punerea în aplicare integrală a rezoluțiilor CSONU pe această temă. UE susține eforturile și
inițiativele diplomatice ale Republicii Coreea, în special cele trei summituri intercoreene și summitul
RPDC-SUA, și transpunerea în practică a rezultatelor acestora. UE consideră că dezvoltarea relațiilor
intercoreene, instaurarea unui regim de pace în peninsula coreeană și denuclearizarea acesteia sunt
cruciale pentru pacea și securitatea nu numai din Asia de Est, dar și din întreaga lume. În acest
context, UE a subliniat necesitatea ca Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) să scoată
din uz în întregime, în mod verificabil și ireversibil, toate armele sale nucleare și celelalte arme de
distrugere în masă și rachetele balistice, precum și să pună capăt programelor și să dezafecteze
instalațiile conexe.

UE și Republica Coreea și-au reiterat angajamentul de a-și coordona în continuare îndeaproape



acțiunile legate de chestiunile de politică externă și de securitate. În domeniul gestionării crizelor, UE
și Republica Coreea își vor continua buna cooperare sub premisele Acordului-cadru de participare dintre
UE și Republica Coreea, în temeiul căruia partea coreeană a contribuit în mod regulat la operația
navală Atalanta, desfășurată de EU NAVFOR pentru a combate pirateria în apele din largul Cornului
Africii. De asemenea, în urma discuțiilor purtate, cele două părți au convenit să coopereze mai strâns în
ceea ce privește punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și realizarea
obiectivelor sale de dezvoltare durabilă. UE și Republica Coreea își vor intensifica dialogul bilateral în
materie de politici privind chestiunile de dezvoltare internațională și vor promova cooperarea comună
în domeniile și în țările terțe de interes comun, în special în Asia și Africa.

 

Extinderea agendei bilaterale pentru a oferi și mai multe beneficii cetățenilor
Liderii au reamintit că Acordul de liber schimb dintre UE și Republica Coreea a fost un succes
economic care a adus mai multă prosperitate ambelor părți. UE este, din punctul de vedere al
volumului schimburilor, al 3-lea partener comercial al Coreei, care, la rândul său, este cel de al 8-lea
partener comercial al UE; comerțul cu mărfuri între UE și Coreea se ridică în prezent la o valoare de
aproximativ 100 de miliarde EUR pe an. Din această perspectivă, liderii au făcut schimb de opinii cu
privire la modul în care pot fi maximizate beneficiile aduse cetățenilor și întreprinderilor de acest acord.
UE a evidențiat mai multe aspecte importante: de exemplu, asigurarea punerii în aplicare pe deplin a
angajamentelor obligatorii în materie de muncă, asumate cu atâta timp în urmă în cadrul capitolului
privind comerțul și dezvoltarea durabilă din acord; deschiderea pieței coreene pentru carnea de vită din
UE, indiferent de statul membru de proveniență; punerea în aplicare integrală a angajamentelor din
domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv protejarea noilor indicații geografice.

De asemenea, summitul a oferit comisarului european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit,
Karmenu Vella, și ministrului oceanelor și pescuitului al Republicii Coreea, Kim Youngg-Chon, ocazia
de a semna o declarație comună prin care se angajează să colaboreze îndeaproape pentru a lupta
împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. Republica Coreea este cea de a patra
țară cu care UE semnează o declarație comună de acest tip. Acest demers se înscrie în cadrul
eforturilor depuse de UE pentru combaterea celor mai grave amenințări la adresa pescuitului durabil și
a biodiversității marine în oceanele lumii, amenințări care au consecințe de mediu și socioeconomice
devastatoare. Acest nou parteneriat, conform cu obiectivele strategiei UE de guvernanță a oceanelor,
va contribui la schimbul de informații cu privire la activitățile de pescuit suspectate a fi ilegale,
nedeclarate sau nereglementate, la îmbunătățirea trasabilității produselor pescărești și la promovarea
pescuitului durabil prin educație și formare.

S-au înregistrat progrese excelente în domeniul transporturilor, săptămâna aceasta Comisia Europeană
și Republica Coreea parafând un acord orizontal în domeniul aviației privind anumite aspecte ale
serviciilor aeriene. Acordul va restabili securitatea juridică a fiecăruia dintre cele 22 de acorduri
bilaterale privind serviciile aeriene pe care Republica Coreea le-a încheiat cu state membre ale UE, prin
asigurarea conformității acestor acorduri cu legislația UE. Numărul pasagerilor care călătoresc direct
între Republica Coreea și UE a crescut, în medie, cu 10,1 % în ultimii cinci ani, ajungând la 3,4
milioane în 2017. În prezent, sunt asigurate zboruri directe pentru transportul de pasageri între 10 de
state membre ale UE și Republica Coreea. Acordul orizontal din domeniul aviației reflectă această
creștere a pieței aviatice dintre UE și Republica Coreea și ar trebui să dinamizeze creșterea fluxurilor de
călători. Mai multe informații sunt disponibile online.

Liderii și-au subliniat, de asemenea, angajamentul de a pune în aplicare Acordul de la Paris privind
schimbările climatice. Pentru a transpune acest angajament politic în proiecte concrete, UE a creat o
platformă pentru schimburile de bune practici în materie de politici climatice și pentru a sprijini punerea
în aplicare a sistemului guvernului coreean de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) în vederea
îndeplinirii obiectivelor Acordului de la Paris. În plus, Instrumentul de parteneriat al UE prevede un
sprijin financiar pentru schimburile de profesioniști din domeniul culturii și artelor între UE și Coreea,
cooperarea economică dintre întreprinderi, precum și promovarea cercetării și a învățământului pe
teme legate de UE în Coreea, contribuind la extinderea domeniilor care intră în sfera de cuprindere a
relațiilor bilaterale.

 

Informații suplimentare
Site-ul web al Summitului UE-Republica Coreea

Fișă informativă prind Summitul UE-Republica Coreea

Delegația Uniunii Europene în Republica Coreea

Sprijinirea parteneriatului strategic dintre UE și Republica Coreea prin Instrumentul de parteneriat

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6142_en.htm
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/join-2016-49_ro.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/international/news/2018-10-12-horizontal-aviation-agreement-korea_en
https://ec.europa.eu/fpi/news/20181019_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2018/10/19/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/52459/eu-republic-korea-relations_en
https://eeas.europa.eu/delegations/south-korea_en
https://ec.europa.eu/fpi/news/20181019_en
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