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ITÄ-AASIA

Aasia on kooltaan ja väestömäärältään suurin maanosa, ja sillä on erittäin suuri geostrateginen
merkitys EU:lle. EU:lla on Itä-Aasiassa kolme strategista kumppania: Kiina, Japani ja
Korean tasavalta. EU:lla on alueella turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita, kuten Pohjois-
Korean ydinuhka sekä kiistelty Etelä-Kiinan meri. EU on voimakas taloudellinen toimija ja
merkittävä kehitysavun ja avun antaja, ja se työskentelee hallintorakenteiden lujittamiseksi
ja demokratian, hyvän hallinnon sekä ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Tässä luvussa esitellään Itä-Aasian aluetta. Katso myös Etelä-Aasiaa (6.6.7) ja Kaakkois-Aasiaa
(6.6.9) koskevat luvut.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) V osasto (EU:n ulkoinen toiminta)

— Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 206 ja 207 artikla (kauppa) sekä
216–219 artikla (kansainväliset sopimukset)

— kumppanuus- ja yhteistyösopimukset (kahdenväliset suhteet)

ITÄ-AASIA

A. Kiina
EU:n suhteet Kiinaan oli katkaistu Tiananmenin aukion verilöylyn jälkeen vuonna 1989,
mutta ne palautettiin vuonna 1994. Vuoden 1989 tapahtumien jälkeen asetettu EU:n
asevientikielto on kuitenkin yhä voimassa. Kasvava keskinäinen taloudellinen riippuvaisuus
on otettu huomioon vuoteen 2020 ulottuvassa, 22. kesäkuuta 2016 hyväksytyssä EU:n
ja Kiinan strategisessa yhteistyöohjelmassa. EU pyrkii siinä strategiseen yhteistyöhön
Kiinan kanssa kolmella keskeisellä alalla: vaurauden ja uudistusten ohjelmat, ulkopolitiikka
ja turvallisuusasiat, globaali hallinta ja monenväliset yhteydet. EU:n ja Kiinan
19. huippukokous järjestettiin Brysselissä 1. ja 2. kesäkuuta 2017. Molemmat osapuolet
vahvistivat aikovansa jatkaa yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja tukevansa
Pariisin sopimusta. Seuraava (vuotuinen) EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelun kierros
järjestetään myöhemmin kesäkuussa 2017. Kiina on vastustanut tiukasti ulkopuolista
puuttumista sisäisiin asioihinsa, myös ihmisoikeuskysymyksissä. Parlamentti on kiinnittänyt
huomiota Kiinan ihmisoikeusloukkauksiin, esimerkiksi mielivaltaisiin pidätyksiin, työleireihin,
kuolemanrangaistukseen, sananvapauden ja yhdistymisvapauden rajoituksiin, pakkoabortteihin
ja tukahduttamispolitiikkaan Tiibetissä ja Xinjiangissa. Parlamentti on myös tukenut Kiinan
kansalaisten vaatimuksia todellisista poliittisista uudistuksista[1].

