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ØSTASIEN

Asien er verdens største og folkerigeste kontinent og af stor geostrategisk betydning for
EU. EU har tre strategiske partnere i Østasien: Kina, Japan og Republikken Korea. EU
står over for sikkerhedsproblemer i regionen såsom den nukleare udfordring i Nordkorea
og det omtvistede Sydkinesiske Hav. EU er en stærk økonomisk aktør og en vigtig
udviklings- og bistandsyder, der arbejder for at fremme institutionsopbygning, demokrati,
god regeringsførelse og menneskerettigheder.

I dette faktablad beskrives den østasiatiske region. Se også faktablade om Sydasien (6.6.7) og
Sydøstasien (6.6.9).

RETSGRUNDLAG

— Afsnit V (Unionens optræden udadtil) i traktaten om Den Europæiske Union (TEU)

— Artikel 206-207 (handel) og artikel 216-219 (internationale aftaler) i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

— Partnerskabs- og samarbejdsaftaler (PSA'er) (bilaterale forbindelser).

ØSTASIEN

A. Kina
EU genoptog forbindelserne med Kina — som var blevet suspenderet i 1989 efter massakren
på Den Himmelske Freds Plads — i 1994. Den våbenembargo, som EU indførte efter
begivenhederne i 1989, er dog fortsat gældende. Den voksende økonomiske indbyrdes
afhængighed mellem de to partnere er afspejlet i den strategiske EU-Kina-samarbejdsdagsorden
2020, der blev vedtaget den 22. juni 2016. EU søger inden for rammerne af denne et strategisk
samarbejde med Kina på tre hovedområder: velstand og reformdagsordener, udenrigspolitik
og sikkerhed, global styring og den multilaterale sammenhæng. Det 19. topmøde mellem
EU og Kina fandt sted den 1. og 2. juni 2017 i Bruxelles. De to parter bekræftede deres
samarbejde med hensyn til bekæmpelse af klimaændringer og deres støtte til Parisaftalen.
Den næste runde af den særlige (årlige) menneskerettighedsdialog mellem EU og Kina finder
sted senere i juni 2017. Kina har kraftigt modsat sig enhver udefrakommende »indblanding«
i landets interne anliggender, herunder menneskerettighedsspørgsmål. Parlamentet har gjort
opmærksom på Kinas menneskerettighedskrænkelser, herunder vilkårlig tilbageholdelse,
arbejdslejre, dødsstraf, begrænsninger af ytrings- og foreningsfriheden, tvungne aborter og
undertrykkende politikker i Tibet og Xinjiang. Parlamentet har også støttet kinesiske borgeres
krav om reelle politiske reformer[1].

[1]EUT C 36 af 29.1.2016, s. 126.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_6.6.9.pdf
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Erhvervsklimaet i Kina betragtes som udfordrende. I 2016 steg de kinesiske direkte udenlandske
investeringsstrømme til EU til et rekordhøjt niveau på næsten 40 mia. EUR, mens EU's
investeringer i Kina faldt til det laveste niveau i ti år på under 8 mia. EUR.
EU er fortsat Kinas største handelspartner, mens Kina er EU's andenstørste handelspartner
efter USA. Handelen med varer mellem EU og Kina beløber sig til langt over 1,5 mia. om
dagen, og EU's eksport nåede op på 170 mia. EUR og importen på 345 mia. EUR i 2016.
EU er imidlertid bekymret over Kinas protektionistiske foranstaltninger, eksportrestriktioner og
problemet med overkapacitet inden for visse erhvervssektorer samt den manglende gensidighed
og markedsadgang for handels- og investeringsforbindelser.
Den 12. maj 2016 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om EU's holdning til at give
Kina status som markedsøkonomi. Kina og EU indledte forhandlinger om en bred bilateral
investeringsaftale i november 2013. Det er af afgørende betydning, at en udveksling af tilbud om
markedsadgang finder sted så tidligt som muligt. EU betragter en hurtig indgåelse af en aftale
med Kina om geografiske betegnelser som en vigtig prioritet. De årlige arbejdsmøder mellem
Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina og modparterne fra
Den Nationale Folkekongres har været suspenderet siden det 40. interparlamentariske møde,
der var planlagt til at finde sted i september 2016, blev aflyst i sidste øjeblik af kineserne på
grund af en indbydelse fra Parlamentet til Dalai Lama.
Den Faste Voldgiftsret i Haag fastslog i juli 2016 i en ikkebindende afgørelse, at Kina ikke har
nogen historiske rettigheder i mange af de omstridte områder i Det Sydkinesiske Hav.
B. Taiwan
EU støtter Kinas »et-Kina-politik« og anerkender ikke Taiwan som en suveræn stat.
Medtagelsen af Taiwan i Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2015 med titlen »Handel
for alle« er en stor udvikling, idet det hedder, at: »EU vil undersøge mulighederne for at indlede
forhandlinger om investering med [Hongkong og] Taiwan.« En bilateral investeringsaftale
med Taiwan ville række ud over investeringsbeskyttelse og anlægge en samlet tilgang
til markedsadgang og regler, der forbedrer den samlede lovgivningsmæssige ramme. EU
har udviklet en velstruktureret dialog om økonomiske og handelsmæssige anliggender med
Taiwan inden for en række sektorer såsom automobiler, farmaceutiske produkter, kosmetik og
medicinske anordninger. EU er Taiwans fjerdestørste marked, og handel med varer mellem
EU og Taiwan nåede et rekordhøjt niveau på 46 mia. EUR i 2016. Med en beholdning af
direkte udenlandske investeringer på 10 mia. EUR (2015) er EU den største investor i Taiwan.
Parlamentet har støttet potentielle forhandlinger om en økonomisk samarbejdsaftale mellem EU
og Taiwan og har tilskyndet til tættere bilateralt samarbejde inden for handel, forskning, kultur,
uddannelse og miljø beskyttelse[2].
C. Japan
EU's forbindelser med Japan, der har været en strategisk partner for EU siden 2003, er baseret på
fælles værdier: menneskerettigheder, demokrati og retsstaten. EU og Japan arbejder i øjeblikket
på en rammeaftale — en strategisk partnerskabsaftale (SPA), som ikke blot gælder for den
politiske dialog og det politiske samarbejde, men også samarbejde om regionale og globale
udfordringer. Sideløbende hermed er en frihandelsaftale (FTA) mellem EU og Japan i færd med
at blive forhandlet med henblik på at stimulere handelen og den økonomiske vækst på begge
sider. Forhandlingerne blev officielt indledt den 25. marts 2013, og den 18. runde fandt sted

