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OOST-AZIË

Azië is het grootste en dichtst bevolkte continent en is van groot geostrategisch belang voor
de EU. De EU heeft drie strategische partners in Oost-Azië: China, Japan en de Republiek
Korea. De EU wordt in de regio geconfronteerd met veiligheidsproblemen, zoals de nucleaire
dreiging van Noord-Korea en het geschil omtrent de Zuid-Chinese Zee. De EU is een sterke
economische speler en belangrijke donor van hulp en ontwikkelingssteun, en zij richt zich op
het stimuleren van institutionele opbouw, democratie, goed bestuur en mensenrechten.

Deze infopagina bevat een omschrijving van de regio Oost-Azië. Zie ook de infopagina's over
Zuid-Azië (6.6.7) en Zuidoost-Azië (6.6.9).

RECHTSGROND

— Titel V (extern optreden van de EU) van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU);

— de artikelen 206 en 207 (handel) en 216 tot en met 219 (internationale overeenkomsten)
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU);

— partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten (PSO's) (bilaterale betrekkingen).

OOST-AZIË

A. China
De betrekkingen tussen de EU en China, die werden bevroren na het bloedbad op het
Tiananmenplein in 1989, werden in 1994 hervat. Het wapenembargo van de EU, dat na de
gebeurtenissen van 1989 werd ingesteld, blijft evenwel van kracht. De toenemende economische
onderlinge afhankelijkheid van de twee partners vindt zijn weerslag in de op 22 juni 2016
goedgekeurde strategische agenda voor samenwerking 2020 van de EU en China. In dit kader
streeft de EU naar strategische samenwerking met China op drie hoofdgebieden: welvaarts- en
hervormingsagenda's; buitenlands beleid en veiligheid; mondiaal bestuur en de multilaterale
context. De 19e topontmoeting tussen de EU en China vond op 1 en 2 juni 2017 in Brussel
plaats. Beide partijen bekrachtigden opnieuw hun samenwerking bij de bestrijding van de
klimaatverandering en hun ondersteuning van de Klimaatovereenkomst van Parijs. De volgende
ronde van de (jaarlijkse) mensenrechtendialoog tussen de EU en China vindt later in juni
2017 plaats. China verzet zich hevig tegen elke buitenlandse „inmenging” in binnenlandse
aangelegenheden, zo ook in mensenrechtenkwesties. Het EP heeft gewezen op schendingen van
de mensenrechten in China, onder andere in de vorm van willekeurige detentie, werkkampen,
de doodstraf, beperking van de vrijheid van meningsuiting en vereniging, gedwongen abortus
en repressief beleid in Tibet en Xinjiang. Het Parlement steunt eveneens de roep van de Chinese
bevolking om doeltreffende politieke hervormingen[1].

[1]PB C 36 van 29.1.2016, blz. 126.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_6.6.9.pdf
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Het ondernemingsklimaat in China wordt als moeilijk beschouwd. In 2016 beliepen de Chinese
directe buitenlandse investeringen in de EU een recordbedrag van bijna 40 miljard EUR, terwijl
de investeringen van de EU in China daalden tot onder de 8 miljard EUR, het laagste peil sinds
tien jaar.
De EU blijft de grootste handelspartner van China, terwijl China na de Verenigde Staten
de grootste handelspartner van de EU is. De handel in goederen tussen de EU en China
is goed voor meer dan 1,5 miljard EUR per dag, waarbij de uitvoer uit de EU in 2016
170 miljard EUR bedroeg en invoer naar de EU 345 miljard EUR. De EU is bezorgd over China's
protectionistische maatregelen, exportbeperkingen en het probleem van de overcapaciteit in
bepaalde industriële sectoren, evenals het gebrek aan wederkerigheid en toegang tot de markt
voor handels- en investeringsbetrekkingen.
Op 12 mei 2016 heeft het Parlement een resolutie aangenomen over de houding van de EU
met betrekking tot het toekennen van de status van markteconomie aan China. China en de
EU zijn in november 2013 gestart met de onderhandelingen over een uitgebreide bilaterale
investeringsovereenkomst. Het is cruciaal dat zo snel mogelijk voorstellen voor markttoegang
worden uitgewisseld. Voor de EU is het van prioritair belang dat er snel een overeenkomst wordt
gesloten met China over geografische aanduidingen. Het werkoverleg tussen de delegatie van
het Parlement voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China en haar tegenhangers van
het Nationale Volkscongres is opgeschort sinds de veertigste interparlementaire vergadering,
die was gepland voor september 2016, maar die op het allerlaatste moment door China werd
geannuleerd vanwege een uitnodiging van het Parlement aan de Dalai Lama.
In juli 2016 heeft het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag een niet-bindend oordeel
uitgesproken dat China geen historische rechten heeft in een groot deel van de betwiste gebieden
van de Zuid-Chinese Zee.
B. Taiwan
De EU volgt een „één-China-beleid” en erkent Taiwan niet als soevereine staat. De opname
van Taiwan in de mededeling van de Commissie van 14 oktober 2015 getiteld „Handel
voor iedereen” is een belangrijke ontwikkeling, aangezien hierin wordt gesteld dat „de
EU de mogelijkheid [zal] onderzoeken om investeringsonderhandelingen te beginnen met
[Hongkong en] Taiwan”. Een bilaterale investeringsovereenkomst met Taiwan zou verder
gaan dan investeringsbescherming; er zou een uitgebreide aanpak worden gekozen ten
aanzien van markttoegang en regels ter verbetering van het algehele regelgevingskader. De
EU heeft met Taiwan een goed gestructureerde dialoog opgezet inzake economische en
handelsaangelegenheden. Deze dialoog is gericht op een aantal sectoren, zoals de auto-industrie,
geneesmiddelen, cosmetica en medische apparatuur. De EU is de op drie na grootste markt
voor Taiwan en de handel in goederen tussen de EU en Taiwan bereikte in 2016 een nieuw
recordbedrag van 46 miljard EUR. De buitenlandse directe investeringen van de EU bedragen
10 miljard EUR (2015); daarmee is de EU de grootste investeerder in Taiwan. Het Parlement
heeft mogelijke onderhandelingen over een overeenkomst voor economische samenwerking
tussen de EU en Taiwan gesteund en heeft aangespoord tot nauwere bilaterale samenwerking
op het gebied van handel, onderzoek, cultuur, onderwijs en milieubescherming[2].

