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ØSTASIEN

Den indopacifiske region er i hastig forandring, og da mere end 50 % af verdens
befolkning bor her, er den ved at blive en vigtig geostrategisk region. To tredjedele af
verdens containerhandel passerer gennem den indopacifiske region og dens søveje
er de vigtigste ruter for handel og energiforsyning. EU-strategi for samarbejde i den
indopacifiske region blev vedtaget i september 2021 for at øge EU's engagement,
opbygge partnerskaber og styrke den regelbaserede internationale orden og tackle
globale udfordringer. Unionen tilpasser sine nuværende instrumenter for at støtte
EU's strategiske autonomi. Dets strategiske kompas for sikkerhed og forsvar, som
formelt blev godkendt af Rådet i marts 2022, fremmer en åben og regelbaseret
regional sikkerhedsarkitektur, herunder sikre søruter, kapacitetsopbygning og
øget flådetilstedeværelse i den indopacifiske region. Østasien står over for
sikkerhedsproblemer såsom den nukleare udfordring i Nordkorea, de maritime
tvister i Det Øst- og Sydkinesiske Hav og Taiwanspørgsmålet. EU er en stærk
økonomisk aktør i Østasien og arbejder for at fremme fair handel, multilateralisme,
institutionsopbygning, demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder.

I dette faktablad beskrives den østasiatiske region. Se også faktabladene om Sydasien
(5.6.7) og Sydøstasien (5.6.9).

RETSGRUNDLAG

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

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

— Partnerskabs- og samarbejdsaftaler (bilaterale forbindelser).