[2]Beslutning af 12. september 2012 om årsrapport fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs-
og sikkerhedspolitik, EUT C 353 E af 3.12.2013, s. 77. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
type=TA&language=DA&reference=P7-TA-2012-334

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P7-TA-2012-334
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P7-TA-2012-334
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i Tokyo i april 2017. På mødet mellem EU's og Japans ledere den 21. marts 2017 bekræftede
parterne deres hensigt om at afslutte dem hurtigt. Ved at godkende indledningen af forhandlinger
om frihandelsaftaler insisterede Parlamentet på, at begge parter bør drage lige stor nytte af
aftalen, og opfordrede Japan til at opfylde navnlig sit tilsagn om at mindske ikke-toldmæssige
foranstaltninger og tekniske handelshindringer. Japan er EU's næststørste handelspartner i Asien
(efter Kina) med en samlet handel mellem de to, der i 2016 beløb sig til 125 mia. EUR. De to
parter er forpligtet til at styrke handels- og investeringsforbindelser yderligere.
D. Republikken Korea (Sydkorea)
Sydkorea har været en strategisk partner for EU siden 2010 og har siden styrket sine
demokratiske værdier og har nu et veludviklet civilsamfund. Den hurtige udvikling af
en markedsøkonomi har fremmet tætte politiske og økonomiske forbindelser med EU.
Rammeaftalen fra 2014 mellem EU og Sydkorea skaber grundlag for et styrket samarbejde om
vigtige politiske og globale punkter med en retlig forbindelse til frihandelsaftalen mellem EU
og Sydkorea. Den 16. juli 2016 markerede femårsdagen for frihandelsaftalen mellem EU og
Sydkorea, under hvilken eksport af varer er liberaliseret fuldt ud med undtagelse af en række
landbrugsprodukter. Den bilaterale handel mellem EU og Sydkorea er vokset betydeligt på
begge sider og nåede op på et rekordhøjt niveau på mere end 96 mia. EUR i 2016. Forbindelserne
med Sydkorea omfatter også en stigende grad af økonomisk og handelsmæssig integration. EU
og Sydkorea deler målet om at gøre den koreanske halvø atomvåbenfri og sikre stabilitet i hele
det nordøstlige Asien.
E. Nordkorea
EU har ingen repræsentation i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea), og
de bilaterale forbindelser er begrænsede, idet der ikke er nogen gældende bilaterale
politiske eller handelsmæssige aftaler. Desuden er EU's udviklingssamarbejde, med undtagelse
af den humanitære bistand, genstand for politiske overvejelser, FN-sanktioner og andre
begrænsninger. Parlamentet har vedtaget flere beslutninger, der fordømmer Pyongyang for
landets atom- og missilprogrammer, og har udtrykt stor bekymring over den forværrede
menneskerettighedssituationen i landet.
I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolutioner (2270 og 2321) udvidede EU den
6. april 2017 sanktionerne mod Nordkorea ved at udvide forbuddet mod investeringer ud over
finansielle tjenesteydelser og transport til at omfatte nye sektorer, såsom den konventionelle
våbenrelaterede industri, metalindustrien, luftfartsindustrien og computertjenester og
tjenesteydelser i tilknytning til råstofudvinding og fremstillingsvirksomhed i den kemiske
industri, minedrift og raffinering. EU har også tilføjet fire personer til listen over dem, der
er omfattet af de restriktive foranstaltninger over for Nordkorea, hvorved i alt 41 personer
er omfattet af rejserestriktioner og indefrysning af aktiver. Syv enheder er også omfattet af
indefrysning af aktiver. For så vidt angår handel med varer er EU Nordkoreas 11. største
handelspartner med en samlet handelsværdi på 30 mio. EUR.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
07/2017
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