[2]Resolutie van 12 september 2012 over het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over
het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, PB C 353 E van 3.12.2013, blz. 77. http://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=NL&reference=P7-TA-2012-334

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=NL&reference=P7-TA-2012-334
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=NL&reference=P7-TA-2012-334
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C. Japan
De betrekkingen tussen de EU en Japan, sinds 2003 een strategische partner van de EU, zijn
gebaseerd op gedeelde waarden: mensenrechten, democratie en de rechtstaat. De EU en Japan
werken momenteel aan een kaderovereenkomst — een overeenkomst inzake een strategisch
partnerschap (SPA), die niet alleen een politieke dialoog en samenwerking op beleidsniveau
omvat, maar ook samenwerking op het gebied van regionale en mondiale uitdagingen.
Tegelijkertijd wordt er onderhandeld over een vrijhandelsovereenkomst ter bevordering van
de groei van de handel en de economische groei aan beide zijden. De onderhandelingen
werden officieel gestart op 25 maart 2013 en in april 2017 vond in Tokio de achttiende
onderhandelingsronde plaats. Tijdens de bijeenkomst van de leiders van de EU en Japan op
21 maart 2017 bevestigden de partijen dat ze deze onderhandelingen spoedig willen afronden.
Het Parlement heeft zijn steun uitgesproken voor het opstarten van onderhandelingen over een
vrijhandelsovereenkomst, maar dringt er ook op aan dat beide partijen in gelijke mate voordeel
moeten halen uit de overeenkomst en dat Japan met name zijn belofte dient na te komen om
niet-tarifaire maatregelen en technische handelsbelemmeringen terug te dringen. Japan is de op
één na grootste handelspartner van de EU in Azië (na China) en de totale handel tussen de twee
landen bedraagt 125 miljard EUR (2016). Beide partijen willen zich inzetten om de handels- en
investeringsbetrekkingen verder te verbeteren.
D. Republiek Korea (Zuid-Korea)
Zuid-Korea is sinds 2010 een strategische partner van de EU. Het land heeft zijn democratische
waarden versterkt en kent inmiddels een goed ontwikkeld maatschappelijk middenveld. De
snelle ontwikkeling van een markteconomie heeft de nauwe politieke en economische banden
met de EU bevorderd. De kaderovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea van 2014,
die juridisch verband houdt met de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea,
vormt de basis voor een intensievere samenwerking inzake belangrijke politieke en mondiale
vraagstukken. In juli 2016 was het vijf jaar geleden dat de vrijhandelsovereenkomst tussen
de EU en Zuid-Korea werd gesloten. Op grond daarvan is de export van goederen volledig
geliberaliseerd, met uitzondering van een beperkt aantal landbouwproducten. De bilaterale
handel tussen de EU en Zuid-Korea is aan beide kanten aanzienlijk toegenomen en bereikte
in 2016 een recordbedrag van meer dan 96 miljard EUR. Een toenemende integratie van de
economie en de handel maakt ook deel uit van de betrekkingen met Zuid-Korea. Zowel de EU
als Zuid-Korea streeft de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland na en wil zorgen voor
stabiliteit in heel Noordoost-Azië.
E. Noord-Korea
De EU heeft geen vertegenwoordiging in Noord-Korea (DVK) en de bilaterale betrekkingen
zijn beperkt. Er zijn geen bilaterale politieke of handelsverdragen van kracht. Met uitzondering
van de humanitaire hulp moet er in het kader van de ontwikkelingssamenwerking van de EU
bovendien rekening worden gehouden met politieke overwegingen, VN-sancties en andere
beperkingen. Het Parlement heeft verschillende resoluties aangenomen waarin Pyongyang
wordt veroordeeld om zijn kern- en raketprogramma's en heeft zich ook zeer bezorgd getoond
over de verslechterende mensenrechtensituatie in het land.
Overeenkomstig de resoluties 2270 en 2321 van de VN-Veiligheidsraad heeft de EU op 6 april
2016 de sancties ten aanzien van de DVK in de sectoren financiële dienstverlening en vervoer
uitgebreid naar nieuwe sectoren, zoals de conventionele wapenindustrie, metallurgie, lucht-
en ruimtevaart, computerdiensten en diensten in verband met mijnbouw, en fabricage in de
chemische sector, de mijnbouw en de raffinage-industrie. De EU heeft ook vier personen
toegevoegd aan de lijst met personen uit de DVK voor wie beperkende maatregelen gelden.
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Op die lijst staan nu in totaal 41 personen voor wie reisbeperkingen gelden of wier tegoeden
bevroren zijn; ook de tegoeden van zeven entiteiten werden bevroren. Wat betreft de handel
in goederen is de EU de elfde handelspartner van Noord-Korea; de totale handel behelst een
bedrag van 30 miljoen EUR.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
07/2017
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