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ITÄ-AASIA

Indopasifinen alue on muuttumassa nopeasti, ja koska yli 50 prosenttia maailman
väestöstä asuu siellä, siitä on tulossa keskeinen geostrateginen alue. Kaksi
kolmasosaa maailman konttikaupasta kulkee indopasifisen alueen kautta, ja
sen merenkulkuväylät ovat keskeisiä kaupankäynti- ja energiatoimitusreittejä.
EU:n yhteistyöstrategia indopasifisella alueella hyväksyttiin syyskuussa 2021. Sen
tarkoituksena on lisätä EU:n sitoutumista, rakentaa kumppanuuksia ja vahvistaa
sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä sekä vastata maailmanlaajuisiin
haasteisiin. Unioni mukauttaa nykyisiä välineitään tukeakseen EU:n strategista
riippumattomuutta. Sen turvallisuus- ja puolustusalan strategisella kompassilla,
jonka neuvosto hyväksyi virallisesti maaliskuussa 2022, edistetään avointa
ja sääntöihin perustuvaa alueellista turvallisuusarkkitehtuuria, mukaan lukien
turvalliset merireitit, valmiuksien kehittäminen ja merivoimien tehostettu läsnäolo
indopasifisella alueella. Itä-Aasialla on turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita, kuten
Pohjois-Korean ydinuhka, merialuekiistat Itä- ja Etelä-Kiinan merillä ja Taiwanin
kysymys. EU on vahva talouden toimija Itä-Aasiassa ja pyrkii edistämään kauppaa,
monenvälisyyttä, yhteiskuntarakenteiden kehittämistä, demokratiaa, hyvää hallintoa
ja ihmisoikeuksia.

Tässä luvussa esitellään Itä-Aasian aluetta. Katso myös Etelä-Aasiaa (5.6.7) ja
Kaakkois-Aasiaa (5.6.9) koskevat luvut.

OIKEUSPERUSTA

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

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

— kumppanuus- ja yhteistyösopimukset (kahdenväliset suhteet).