[1]EUVL C 36, 29.1.2016, s. 126.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_6.6.9.pdf
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Yritysten toimintaympäristö Kiinassa on haastava. Vuonna 2016 Kiinan suorat ulkomaiset
investoinnit EU:hun nousivat ennätykselliselle tasolle lähes 40 miljardiin euroon, kun taas EU:n
investoinnit Kiinaan laskivat alimmalle tasolle kymmeneen vuoteen eli alle 8 miljardiin euroon.
EU on edelleen Kiinan suurin kauppakumppani, ja Kiina on EU:n toiseksi suurin
kauppakumppani Yhdysvaltojen jälkeen. EU:n ja Kiinan tavarakaupan arvo on yli 1,5 miljardia
euroa päivässä, ja EU:n viennin arvo oli 170 miljardia euroa ja tuonnin arvo 345 miljardia
euroa vuonna 2016. EU on huolissaan Kiinan protektionistisista toimista, vientirajoituksista ja
ylikapasiteettiongelmasta tietyillä teollisuuden toimialoilla sekä vastavuoroisuuden puutteesta
ja markkinoille pääsystä kauppa- ja investointisuhteissa.
Euroopan parlamentti antoi 12. toukokuuta 2016 päätöslauselman EU:n kannasta kysymykseen
markkinatalouden aseman myöntämisestä Kiinalle. Kiina ja EU käynnistivät marraskuussa 2013
neuvottelut kahdenvälisestä kattavasta investointisopimuksesta. On keskeisen tärkeää, että
markkinoille pääsyä koskevien tarjousten vaihto tapahtuu mahdollisimman pian. EU:lle
on ensisijaisen tärkeää, että Kiinan kanssa tehdään nopeasti sopimus maantieteellisistä
merkinnöistä. Kiinalaiset peruivat viime hetkellä parlamenttien välisen 40. kokouksen, joka oli
tarkoitus pitää syyskuussa 2016, koska parlamentti osoitti kutsun myös dalai-lamalle. Tästä
lähtien suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaavan Euroopan parlamentin valtuuskunnan ja
Kiinan kansankongressin edustajien väliset vuotuiset työkokoukset ovat olleet keskeytyksissä.
Haagissa toimiva pysyvä välitystuomioistuin totesi heinäkuussa 2016 antamassaan ei-sitovassa
tuomiossa, että Kiinalla ei ole historiallisia oikeuksia monilla Etelä-Kiinan meren kiistanalaisilla
alueilla.
B. Taiwan
EU on sitoutunut yhden Kiinan politiikkaan eikä tunnusta Taiwania itsenäiseksi valtioksi.
Taiwanin sisällyttäminen 14. lokakuuta 2015 annettuun komission tiedonantoon ”Kaikkien
kauppa” on merkittävä muutos, sillä siinä todettiin, että ”EU aikoo selvittää [...] mahdollisuuksia
käynnistää investointeja koskevat neuvottelut [myös Hongkongin ja] Taiwanin kanssa”.
Kahdenvälinen investointisopimus Taiwanin kanssa menisi sijoitussuojaa pidemmälle. Siinä
omaksuttaisiin kattava lähestymistapa markkinoille pääsyyn sekä sääntöihin, jotka parantavat
koko sääntelykehystä. EU on kehittänyt Taiwanin kanssa taloudellisia ja kauppaa koskevia
kysymyksiä koskevaa jäsenneltyä vuoropuhelua monilla aloilla, kuten auto-, lääke- ja
kosmetiikkateollisuudessa sekä lääkinnällisten laitteiden valmistuksen alalla. EU on Taiwanin
neljänneksi suurin markkina-alue, ja tavarakauppa EU:n ja Taiwanin välillä lisääntyi
vuonna 2016 uusiin ennätyslukemiin 46 miljardiin euroon. EU on suurin investoija Taiwanissa:
sen suorat ulkomaiset investoinnit Taiwaniin olivat 10 miljardia euroa vuonna 2015. Parlamentti
on tukenut mahdollisia neuvotteluita EU:n ja Taiwanin taloudellisesta yhteistyösopimuksesta
ja kannustanut tiiviimpään kahdenväliseen yhteistyöhön kaupan, tutkimuksen, kulttuurin,
koulutuksen ja ympäristönsuojelun alalla[2].
C. Japani
Japani on ollut EU:n strateginen kumppani vuodesta 2003. EU:n ja Japanin suhteet
perustuvat yhteisiin arvoihin eli ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen.
EU ja Japani suunnittelevat parhaillaan puitesopimusta, joka kattaa poliittisen vuoropuhelun
ja toimintapoliittisen yhteistyön lisäksi yhteistyön alueellisissa ja maailmanlaajuisissa
haasteissa. Samaan aikaan neuvotellaan EU:n ja Japanin välisestä vapaakauppasopimuksesta

[2]Neuvoston vuosittaisesta selvityksestä Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta
12. syyskuuta 2012 annettu päätöslauselma, EUVL C 353 E, 3.12.2013. s. 77. http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?type=TA&language=FI&reference=P7-TA-2012-334