ØSTASIEN

A. Kina
EU og Kina oprettede formelle diplomatiske forbindelser i 1975. Efter militærstyrkernes
voldelige undertrykkelse af protesterne på Den Himmelske Freds Plads i 1989 blev
forbindelserne suspenderet. EU genoptog først forbindelserne med Kina i 1994, men
den våbenembargo, som EU indførte i 1989, er fortsat gældende.
Under præsident Xi Jinping har Kinas politiske situation ændret sig betydeligt siden
2012. I 2018 blev der vedtaget en revision af forfatningen, som gjorde det muligt
for Xi Jinping på ubestemt tid uden tidsbegrænsning at beklæde stillingen som
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generalsekretær for det kinesiske kommunistparti, statsoverhoved og hær. Kinas
udenrigspolitik har anlagt en mere aggressiv og tvangsmæssig tilgang med verdens
største pulje af aktivt militært personel. Kina havde verdens næststørste udgifter til
militær i 2021 efter USA og tegnede sig for ca. 14 % af verdens samlede udgifter med
et anslået budget på 293 mia. USD. Den 17. juni 2022 lancerede Kina officielt sit tredje
hangarskib, Fujian (opkaldt efter provinsen over for Taiwan), som led i en løbende
indsats for at opbygge en fuldt moderne styrke, der kan rivalisere med det amerikanske
militær senest i 2027. Et fjerde hangarskib er ved at blive bygget i Kina, og det oplyses,
at det kan være atomdrevet. Kinas flådestyrker bygger hurtigere krigsskibe end alle
andre magter tilsammen. Kina udvider og mangedobler sin militære tilstedeværelse i
Det Sydkinesiske Hav, i Taiwanstrædet og i Malacca-strædet, der er afgørende for den
internationale handel og navnlig for den kinesiske handel.
Den voksende økonomiske og geopolitiske indbyrdes afhængighed mellem EU
og Kina er afspejlet i den fælles strategiske EU-Kina-samarbejdsdagsorden 2020,
som har uddybet og udvidet samarbejdet på en lang række områder såsom
udenrigs- og sikkerhedspolitik, økonomisk udvikling, global styring og multilateralt
samarbejde inden for handel og investeringer, det sociale og miljømæssige område
og andre områder, herunder mellemfolkelige kontakter. De bilaterale forbindelser
mellem EU og Kina er imidlertid blevet forværret i 2022, navnlig som følge af Kinas
holdning til den russiske aggression i Ukraine, dets modforanstaltninger mod EU's
menneskerettighedssanktioner og landets nylige økonomiske tvang og aggression i
Taiwanstrædet.
Kinas holdning til den russiske aggression mod Ukraine har skabt yderligere
spændinger mellem de vestlige allierede og Kina. Kina har ikke godkendt krigen som
sådan, men landets »neutralitet« over for Rusland er et eksempel for andre asiatiske
lande. Kina har ikke tilsluttet sig sanktionerne mod Rusland, og det militære samarbejde
mellem Kina og Rusland er blevet uddybet siden den russiske invasion af Ukraine,
da Kina har besluttet stiltiende at støtte Putin. Selv om Kina og Rusland ikke har
nogen formel militær aftale, har de to lande øget deres våbensalg og omfanget af
fælles militærøvelser. I september 2022 deltog Kina i »Vostok 22« -øvelser på Ruslands
østkyst, der omfattede ca. 50 000 tropper og 5 000 stykker militært udstyr.
NATO har for første gang betragtet Kina som en udfordring i sit 10-årige strategiske
koncept, som blev vedtaget i Madrid i juni 2022. Det strategiske koncept fastsætter,
at Kina udgør en stigende trussel i betragtning af landets voksende økonomiske
og militære indflydelse og stigende aggressivitet i Indo-Stillehavs-regionen, herunder
brugen af ondsindede hybride operationer og cyberoperationer samt konfrontatorisk
retorik, og det forhold, at det spreder desinformation for at undergrave den
regelbaserede internationale orden, herunder på rum-, cyber- og søfartsområdet.
Kina har krænket Taiwans farvande og luftrum (intensiveret i sommeren 2022) og
opført kunstige landområder og bygget militære faciliteter i Det Sydkinesiske Hav.
EU fremmer global styring og en multilateral samarbejdstilgang over for tvisten i Det
Sydkinesiske Hav, der ikke griber ind i territoriale krav, og betragter retten til fri sejlads
og overflyvning som et stort problem. EU opfordrer parterne i tvisten til at søge fredelige,
forhandlede løsninger og overholde folkeretten i overensstemmelse med De Forenede
Nationers havretskonvention (UNCLOS). Det Sydkinesiske Hav er af enorm økonomisk
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og strategisk betydning: det tegner sig for ca. en tredjedel af verdens skibstrafik
og indeholder rige fiskeri- og energiressourcer. Kina gør krav på ca. 90 % af Det
Sydkinesiske Hav i henhold til den såkaldte »nine-dash line«.
Kina er en økonomisk konkurrent for EU og endda en systemisk rival med sin stigende
politiske indflydelse, der ændrer de internationale styringsstrukturer. Kinas »ét bælte,
én vej«-initiativ når ud til alle dele af verden og fremmer globalisering med kinesiske
karakteristika såsom uigennemsigtige kontrakter, kinesiske arbejdsstandarder og
gældspolitikker. Kina sigter mod at blive førende i verden inden for højteknologiske
industrier og digitale teknologier, herunder kunstig intelligens og 5G. Kina har
systematisk udarbejdet strategier med henblik på at kunne øve indflydelse gennem
anvendelse af desinformationskampagner.
Mødet mellem EU's og Kinas ledere 30. december 2020 fokuserede på at
afslutte forhandlingerne om en omfattende investeringsaftale. EU kritiserede
forhandlingsprocessen og de eksisterende ubalancer og manglende gensidighed
på mange områder, navnlig inden for handels- og investeringsforbindelserne. Den
omfattende investeringsaftale skal ratificeres af Parlamentet, som indtil videre har
nægtet at godkende den på grund af Kinas holdning til Ukraines russiske aggression,
dets aggression over for Taiwan og de sanktioner, det indførte i marts 2021 over for fem
medlemmer af Europa-Parlamentet og fire europæiske enheder som gengældelse for
Rådets sanktioner mod Kina som reaktion på den udbredte vilkårlige tilbageholdelse
af uygurer i Xinjiang.
Topmødet mellem EU og Kina fandt sted i april 2022. EU og Kina drøftede indgående
Ruslands aggression mod Ukraine. EU opfordrede Kina til at støtte bestræbelserne
på øjeblikkeligt at standse blodsudgydelserne i Ukraine i overensstemmelse med
Kinas rolle som fast medlem af FN's Sikkerhedsråd og landets enestående tætte
forbindelser med Rusland. Et andet diskussionspunkt var genopretningen efter
covid-19-pandemien, som er en fælles prioritet. EU bekræftede sit tilsagn om at
samarbejde med Kina og andre medlemsstater i Verdenssundhedsorganisationen om
en ny aftale om pandemiforebyggelse, -beredskab og -indsats. Klimaændringer og
økonomisk samarbejde blev også drøftet. EU bekræftede på ny sit engagement i sin
ét-Kina-politik og udtrykte samtidig bekymring over de øgede spændinger hen over
Taiwanstrædet.
Den niende økonomiske og handelsmæssige dialog på højt plan mellem EU og Kina
fandt sted i juli 2022 med fokus på globale økonomiske udfordringer, afbrydelser i
forsyningskæderne som følge af covid-19 og indvirkningen af Ruslands invasion af
Ukraine, f.eks. på fødevare-, energi- og finansmarkederne.
EU og Kina er vigtige handelspartnere. I 2021 var Kina den tredjevigtigste destination
for EU's eksport af varer (10,2 %) og den vigtigste kilde til EU's import af varer (22,4 %).
EU's import fra Kina beløb sig til i alt 363 mia. EUR i 2019 og 472 mia. EUR i 2021.
EU's eksport til Kina beløb sig til 198 mia. EUR i 2019 og 223 mia. EUR 2021. Det
er ca. 1,3 mia. EUR om dagen i import og 600 mio. EUR om dagen i eksport, hvilket
betyder, at handelen mellem EU og Kina beløber sig til i alt 1,9 mia. EUR om dagen.
Parlamentet er dybt bekymret over menneskerettighedssituationen i Kina og
har gjort opmærksom på Kinas menneskerettighedskrænkelser, herunder vilkårlig
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tilbageholdelse, arbejdslejre og dødsstraf. Parlamentet har vedtaget beslutninger, hvori
det fordømmer Kinas undertrykkelse af den politiske opposition og prodemokratiske
aktivister i Hongkong, udtrykker bekymring over den nationale sikkerhedslovgivning for
Hongkong og opfordrer EU til at forsvare Hongkongs høje grad af autonomi.
Parlamentet har også udtrykt bekymring over Xinjiang og uygurernes situation og
fordømt tvangsarbejde og udnyttelse af uygurmindretallet. Parlamentet har også
vedtaget beslutninger om Tibet, mere præcist om religiøse og etniske mindretals
situation.
Parlamentets seneste beslutninger om Kina var:
— Beslutning af 20. maj 2021 om kinesiske modsanktioner over for EU-enheder,

MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer;

— Beslutning af 16. september 2021 om en ny EU-Kina-strategi;

— Beslutning af 20. januar 2022 om krænkelser af de grundlæggende
frihedsrettigheder i Hongkong;

— Beslutning af 5. maj 2022 om beretningerne om fortsat organhøst i Kina;

— Beslutning af 9. juni 2022 om menneskerettighedssituationen i Xinjiang, herunder
Xinjiang-politiakterne;

— Beslutning af 7. juli 2022 om anholdelsen af kardinal Zen og forvalterne af
nødhjælpsfonden 612 i Hongkong.

