UE i Japonia podpisały umowę
o partnerstwie gospodarczym
Szczyt UE-Japonia w Tokio przyniósł bardzo dobre rezultaty.
Przedstawiciele Unii Europejskiej w osobie przewodniczącego
Komisji Jean-Claude Juncker, przewodniczącego Rady Donald Tusk
i premiera Japonii Shinzō Abe podpisali umowę o partnerstwie
gospodarczym pomiędzy UE a Japonią.

Jak możemy przeczytać w komunikacie opublikowanym na stronie
Komisji Europejskiej jest to największa jak dotąd umowa
handlowa wynegocjowana przez UE. Da ona bowiem możliwości do
powstania strefy wolnego handlu obejmującej ponad 600 mln
osób.

Dzięki umowie mają zostać zniesione cła o łącznej wartości 1
mld EUR, jakie corocznie unijne przedsiębiorstwa płacą w
wyniku eksportu do Japonii. Zniknie też szereg obowiązujących
od wielu lat barier regulacyjnych. Podpisana umowa da
możliwości europejskim firmom otwarcia się rynek japoński,
który obejmuje aktualnie 127 mln konsumentów

Najważniejsze elementy umowy

W przypadku eksportu produktów rolnych z UE, umowa:

spowoduje zniesienie japońskich ceł na różne rodzaje
serów, które obecnie wynosi 29,8% oraz na wina (obecnie
15% cła);

unijne przedsiębiorstwa mogą zwiększyć eksport wołowiny
do Japonii; zaś w przypadku wieprzowiny handel mięsem
przetworzonym zostanie w pełni zliberalizowany, a cło na
import świeżego mięsa ma być zbliżone do zera;
wprowadzi tzw. oznaczenia geograficzne, które mają
zapewnić ochronę ponad 200 wysokiej jakości europejskich
produktów rolnych w Japonii, a także ochronę wybranych
japońskich oznaczeń geograficznych w UE.

Umowa przewiduje także wspólne otwarcie rynków usług, w
szczególności usług finansowych, handlu elektronicznego,
telekomunikacji i transportu.

Zrównoważony rozdział

Podpisana umowa przewiduje kompleksowy rozdział poświęcony
handlowi i zrównoważonemu rozwojowi, który określa najwyższe
standardy ochrony pracy, bezpieczeństwa, środowiska i
konsumentów oraz wzmacnia działania UE i Japonii w zakresie
zrównoważonego rozwoju i zmiany klimatu, a także w pełni
zabezpiecza usługi publiczne.

Umowa UE-Japonia a ochrona danych

Jeżeli chodzi o ochronę danych, to 16 lipca UE i Japonia
zakończyły negocjacje w sprawie odpowiedniego stopnia
wzajemnej ochrony, która będzie uzupełnieniem do umowy o
partnerstwie gospodarczym. Oba kraje wspólnie uzgodniły, że
będą wzajemnie uznawać systemy ochrony danych jako
„równoważne”. Umożliwi to bezpieczny przepływ danych między UE
i Japonią, tworząc największy na świecie obszar bezpiecznego
przepływu danych.

Dalsze działania

Następnym krokiem jest ratyfikacja umowy przez Parlament
Europejski oraz Zgromadzenie Narodowe Japonii, po czym umowa
wejdzie w życie na początku 2019 r.

Więcej informacji

Strona internetowa poświęcona umowie o partnerstwie
gospodarczym UE i Japonii, która zawiera między innymi
zestawienia
informacji,
teksty
prawne
i
relacje
przedsiębiorstw eksportujących.

„Handel UE z Japonią w Twoim mieście” – europejskie miasta
prowadzące eksport do Japonii.
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