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FI&reference=P7-TA-2012-334
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FI&reference=P7-TA-2012-334
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molempien osapuolten kaupan ja talouskasvun piristämiseksi. Neuvottelut aloitettiin virallisesti
25. maaliskuuta 2013, ja neuvottelujen 18. kierros käytiin Tokiossa huhtikuussa 2017. EU:n
ja Japanin johtajien kokouksessa 21. maaliskuuta 2017 osapuolet vahvistivat halukkuutensa
tehdä sopimukset nopeasti. Parlamentti tuki vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittamista,
mutta vaati, että molempien kumppanien on hyödyttävä sopimuksesta tasaveroisesti, ja kehotti
Japania edistymään erityisesti sitoumuksissaan vähentää tullien ulkopuolisia toimenpiteitä ja
teknisiä kaupan esteitä. Japani on EU:n toiseksi suurin kauppakumppani Aasiassa (Kiinan
jälkeen), ja kaupan kokonaisarvo oli 125 miljardia euroa vuonna 2016. Molemmat osapuolet
ovat sitoutuneet kauppa- ja investointisuhteiden tiivistämiseen entisestään.
D. Korean tasavalta (Etelä-Korea)
Etelä-Korea on ollut EU:n strateginen kumppani vuodesta 2010 ja on siitä lähtien vahvistanut
demokraattisia arvojaan ja sen kansalaisyhteiskunta on nykyisin hyvin kehittynyt. Sen
markkinatalouden nopea kehittyminen on edistänyt tiiviitä poliittisia ja taloudellisia yhteyksiä
EU:n kanssa. Vuonna 2014 tehty EU:n ja Etelä-Korean puitesopimus tarjoaa perustan
tiiviimmälle yhteistyölle merkittävissä poliittisissa ja maailmanlaajuisissa kysymyksissä, ja se
on oikeudellisesti kytköksissä EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimukseen. EU:n ja Etelä-
Korean välisen vapaakauppasopimuksen voimaantulosta tuli heinäkuussa 2016 kuluneeksi
viisi vuotta. Sopimuksella tavaroiden vienti vapautettiin täysin lukuun ottamatta joitakin
maataloustuotteita. EU:n ja Etelä-Korean kahdenvälinen kauppa on kasvanut merkittävästi
molemmilla osapuolilla, ja vuonna 2016 sen arvo oli ennätykselliset 96 miljardia euroa.
Suhteisiin Etelä-Korean kanssa kuuluu myös yhä enemmän taloudellista ja kaupallista
yhdentymistä. EU:lla ja Etelä-Korealla on yhteinen tavoite, Korean niemimaan ydinaseriisunta
ja Koillis-Aasian vakauden turvaaminen.
E. Pohjois-Korea
EU:lla ei ole edustusta Korean demokraattisessa kansantasavallassa (Pohjois-Koreassa), ja
kahdenväliset suhteet ovat vähäiset. Mailla ei ole kahdenvälisiä poliittisia tai kauppasuhteita.
Humanitaarista apua lukuun ottamatta EU:n kehitysyhteistyöhönkin vaikuttavat poliittiset
näkökohdat, YK:n pakotteet ja muut rajoitteet. Parlamentti on antanut useita päätöslauselmia,
joissa tuomitaan Pohjois-Korean ydin- ja ohjusohjelmat, ja ilmaissut syvän huolestumisensa
ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä Pohjois-Koreassa.
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien (2270 ja 2321) mukaisesti EU laajensi
6. huhtikuuta 2017 Korean demokraattiseen kansantasavaltaan tehtäviä investointeja koskevan
kiellon koskemaan rahoituspalvelujen ja liikenteen lisäksi tavanomaisiin aseisiin liittyvää
teollisuutta, metallurgiaa, avaruusteollisuutta ja tietokoneisiin liittyviä palveluita sekä
kaivostoimintaan ja valmistukseen liittyviä palveluita kemianteollisuuden, kaivostoiminnan ja
jalostusteollisuuden toimialoilla. EU lisäsi myös neljä henkilöä niiden henkilöiden luetteloon,
joihin sovelletaan Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevia rajoittavia toimenpiteitä,
jonka jälkeen matkustusrajoituksia ja varojen jäädyttämisiä sovelletaan yhteensä 41 henkilöön.
Varojen jäädyttämistä sovelletaan myös 7 yhteisöön. Tavarakaupassa EU on Pohjois-Korean
11. suurin kauppakumppani, ja kaupan kokonaisarvo on 30 miljoonaa euroa.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
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