B. Taiwan
EU har forpligtet sig til »én-Kina-politikken« og henviser til Taiwan som et særskilt
toldområde og ikke som en suveræn stat, anerkender Taiwan som en økonomisk
og kommerciel enhed og støtter Taiwans deltagelse i multilaterale fora. EU støtter
fredelig konfliktløsning mellem Taiwan og Kina og modsætter sig magtanvendelse eller
trusler om magtanvendelse. EU har udviklet en velstruktureret dialog om økonomiske
og handelsmæssige anliggender med Taiwan inden for sektorer såsom bilindustrien,
farmaceutiske produkter, kosmetik og medicinsk udstyr. I 2021 var Taiwan EU's
12. største handelspartner, mens EU var Taiwans femtestørste handelspartner efter
Kina, USA, Hongkong og Japan. Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer
(ASEAN) var også en af Taiwans vigtigste handelspartnere. Den samlede varehandel
mellem EU og Taiwan i 2021 beløb sig til ca. 64 mia. EUR med et handelsunderskud
på 7,1 mia. EUR fra EU's side. Den bilaterale handel mellem EU og Taiwan steg med
17,8 % fra 2020 til 2021. EU's eksport til Taiwan beløb sig i 2021 til 28,41 mia. EUR,
mens EU's import fra Taiwan beløb sig til 35,57 mia. EUR.
EU og Taiwan afholder også årlige konsultationer om forskellige ikke-handelsrelaterede
spørgsmål. Den tredje ligestillingshøring mellem Taiwan og EU og den fjerde
menneskerettighedshøring mellem Taiwan og EU fandt sted i henholdsvis februar
og juli 2021. Begge parter er fast besluttet på at fremme og beskytte
menneskerettighederne og de demokratiske principper samt retsstatsprincippet. En
bred vifte af emner drøftes også i de årlige høringer, f.eks. vandrende arbejdstageres
rettigheder, navnlig for husarbejdere og fiskerierhvervet; dødsstraf; ligestilling mellem
kønnene og retfærdig behandling af LGBTQIA+ personer. Desuden blev det
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konstituerende møde mellem EU og Taiwan om samarbejde om sikkerhed og sundhed
på arbejdspladsen afholdt i maj 2021 og det andet i maj 2022, hvor begge parter
drøftede håndteringen af risikoen for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen og
sikkerhedsstyring for industri 4.0.
Taiwan afholdt præsidentvalg i 2020, og Tsai Ing-wen, lederen af Det Demokratiske
Progressive Parti, fik endnu en mandatperiode med 57,1 % af stemmerne foran
Han Kuo yu fra Kuomintang (Kinas Nationalistparti), som fik 38,6 % af stemmerne.
Uafhængighed af det kinesiske fastland er det vigtigste emne for taiwansk politik, mens
Kina lægger diplomatisk, økonomisk, militært og psykologisk pres på Taiwan.
Spændingerne på tværs af strædet er eskaleret, siden den taiwanske præsident
Tsai Ing-wen vandt valget i 2016. Kina har truffet aggressive foranstaltninger ved
at øge hyppigheden og omfanget af patruljeringer foretaget af bombefly, jagerfly
og overvågningsfly rundt om Taiwan. Pr. 31. maj 2022 havde Taiwan indberettet
465 overflyvninger af sit territorium, en stigning på næsten 50 % i forhold til
2021. Desuden rapporterer Taiwan i 2022 om omkring fem millioner cyberangreb
om dagen fra Kina rettet mod sine statslige organer, halvledervirksomheder og
finansielle institutioner. Parlamentet har gentagne gange opfordret til et tættere
bilateralt samarbejde mellem EU og Taiwan inden for områder som f.eks. handel,
forskning, kultur, uddannelse, klimaændringer og miljøbeskyttelse og har givet udtryk
for sin støtte til at indlede forhandlinger om en bilateral investeringsaftale mellem EU
og Taiwan. Parlamentet vedtog en beslutning i september 2021, hvori det opfordrede
til fremskridt med hensyn til en investeringsaftale mellem EU og Taiwan. Parlamentet
har ligeledes støttet Taiwans meningsfulde deltagelse i internationale organisationer
såsom Verdenssundhedsorganisationen og Organisationen for International Civil
Luftfart. Parlamentet har også gentagne gange opfordret Kina til at afstå fra militære
provokationer af Taiwan og understreget, at alle tvister hen over Taiwanstrædet bør
løses med fredelige midler på grundlag af folkeretten.
Taiwan er afgørende for EU som global leverandør af vigtige højteknologiske sektorer,
navnlig halvledere. På Udenrigsudvalgets initiativ vedtog Parlamentet i oktober 2021
en specifik henstilling om EU's forbindelser med Taiwan, hvori det opfordrede til, at
man hurtigst muligt påbegyndte arbejdet med en bilateral investeringsaftale med de
taiwanske myndigheder for at uddybe de bilaterale økonomiske bånd. Parlamentet
støtter inddragelsen af Taiwan i EU's strategi for Indo-Stillehavsområdet og tilskynder
til dialog og samarbejde med Taiwan i alle industrisektorer og forsyningskæder,
navnlig strategisk vigtige industrier såsom halvlederteknologier (Taiwan producerer to
tredjedele af verdens halvledere og 90 % af verdens halvledere af høj kvalitet).
Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding i alle Demokratiske Processer (INGE)
besøgte Taipei den 3.-5. november 2021 i forbindelse med Parlamentets første officielle
besøg i Taiwan. INGE havde til formål at undersøge Taiwans erfaringer med håndtering
af interferens- og manipulationskampagner og drøftede Taiwans innovative system til
