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ÖSTASIEN

Asien är den största och mest befolkade kontinenten och är geostrategiskt sett mycket viktigt
för EU. EU har tre strategiska partner i Östasien – Kina, Japan och Republiken Korea.
Regionen står inför säkerhetsmässiga problem, till exempel kärnvapenfrågan i Nordkorea
och konflikten kring Sydkinesiska havet. EU är en stark ekonomisk aktör och en av de
viktigaste aktörerna när det gäller att bidra med bistånd och utvecklingsstöd i syfte att främja
institutionsuppbyggnad, demokrati, god samhällsstyrning och de mänskliga rättigheterna.

I detta faktablad beskrivs regionen Östasien. Se även faktabladen om Sydasien (se faktablad
6.6.7) och Sydostasien (se faktablad 6.6.9).

RÄTTSLIG GRUND

— Avdelning V (unionens yttre åtgärder) i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

— Artiklarna 206–207 (handel) och artiklarna 216–219 (internationella avtal) i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

— Partnerskaps- och samarbetsavtal (bilaterala förbindelser).

ÖSTASIEN

A. Kina
1994 återupptog EU förbindelserna med Kina, vilka hade avbrutits efter massakern på
Himmelska fridens torg 1989. Det vapenembargo som EU införde efter händelserna 1989 är
dock fortfarande i kraft. Att de båda parterna blir alltmer ekonomiskt beroende av varandra
framgår av den strategiska agenda för samarbete mellan EU och Kina fram till 2020 som
antogs den 22 juni 2016. Inom denna ram söker EU ett strategiskt samarbete med Kina på tre
huvudområden: välstånds- och reformagendor, utrikespolitik och säkerhet, global styrning och
det multilaterala sammanhanget. Det nittonde toppmötet mellan EU och Kina ägde rum i Bryssel
den 1 och 2 juni 2017. De båda parterna bekräftade sitt samarbete när det gäller att bekämpa
klimatförändringar och deras stöd för Parisavtalet. Nästa omgång av den särskilda (årliga)
människorättsdialogen mellan EU och Kina äger rum senare i juni 2017. Kina har bestämt
motsatt sig all yttre ”inblandning” i landets inre angelägenheter, inklusive frågor om mänskliga
rättigheter. Europaparlamentet har riktat uppmärksamhet mot Kinas människorättskränkningar,
bland annat godtyckliga frihetsberövanden, arbetsläger, dödsstraffet, inskränkningar i yttrande-
och föreningsfriheten, tvångsaborter samt den repressiva politiken i Tibet och Xinjiang.
Parlamentet har också stött kinesiska medborgares yrkanden på effektiva politiska reformer[1].

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

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_6.6.9.pdf
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Det kinesiska företagsklimatet betraktas som en utmaning. Kinesiska utländska
direktinvesteringar till EU steg 2016 till en rekordnivå på nästan 40 miljarder euro, medan EU:s
investeringar i Kina sjönk till under 8 miljarder euro, den lägsta på 10 år.
EU är fortfarande Kinas främsta handelspartner, medan Kina är EU:s näst största handelspartner
efter USA. Handeln med varor mellan EU och Kina är värd över 1,5 miljarder euro om
dagen, och EU:s export uppgick 2016 till 170 miljarder euro och importen till 345 miljarder
euro. EU är oroat över Kinas protektionistiska åtgärder, exportrestriktioner och problemet
med överkapacitet inom vissa industrisektorer, liksom över bristen på ömsesidighet och
marknadstillträde för handel samt investeringsförbindelser.
Den 12 maj 2016 antog parlamentet en resolution om EU:s inställning till att erkänna Kina
som en marknadsekonomi. Kina och EU inledde förhandlingar om ett omfattande bilateralt
investeringsavtal i november 2013. Ett utbyte av erbjudanden om marknadstillträde måste äga
rum så snart som möjligt. EU ser ett snabbt ingående av ett avtal med Kina om geografiska
beteckningar som en viktig prioritering. Det har dock inte hållits några årliga arbetsmöten
mellan parlamentets delegation för förbindelserna med Kina och motparter från Nationella
Folkkongressen sedan det 40:e interparlamentariska mötet, som var planerat till september 2016,
ställdes in i sista minuten av kineserna på grund av en inbjudan till Dalai Lama från parlamentet.
I juli 2016 fastställde Permanenta skiljedomstolen i Haag, i en icke-bindande dom, att Kina inte
har några historiska rättigheter i många av de omtvistade områdena i Sydkinesiska havet.
B. Taiwan
EU bekänner sig till ”politiken för ett enat Kina” och erkänner inte Taiwan som en suverän stat.
Införandet av Taiwan i kommissionens meddelande av den 14 oktober 2015 Handel för alla är en
viktig utveckling eftersom man där anger att EU kommer att undersöka möjligheterna att inleda
förhandlingar med Hongkong och Taiwan om investeringar. Ett bilateralt investeringsavtal med
Taiwan skulle gå utöver investeringsskydd och en övergripande strategi skulle antas i fråga
om marknadstillträde liksom bestämmelser som förbättrar det övergripande regelverket. EU har
utvecklat en välstrukturerad dialog med Taiwan om ekonomiska och handelsrelaterade frågor
inom ett antal sektorer såsom fordon, läkemedel, kosmetika och medicintekniska produkter.
EU är Taiwans fjärde största marknad och varuhandeln mellan EU och Taiwan nådde 2016 en
ny rekordnivå på 46 miljarder euro. Med utländska direktinvesteringar på 10 miljarder euro
(2015) är EU den största investeraren i Taiwan. Parlamentet har uttalat sitt stöd för eventuella
förhandlingar om ett ekonomiskt samarbetsavtal mellan EU och Taiwan och uppmuntrat till ett
närmare bilateralt samarbete inom handel, forskning, kultur, utbildning och miljöskydd[2].
C. Japan
EU:s förbindelser med Japan som är en strategisk partner till EU sedan 2003 baseras på
gemensamma värderingar: mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. EU och
Japan arbetar för närvarande med att få till stånd ett ramavtal – ett strategiskt partnerskapsavtal
som inte bara omfattar politisk dialog och politiskt samarbete, utan också samarbete om
regionala och globala utmaningar. Parallellt håller ett frihandelsavtal mellan EU och Japan
på att förhandlas fram i syfte att stimulera handel och ekonomisk tillväxt på båda sidor.
Förhandlingarna inleddes officiellt den 25 mars 2013, och den 18:e förhandlingsrundan ägde
rum i Tokyo i april 2017. Vid mötet mellan EU:s och Japans ledare den 21 mars 2017 bekräftade
de sin avsikt att snabbt slutföra förhandlingarna. När parlamentet godkände att förhandlingar