bekæmpelse af desinformationskampagner og andre former for hybride angreb.
Formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosis, besøg i Taiwan i
august 2022 var USA's højeste regeringsbesøg i Taiwan i 25 år. Der fulgte mange
andre vestlige besøg på højt plan. Kina anså disse udenlandske besøg på øen for
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at være indblanding i øens anliggender og en de facto-anerkendelse af Taiwans
suverænitet. Beijing reagerede ved at afholde usete udvidede militærøvelser i syv
udpegede områder omkring Taiwan og anvendte op til 11 ballistiske missiler, hvoraf
mindst fem fløj over Taiwan og derfor udgjorde en virtuel blokade af Taiwans hav-
og luftrum. Fem af Kinas ballistiske missiler landede i Japans eksklusive økonomiske
zone, og de omfattende militærøvelser blev kombineret med intense cyberangreb mod
Taiwan.
Kommissionens talsmand erklærede, at EU er interesseret i at bevare freden og status
quo i Taiwanstrædet. Spændingerne bør løses gennem dialog, og der bør opretholdes
passende kommunikationskanaler for at mindske risikoen for fejlberegning.
Parlamentet vedtog i september 2022 en beslutning om situationen i Taiwanstrædet,
hvori det kritiserede Kinas militære optrapning og afviste Kinas økonomiske tvang.
Parlamentet glædede sig over Litauens plan om at åbne et handelskontor i Taipei og
opfordrede andre medlemsstater til at følge dette eksempel og styrke deres forbindelser
med Taiwan.
C. Hongkong
EU lægger stor vægt på Hongkongs høje grad af selvstyre, som skal opretholdes i
overensstemmelse med basisloven og de internationale forpligtelser. Fortsat respekt
for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og et uafhængigt retsvæsen
forbliver afgørende for Hongkongs udvikling. Forbindelserne mellem EU og Hongkong
omfatter handel, økonomisk udvikling, toldsamarbejde, innovation og teknologi,
konkurrence, fødevaresikkerhed, miljø og uddannelse. EU var Hongkongs næststørste
handelspartner efter det kinesiske fastland. I 2021 var der mindst 1 614 EU-
virksomheder til stede i Hongkong, og mange af dem anvendte Hongkong som regionalt
hovedkvarter. Den bilaterale handel med varer beløb sig til i alt 30,5 mia. EUR, hvilket
er en stigning på 2,5 % i forhold til 2020. EU's eksport af varer til Hongkong beløb sig
til 23,5 mia. EUR, mens importen fra Hongkong beløb sig til i alt 7 mia. EUR, hvilket
resulterede i et handelsoverskud på 16,5 mia. EUR. EU var Hongkongs tredjestørste
handelspartner hvad angår varer i 2021 efter det kinesiske fastland og Taiwan.
EU fjernede i marts 2019 Hongkong fra overvågningslisten over ikkesamarbejdsvillige
skattejurisdiktioner som følge af forbedringer med hensyn til god regeringsførelse.
EU er alvorligt bekymret over den nationale sikkerhedslov, som Kina har indført
den 30. juni 2020. Næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik udtrykte bekymring over,
om sikkerhedsloven virkelig er i overensstemmelse med Hongkongs basislov, den
kinesisk-britiske fælleserklæring fra 1984 og Kinas internationale forpligtelser. Den
nationale sikkerhedslov er blevet brugt til at undertrykke Hongkongs prodemokratiske
bevægelse, eftersom enhver ytring, der opfattes som værende i konflikt med
regeringen, kan føre til anholdelser og fængslinger. Et andet bekymrende aspekt er
den ekstraterritoriale anvendelse af loven.
I juli 2020 gentog EU og medlemsstaterne deres støtte til Hongkongs høje grad af
autonomi i henhold til princippet om »ét land, to systemer«, samtidig med at de
fastlagde en samordnet pakke af foranstaltninger på forskellige områder såsom asyl-,
migrations-, visum- og opholdspolitik, navnlig medlemsstaternes udleveringsordninger.
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Pakken omfattede eksport af bestemt følsomt udstyr og bestemte følsomme teknologier
til endelig brug i Hongkong, stipendier og akademiske udvekslinger, som omfattede
studerende fra Hongkong, samt støtte til civilsamfundet. Regeringen udsatte i 2020
valget til den syvende mandatperiode til Lovgivningsrådet i Hongkong og begrundede
sin beslutning med det stigende antal covid-19-tilfælde. Der blev afholdt valg i
december 2021, og ikke overraskende vandt de pro-kinesiske kandidater. NF/HR,
Josep Borrell, erklærede, at EU ser dette valg i kombination med det vedvarende
pres på civilsamfundet som endnu et skridt i afviklingen af princippet om »ét land, to
systemer«. Desuden stemte de 1 500 medlemmer af valgkomitéen i maj 2022 for en
enkelt kandidat, John Lee Ka-chiu, som ny regeringsleder. Vælgerstøtten til Lee var
på 99 % sammenlignet med 66 % for hans forgænger, Carrie Lam, som var leder af
Hongkong fra 2017.
Parlamentet fremhævede i sin henstilling af 13. december 2017, der blev udstedt 20 år
efter oprettelsen af Det Særlige Administrative Område Hongkong, at overholdelse af
basisloven var af afgørende betydning for en yderligere styrkelse af forbindelserne
med EU. Parlamentet fordømte Kinas indblanding i Hongkongs indre anliggender,
som kan bringe »ét land, to systemer«-modellens langsigtede levedygtighed i
fare. Parlamentet anførte i sin beslutning af 19. juni 2020, at indførelsen af
national sikkerhedslovgivning er et omfattende angreb på Hongkongs autonomi,
retsstatsprincippet og de grundlæggende frihedsrettigheder. Kina er bundet af den
fælles erklæring, der blev registreret i FN som en juridisk bindende traktat, og
forpligtet til at opretholde Hongkongs høje grad af autonomi og dets rettigheder og
frihedsrettigheder.
I en beslutning af januar 2021, om undertrykkelsen af den demokratiske opposition i
Hongkong opfordrede Parlamentet til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af de
personer, der blev anholdt i Hongkong i de første to uger af 2021, og af alle dem, der
tidligere var blevet arresteret på grundlag af den nationale sikkerhedslov. Parlamentet
opfordrede igen indtrængende myndighederne til at respektere Hongkongs retsstat,
menneskerettigheder, demokratiske principper og høje grad af selvstyre og til
øjeblikkeligt at afstå fra at gøre yderligere brug af den nationale sikkerhedslov til at
undertrykke retten til ytringsfrihed, fredelig forsamling og foreningsfrihed.
Parlamentet vedtog i juli 2021 en beslutning om Hongkong, navnlig sagen om
Apple Daily, hvori det fordømmer begrænsningerne i ytringsfriheden og indtrængende
opfordrer Hongkongs myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade og
frafalde alle anklager mod alle journalister og andre aktivister, der er anholdt på
grundlag af anklager i henhold til den nationale sikkerhedslov.
I januar 2022 vedtog Parlamentet endnu en beslutning om krænkelser af
de grundlæggende frihedsrettigheder i Hongkong, hvori det kraftigt fordømte
de målrettede angreb på oppositionen som helhed, det være sig NGO'er,
medieforetagender eller civile. I beslutningen foreslås det at skabe akademiske
muligheder af humanitære årsager for mennesker i Hongkong, der lider som følge af
Kinas tvang.
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D. Japan
Efter at have været strategiske partnere siden 2003 deler EU og Japan grundlæggende
værdier såsom respekt for menneskerettighederne, demokrati og retsstatsprincippet
og et stærkt engagement i bæredygtig udvikling, multilateralisme og et regelbaseret
WTO-system. Japan er engageret i en effektiv gennemførelse af Parisaftalen om
klimaændringer og andre multilaterale miljøaftaler. Der er dog visse spørgsmål, som
giver anledning til bekymring for EU: Japans anvendelse af dødsstraf, hvalfangst og
forældrebortførelser af børn fra EU i Japan.
EU og Japan opgraderede deres bilaterale strategiske forbindelser i februar 2019
med den foreløbige gennemførelse af den strategiske partnerskabsaftale og med
ikrafttrædelsen af den økonomiske partnerskabsaftale (ØPA). ØPA'en er den vigtigste
bilaterale handelsaftale, som EU nogensinde har indgået, eftersom den dækker
næsten en tredjedel af verdens bruttonationalprodukt (BNP), næsten 40 % af
verdenshandelen og over 600 millioner mennesker. ØPA'en indeholder desuden
forpligtelser om handel med både varer og tjenesteydelser og udgør en ramme, der
fremmer bilaterale investeringer. Den fastsætter også ambitiøse mål for bæredygtig
udvikling og medtager for første gang et særligt tilsagn vedrørende Parisaftalen
om klimaændringer. EU og Japan undertegnede en aftale om civil luftfartssikkerhed
den 22. juni 2020. Gensidighed med hensyn til visumfri indrejse for EU-borgere til Japan
er fortsat et problem i de bilaterale forbindelser, da japanske statsborgere har visumfri
adgang til EU.
Japan er EU's næststørste handelspartner i Asien efter Kina med en samlet handel
på 109 mia. EUR i 2020. EU's eksport til Japan beløb sig til 54,9 mia. EUR. EU
havde et overskud i sin varehandel på 0,5 mia. EUR. For så vidt angår handlen med
tjenesteydelser eksporterede EU i 2018 for 35 mia. EUR til Japan og importerede for
18 mia. EUR fra Japan, hvilket gav EU et overskud på 16,3 mia. EUR.
De to parter er fortsat fast besluttet på at fremme investeringsforbindelserne ved
at indgå en særskilt investeringsaftale i fremtiden, som vil omfatte standarder for
beskyttelse af investorer/investeringer og en mekanisme til bilæggelse af tvister. EU og
Japan afsluttede forhandlingerne om et passende databeskyttelsesniveau i juli 2018 og
vedtog i januar 2019 afgørelser om at anerkende hinandens databeskyttelsessystemer
som »ækvivalente«, hvorved verdens største område med sikre datastrømme blev
skabt.
Som følge af covid-19 blev topmødet mellem EU og Japan i Tokyo i 2020 ændret
til et møde mellem EU's og Japans ledere den 26. maj 2020. Lederne bekræftede
på ny deres tilslutning til at samle indsatsen for at imødegå virkningerne af covid-19-
pandemien og arbejde sammen om udviklingen af vacciner. Inden for rammerne af
G7 har EU og Japan også forpligtet sig til at tilstræbe en hurtigere global økonomisk
genopretning. De forpligtede sig også til at samarbejde om klimaændringer og
forskning, idet de betragtede den grønne pagt og den digitale dagsorden som et middel
til at styrke samarbejdet yderligere. EU og Japan bekræftede på ny deres samarbejde