[2]Resolution av den 12 september 2012 om årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken (EUT C 353 E, 3.12.2013. s. 77). http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//SV

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//SV
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om frihandelsavtalet skulle inledas insisterade det på att avtalet skulle ge ömsesidiga och lika
fördelar och uppmanade Japan att framför allt fullgöra sina åtaganden att minska icke-tariffära
åtgärder och tekniska handelshinder. Japan är EU:s näst största handelspartner i Asien (efter
Kina), med en total handel mellan de båda länderna som 2016 uppgick till 125 miljarder euro.
De båda parterna är fast beslutna att ytterligare stärka handels- och investeringsförbindelserna.
D. Sydkorea
Sydkorea har varit en strategisk partner till EU sedan 2010 och har sedan dess stärkt sina
demokratiska värderingar och har nu ett välutvecklat civilt samhälle. Marknadsekonomin har
utvecklat sig i rask takt och skapat nära politiska och ekonomiska band till EU. Ramavtalet
mellan EU och Sydkorea från 2014 utgör grunden för ett stärkt samarbete om viktiga politiska
och globala frågor, med en rättslig koppling till frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea.
I juli 2016 hade frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea funnits i fem år, enligt vilket
export av varor helt avreglerats, med undantag för ett begränsat antal jordbruksprodukter. Den
bilaterala handeln mellan EU och Sydkorea har ökat avsevärt på båda sidor och nådde 2016
en rekordnivå på över 96 miljarder euro. I förbindelserna med Sydkorea finns också ett inslag
av ökad ekonomisk och kommersiell integration. EU och Sydkorea har samma mål, dvs. att
Koreahalvön ska bli kärnvapenfri och att hela nordöstra Asien ska bli stabilt.
E. Nordkorea
EU har ingen representation i Demokratiska folkrepubliken Korea och de bilaterala
förbindelserna är begränsade, och bilaterala politiska avtal och handelsavtal saknas. Med
undantag för det humanitära biståndet berörs EU:s utvecklingssamarbete också av politiska
överväganden, FN-sanktioner och andra inskränkningar. Parlamentet har lagt fram flera
resolutioner där Pyongyang fördöms för sina kärnvapen- och robotprogram och har uttryckt
stark oro över den försämrade människorättssituationen i Nordkorea.
I enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner (2270 och 2321), utökade EU den 6 april 2017
sanktionerna mot Nordkorea genom att låta förbudet mot investeringar inte bara gälla finansiella
tjänster och transporter utan också nya sektorer, såsom industri relaterad till konventionella
vapen, metallurgi, rymd- och datatjänster samt tjänster med anknytning till gruvdrift och
tillverkning inom kemisk industri, gruvdrift och raffineringsindustri. EU har också lagt till
fyra personer på förteckningen över personer som omfattas av dess restriktiva åtgärder mot
Nordkorea, vilket innebär att totalt 41 personer är föremål för reserestriktioner och frysning
av tillgångar. Sju enheter är också föremål för frysning av tillgångar. När det gäller handeln
med varor är EU Nordkoreas elfte största handelspartner, med en handel till ett totalt värde av
30 miljoner euro.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
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