om fred og sikkerhed samt om bekæmpelse af desinformationskampagner.
Den 25. januar 2021 havde Rådet for Den Europæiske Union en drøftelse med Japans
udenrigsminister Toshimitsu Motegi om deres respektive tilgange til Det Indiske Ocean
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og Stillehavsområdet, idet de blev enige om, at et øget EU-engagement i regionen
samt et styrket samarbejde med Japan og andre ligesindede partnere ville være
gavnligt. Der var fælles interesse i at fremme samarbejdet om konnektivitet, maritim
sikkerhed, miljø og klimaændringer, handel og investeringer, digitale spørgsmål,
fremme multilateralisme og opretholde den regelbaserede internationale orden.
Det 28. topmøde mellem EU og Japan blev afholdt i Tokyo i maj 2022 for at bekræfte
parternes tilsagn i henhold til den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og
Japan og den strategiske partnerskabsaftale baseret på fælles interesser og de fælles
værdier frihed, respekt for menneskerettighederne, demokrati, retsstatsprincippet,
åben, fri og fair handel, effektiv multilateralisme og den regelbaserede internationale
orden. EU's og Japans ledere krævede, at Rusland øjeblikkeligt indstiller sin militære
aggression mod Ukraine og betingelsesløst trækker alle sine styrker tilbage og fuldt
ud respekterer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed inden for
dets internationalt anerkendte grænser. Lederne støttede Ukraine i samarbejde med
G7 og andre ligesindede lande med yderligere sanktioner mod Rusland. Formanden
for Det Europæiske Råd, Charles Michel, sagde, at Japan er EU's tætteste strategiske
partner i Indo-Stillehavsregionen, og at Ruslands krig mod Ukraine har vist, at et
tættere samarbejde er en afgørende nødvendighed. EU og Japan vedtog også en
fælles erklæring og lancerede det digitale partnerskab for at fremme samarbejde
og bidrage til at sikre en vellykket digital omstilling, der skaber solidaritet, velstand
og bæredygtighed. Lederne drøftede også, hvordan man kan samarbejde om at
holde de globale energimarkeder stabile og bidrage til at sikre diversificering af
energiforsyningskilder og forsyningssikkerhed. Med hensyn til sikkerhed og forsvar gav
EU og Japan tilsagn om yderligere at styrke deres tætte konsultationer, herunder om
ikkespredning og nedrustning og om imødegåelse af hybride trusler. EU og Japan
vil fortsætte med at gennemføre den grønne alliance mellem EU og Japan, der blev
iværksat på topmødet i 2021. De bekræftede på ny betydningen af samarbejde på
områder som renere brint, nuklear sikkerhed, vedvarende energi og genanvendelse
af kulstof.
Som en integreret del af opgraderingen af de bilaterale strategiske forbindelser
mellem EU og Japan styrker Europa-Parlamentet og det japanske parlament deres
interparlamentariske dialog. Dette førte til, at Parlamentet vedtog to beslutninger
i december 2018: en ledsagende beslutning om indgåelsen af det strategiske
partnerskab mellem EU og Japan og en ledsagende beslutning om indgåelsen af
aftalen om et økonomisk partnerskab mellem EU og Japan. Parlamentet vedtog den
1. juli 2020 en beslutning om internationale og nationale forældrebortførelser af børn
fra EU i Japan, hvori det påpegede situationen for børn, der lider som følge af en
forældrebortførelse i Japan, og understregede, at relevante love og retsafgørelser
ikke håndhæves. Andre vigtige beslutninger om forbindelserne med Japan, der
blev vedtaget for nylig, er beslutningerne af 21. januar 2021 om konnektivitet og
forbindelserne mellem EU og Asien, af 7. juni 2022 om EU og sikkerhedsudfordringerne
i Indo-Stillehavs-regionen og af 5. juli 2022 om strategien for Indo-Stillehavs-regionen
på handels- og investeringsområdet.
Efter at Japans længstledende premierminister, Shinzo Abe, trådte tilbage, tiltrådte den
nye premierminister, Yoshihide Suga, i september 2020 og blev efterfulgt af Fumio
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Kishida i begyndelsen af oktober 2021. Der blev afholdt parlamentsvalg i Japan den
31. oktober 2021 for at vælge medlemmer til Repræsentanternes Hus for fire år. Det
regerende Liberale Demokratiske Parti (LDP) fastholdt et komfortabelt flertal, selv om
det mistede nogle pladser.
Japan og verden blev dybt chokeret over mordet på den tidligere premierminister
Shinzo Abe den 8. juli 2022 i Nara, hvor han førte kampagne for valget til det japanske
Rådgivernes Hus i 2022. Valget blev afholdt kun to dage senere den 10. juli 2022 for at
vælge halvdelen af overhuset for seks år. LDP øgede antallet af sine pladser moderat,
og der blev fastsat en ny rekord, idet 28 % af pladserne blev vundet af kvindelige
kandidater.
E. Sydkorea (Republikken Korea)
Forbindelserne mellem EU og Sydkorea går tilbage til aftalen om samarbejde og
gensidig administrativ bistand i toldanliggender fra 1997.
Sydkorea er en af EU's 10 vigtigste strategiske partnere, og det strategiske partnerskab
mellem EU og Sydkorea bygger på tre hovedsøjler, der understøttes af tre centrale
aftaler:
— Rammeaftalen mellem EU og Sydkorea, der har været i kraft siden juni 2014,

udgør den overordnede struktur for det strategiske partnerskab og det omfattende
bilaterale samarbejde. Det blandede udvalg sikrer og overvåger gennemførelsen
heraf.

— Frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea, ratificeret i december 2015. Sydkorea
var det første asiatiske land, der undertegnede en frihandelsaftale med EU, og
denne frihandelsaftale er en af EU's mest ambitiøse handelsaftaler, der går videre
end tidligere aftaler. Frihandelsaftalen har til formål at fjerne hindringer for bilateral
handel, skabe et udvidet og sikkert marked for varer og tjenesteydelser og skabe
et stabilt investeringsmiljø.

— Rammeaftalen om deltagelse i krisestyring mellem EU og Sydkorea, der
har været i kraft siden 2016, og som styrker det strategiske partnerskab
om sikkerhedsspørgsmål ved at give Sydkorea mulighed for at deltage i
EU's krisestyringsoperationer af civil og militær karakter. Frihandelsaftalen
letter også Sydkoreas deltagelse i EU's missioner og operationer under den
fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) for at forbedre effektiviteten af
kriseberedskabet.

Det 18. møde i Det Blandede Udvalg EU-Sydkorea blev afholdt i Seoul i juni 2022.
Udvalget fordømte Ruslands invasion af Ukraine og var enig i, at Rusland skal
respektere Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed inden for dets
internationalt anerkendte grænser. EU og Sydkorea gav også tilsagn om at gå sammen
om at styrke gennemførelsen af Parisaftalen, herunder forud for COP27 i Sharm El
Sheikh, og fremme vedtagelsen af en meget ambitiøs global biodiversitetsramme efter
2020 forud for COP15 i Montreal, støttet af en omstilling til en cirkulær økonomi og ren
energi. De undersøgte også mulighederne for at etablere et grønt partnerskab mellem
EU og Republikken Korea.
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I maj 2021 var Sydkorea vært for P4G Seoul-topmødet (miljø), hvor der blev udstedt
en Seoul-erklæring, der slog til lyd for at holde stigningen i den globale temperatur
fra det førindustrielle niveau på under 2 °C i stedet for 1,5 °C. Lederne tilskyndede
til øgede nationale udgifter til reduktion af drivhusgasser, fremskyndelse af indsatsen
for at bevæge sig væk fra ikkevedvarende energikilder og samarbejde om at løse
problemet med plastaffald i marine økosystemer.
Siden 2011 er den bilaterale handel fortsat vokset, selv under covid-19-pandemien,
og den nåede op på næsten 90 mia. EUR i 2020. Den samlede varehandel steg
med 45,9 % mellem 2010 og 2020. I 2020 var EU Sydkoreas tredjestørste importkilde
(11,8 %) og den fjerdestørste eksportdestination (9,3 %). På nogle områder er der
dog stadig udfordringer, og EU opfordrer Sydkorea til at fjerne vedvarende hindringer
for import af animalske produkter fra EU og til at ratificere Den Internationale
Arbejdsorganisations (ILO's) konvention (nr. 105) om tvangsarbejde.
Sydkoreas videnskabs- og teknologisektor er en af de mest avancerede i verden.
Sektoren søger at fokusere på innovation og har opnået imponerende resultater inden
for robotteknologi og kunstig intelligens, hvilket åbner nye muligheder for at øge det
videnskabelige og teknologiske samarbejde med EU. Der er allerede etableret et
tættere samarbejde inden for cybertrusler, idet Sydkorea har en meget digitaliseret
økonomi og er ved at udvikle en national strategi for cybersikkerhed, efter at landet blev
udsat for hacking og angreb, der berørte millioner af mennesker og officielle websteder.
Nordkorea er blevet anklaget for at have planlagt de fleste større cyberangreb. I
november 2020 afholdt EU og Sydkorea deres sjette cyberdialog, hvilket førte til fælles
støtte til oprettelsen af et handlingsprogram. Programmet vil bidrage til at udbrede
ansvarlig adfærd i cyberspace og tackle cyberspørgsmål i forbindelse med international
sikkerhed i FN. Præsidentvalget i marts 2022 blev vundet af den konservative Yoon
Suk-yeol efter en tæt valgkamp. Præsident Yoon sikrede en snæver sejr over Det
Demokratiske Partis Lee Jae-myung baseret på løfter om at tackle klasseuligheder.
Det ottende lokalvalg blev afholdt i juni 2022 og faldt sammen med suppleringsvalget til
de ledige pladser i nationalforsamlingen. Det var det første landsdækkende valg under
præsident Yoon Suk-yeol, efter at han tiltrådte den 10. maj 2022. Præsident Yoon Suk-
yeols regeringsparti vandt 12 af de 17 valg til storbyborgmestre og provinsguvernører
og udvidede Yoons konservative indflydelse yderligere mindre end tre måneder efter,
at han vandt præsidentvalget.
I april 2021 afsluttede Sydkorea ratificeringen af tre store ILO-konventioner:
konventionen om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig,
konvention om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger og konvention
om tvangsarbejde, men konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde skal stadig
ratificeres.
Sydkorea hævder, at Japan stadig skylder landet erstatning efter Anden Verdenskrig.
Forbindelserne er fortsat vanskelige på trods af bestræbelserne på at genoprette
båndene i henhold til en traktat i 1965. Et særligt omstridt spørgsmål er de såkaldte
»komfortkvinder« (kvinder, der var sexslaver mellem 1932 og 1945). Sydkorea har
også givet udtryk for bekymring over Japans planer om at slippe forurenet vand fra
atomkraftværket i Fukushima ud i Stillehavet, hvilket vil påvirke livet i havet negativt
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og dermed skade fiskerierhvervet. Præsident Yoon Suk-yeols udenrigspolitiske tilgang
har omfattet en tilnærmelse til Japan for at løse aktuelle tvister og handelshindringer.
Efter flere år i bero som følge af covid-19-pandemien genoptog Sydkorea og USA
deres fælles militærøvelser i august 2022 efter præsident Yoon Suk-yeols beslutning
om at øge landets afskrækkelsesvirkning. Tidligere deltog USA, Sydkorea og Japan i
en forsvarsøvelse med ballistiske missiler ud for Hawaii's kyst i foråret 2022, hvilket
viser de forbedrede forbindelser mellem Seoul og Tokyo.
Parlamentet er meget stærkt bekymret over de interkoreanske forbindelser. Mellem
april og september 2018 blev der afholdt tre interkoreanske topmøder med henblik
på at opnå atomafrustning, men dialogen og samarbejdet gik i stå efter topmødet
mellem USA og Nordkorea i Hanoi i 2019 og forværredes igen i august 2019
efter en fælles militærøvelse mellem USA og Sydkorea. Situationen spidsede til,
da Nordkorea affyrede kortrækkende missiler i marts 2020, og det interkoreanske
forbindelseskontor i Kaesong eksploderede i juni 2020, og en sydkoreansk statsborger
døde på nordkoreansk territorium. Sydkoreas præsident Yoon Suk-yeol meddelte den
15. august 2022, at han ville tilbyde en omfattende hjælpepakke til Pyongyang til
gengæld for atomafrustning, hvilket ville forbedre Nordkoreas økonomi betydeligt,
hvis landet påbegynder en reel og omfattende atomafrustningsproces. EU støtter en
diplomatisk løsning på den koreanske atomkrise og agter at fortsætte sin strategi
om kritisk engagement. Parlamentet er den eneste EU-institution, der har formelle
diplomatiske forbindelser med Nordkorea.
F. Nordkorea (Den Demokratiske Folkerepublik Korea)
EU følger en politik med »kritisk engagement« med Nordkorea, som kombinerer pres
i form af sanktioner og andre foranstaltninger med åbne kommunikationskanaler.
De bilaterale forbindelser er begrænsede, og der er ingen gældende bilaterale
politiske eller handelsmæssige aftaler. Bortset fra den humanitære bistand er EU's
udviklingssamarbejde, som hovedsagelig vedrører fødevaresikkerhed, genstand for
politiske overvejelser, FN-sanktioner og andre begrænsninger. EU har ikke et bilateralt
udviklingsbistandsprogram med Nordkorea. Seks EU-medlemsstater har ambassader
i Pyongyang, og der er et fransk kontor for kulturelt samarbejde. Et betydeligt antal EU-
medlemsstater har akkrediteret deres ambassadører med bopæl i Seoul til Nordkorea.
Nordkoreas lukning af grænserne i januar 2020 har ført til vanskeligheder med at flytte
personale til og fra landet, og den diplomatiske tilstedeværelse er blevet reduceret.
EU's sanktioner mod Nordkorea, som blev vedtaget som reaktion på landets nukleare
våben og udvikling af ballistiske missiler, er de strengeste over for et hvilket som
helst land. EU har gennemført alle relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd og
har også indført sin egen autonome sanktionsordning, som supplerer og skærper
FN's sanktioner. I september 2020 gennemførte EU en fjerde runde, hvor det
henvendte sig til lande uden for EU og tilskyndede dem til fuldt ud at gennemføre
FN's Sikkerhedsråds resolutioner. Den 22. marts 2021 bekendtgjorde EU for første
gang menneskerettighedsrelaterede sanktioner over for Nordkorea under den globale
EU-ordning for menneskerettighedssanktioner. Listen omfatter to ministre samt den
centrale anklagemyndighed, fordi de har ydet støtte til repressive aktiviteter.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/22/eu-imposes-further-sanctions-over-serious-violations-of-human-rights-around-the-world/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/22/eu-imposes-further-sanctions-over-serious-violations-of-human-rights-around-the-world/
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Nordkorea intensiverede sit atomprogram i 2017 og øgede spændingerne med USA
og Sydkorea. Selv om USA's politik har været at lægge maksimalt pres, indledte
den tidligere sydkoreanske præsident Moon Jae-in en nedtrapning og mødtes med
Nordkoreas leder Kim Jong-un tre gange i 2018. Efter det mislykkede topmøde
i 2019 i Hanoi mellem præsident Trump og Kim Jong-un steg spændingerne og
mistilliden imidlertid. Siden juli 2021 har Den Internationale Atomenergiorganisation
rapporteret om stigende nuklear aktivitet i Yongbyon Nuclear Research Centre med en
forsøgsreaktor på fem megawatt. Nordkorea fordømte USA og Sydkorea i august 2021
for deres fælles militærøvelser, og meddelte, at det ville forlænge sit atomprogram,
hvis USA ikke indstiller sin sanktionspolitik. Siden september 2021 har Nordkorea
gennemført test med nye langdistancekrydsmissiler, der kan flyve lavere, og i meget
flade baner, hvilket gør dem vanskelige at opsnappe. Landet gennemførte sine største
ballistiske missiltest i 2022 og viste, at dets interkontinentale missiler kunne nå USA.
Spændingerne blev øget i marts 2022 som følge af Nordkoreas affyring af en ny
type interkontinentalt ballistisk missil (ICBM), Hwasong-17, landets hidtil største missil,
hvis højde over havet overstiger højden for enhver tidligere ICBM-test og nåede
op på 6 000 km. Nordkoreas leder Kim Jong-un talte om, at der vil finde flere
atomprøvesprængninger sted i løbet af 2022. Sydkorea styrker sine forsvarskapaciteter
og sit militære samarbejde med USA, herunder ved at deltage i store fælles
militærøvelser og ved at deployere yderligere amerikanske luftmissilforsvarssystemer.
Nordkoreas strategi er at tvinge USA til at genåbne forhandlingerne om sanktioner
og humanitær bistand. Spændingerne har påvirket forbindelserne mellem Nord- og
Sydkorea og øget de regionale sikkerhedsrisici. I 2022 begyndte Nordkorea igen
at udføre missiltest og sammen med Ruslands invasion af Ukraine er det en stor
udfordring for Sydkoreas præsident Yoon Seok-yeol, som følger en kompromisløs
tilgang.
EU har fordømt opsendelsen af missiler og opfordret Nordkorea til at opfylde sine
forpligtelser i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolutioner og til at afstå fra alle
handlinger, der underminerer mulighederne for at gribe til diplomati og dialog. EU har
forpligtet sig til atomafrustning. Indtil Nordkorea opfylder sine forpligtelser i henhold
til FN's Sikkerhedsråds resolutioner, vil EU fortsat strengt gennemføre sanktioner og
samtidig tilskynde det internationale samfund til at gøre det samme. Parlamentet har
vedtaget flere beslutninger, der fordømmer Nordkoreas atom- og missilprogrammer,
og har udtrykt alvorlig bekymring over den forværrede menneskerettighedssituation i
landet.
I september 2022 vedtog Nordkoreas Øverste Folkeforsamling en lov, som gør landets
nukleare status irreversibel og giver mulighed for foregribende atomangreb, hvis et
overhængende angreb opdages.

Jorge Soutullo / Samuel Cantell / Stefania Gazzina / Airis Meier
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