ITÄ-AASIA

A. Kiina
EU ja Kiina solmivat viralliset diplomaattisuhteet vuonna 1975. Suhteet keskeytettiin
asevoimien murskattua väkivaltaisesti Tiananmenin aukion mielenosoitukset
vuonna 1989. EU palautti suhteet Kiinaan vasta vuonna 1994, mutta vuonna 1989
asetettu asevientikielto on yhä voimassa.
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Kiinan poliittinen tilanne on presidentti Xi Jinpingin johdolla muuttunut huomattavasti
vuodesta 2012. Vuonna 2018 hyväksyttiin perustuslain tarkistus, jonka mukaan
Xi Jinping voi toimia toistaiseksi ilman toimikausirajoituksia Kiinan kommunistisen
puolueen pääsihteerinä, valtionpäämiehenä ja armeijan komentajana. Kiinan
ulkopolitiikassa on omaksuttu aggressiivisempi ja pakottavampi lähestymistapa
maailman suurimpaan käytettävissä olevaan aktiiviseen sotilashenkilöstöön tukeutuen.
Kiinalla oli vuonna 2021 maailman toiseksi suurimmat sotilasmenot Yhdysvaltojen
jälkeen. Sen osuus maailman sotilasmenojen kokonaismäärästä oli noin 14 prosenttia,
ja sen sotilasbudjetti oli arviolta 293 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Kiina otti
käyttöön 17. kesäkuuta 2022 virallisesti kolmannen lentotukialuksensa Fujianin (joka
on nimetty Taiwania vastapäätä sijaitsevan maakunnan mukaan) osana pyrkimystä
rakentaa vuoteen 2027 mennessä Yhdysvaltojen armeijan veroiset täysin nykyaikaiset
asevoimat. Kiinassa on myös rakenteilla neljäs lentotukialus, jonka on raportoitu olevan
ydinvoimalla toimiva. Kiinan merivoimat rakentavat sota-aluksia nopeammin kuin kaikki
muut suurvallat yhteensä. Kiina on laajentamassa ja moninkertaistamassa sotilaallista
läsnäoloaan Etelä-Kiinan merellä, Taiwaninsalmessa ja Malakansalmessa, joka on
elintärkeä kansainväliselle kaupalle ja erityisesti Kiinan kaupalle.
EU:n ja Kiinan välinen kasvava taloudellinen ja geopoliittinen keskinäisriippuvuus
käy ilmi yhteisessä vuoteen 2020 ulottuvassa EU:n ja Kiinan strategisessa
yhteistyöohjelmassa, joka on syventänyt ja laajentanut yhteistyötä useilla
aloilla, esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, taloudellisessa kehityksessä,
globaalihallinnassa ja monenvälisessä yhteistyössä kaupankäynnin ja investointien
alalla, sosiaalialalla ja ympäristökysymyksissä sekä muilla aloilla, kuten ihmisten
välisissä yhteyksissä. EU:n ja Kiinan kahdenväliset suhteet ovat kuitenkin heikentyneet
vuonna 2022, ja syynä siihen ovat olleet erityisesti Kiinan suhtautuminen
Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan, sen vastatoimet EU:n ihmisoikeuspakotteisiin ja
viimeaikainen taloudellinen pakottaminen ja häirintä Taiwaninsalmessa.
Kiinan kanta Venäjän hyökkäykseen Ukrainaa vastaan on lisännyt jännitteitä läntisten
liittolaisten ja Kiinan välille. Kiina ei ole hyväksynyt sotaa sinänsä, mutta sen
”neutraalius” Venäjää kohtaan on esimerkkinä muille Aasian maille. Kiina ei ole liittynyt
pakotteisiin Venäjää vastaan, ja Kiinan ja Venäjän sotilaallinen yhteistyö on syventynyt
Venäjän hyökättyä Ukrainaan, koska Kiina on päättänyt hiljaisesti tukea Putinia.
Vaikka Kiinalla ja Venäjällä ei ole virallista sotilaallista sopimusta, ne ovat lisänneet
asekauppaa ja yhteisiä sotilasharjoituksia. Kiina osallistui syyskuussa 2022 Venäjän
itärannikolla ”Vostok 22” -harjoituksiin, joihin osallistui noin 50 000 sotilasta ja 5 000
sotilaskalustoyksikköä.
Nato määritteli ensimmäistä kertaa Kiinan haasteeksi kymmenvuotisessa strategisessa
konseptissaan, joka hyväksyttiin Madridissa kesäkuussa 2022. Strategisessa
konseptissa tunnustetaan Kiinan kasvava uhka, kun otetaan huomioon sen lisääntyvä
taloudellinen ja sotilaallinen vaikutusvalta ja yhä vihamielisempi toiminta indopasifisella
alueella, mukaan lukien pahantahtoisten hybridi- ja kyberoperaatioiden käyttö sekä
vastakkainasetteluun pyrkivä retoriikka, ja se, että se levittää disinformaatiota
sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen heikentämiseksi, myös avaruus-,
kyber- ja merialalla.
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Kiina on loukannut Taiwanin aluevesiä ja ilmatilaa (loukkaukset kiihtyivät kesällä 2022)
ja rakentanut keinotekoisia saaria ja sotilaallisia laitteistoja Etelä-Kiinan merelle.
EU edistää globaalihallintaa ja monenvälistä yhteistyömallia Etelä-Kiinan merta
koskevan kiistan ratkaisemiseksi. Se ei puutu aluevaatimuksiin ja pitää merenkulun
ja ylilennon vapautta keskeisenä huolenaiheena. EU kannustaa riidan osapuolia
etsimään rauhanomaisia neuvotteluratkaisuja ja noudattamaan kansainvälistä oikeutta
Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) mukaisesti. Etelä-
Kiinan merellä on valtava taloudellinen ja strateginen merkitys: sen kautta kulkee noin
kolmasosa maailman meriliikenteestä ja meressä on runsaita kala- ja energiavaroja.
Kiina vaatii noin 90:ää prosenttia Etelä-Kiinan merestä ”yhdeksän katkoviivan linjan”
perusteella.
Kiina on EU:n taloudellinen kilpailija ja jopa systeeminen kilpakumppani, jonka
poliittinen vaikutusvalta kasvaa ja muokkaa kansainvälisen hallinnan rakenteita
uusiksi. Kiinan uusi silkkitie -aloite ulottuu kaikkialle maailmaan ja edistää
kiinalaista globalisaatiota, johon kuuluu läpinäkymättömiä sopimuksia, kiinalaisia
työelämän normeja ja velkapolitiikkaa. Kiina pyrkii johtavaan asemaan maailmassa
huipputeknologian aloilla ja digitaaliteknologiassa, tekoäly ja 5G mukaan lukien.
Kiina on kehittänyt järjestelmällisesti vaikuttamisstrategioita, joissa käytetään
disinformaatiokampanjoita.
EU:n ja Kiinan johtajien kokouksessa 30. joulukuuta 2020 keskityttiin saattamaan
päätökseen neuvottelut kattavasta investointisopimuksesta. EU suhtautui kriittisesti
neuvotteluprosessiin sekä nykyiseen epätasapainoon ja vastavuoroisuuden
puutteeseen monilla aloilla, erityisesti kauppa- ja investointisuhteissa. Parlamentin
on ratifioitava kattava investointisopimus, ja parlamentti on toistaiseksi evännyt
sen hyväksynnän, mikä johtuu Kiinan suhtautumisesta Venäjän hyökkäykseen
Ukrainaan, sen sotaisuudesta Taiwania kohtaan ja pakotteista, joita Kiina määräsi
maaliskuussa 2021 viidelle Euroopan parlamentin jäsenelle ja neljälle eurooppalaiselle
yhteisölle vastatoimena neuvoston Kiinaan kohdistamille pakotteille uiguurien
laajamittaisen mielivaltaisen pidättämisen johdosta Xinjiangissa.
EU:n ja Kiinan 23. huippukokous pidettiin huhtikuussa 2022. EU ja Kiina keskustelivat
laajasti Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaa vastaan. EU kehotti Kiinaa tukemaan
pyrkimyksiä lopettaa välittömästi verenvuodatus Ukrainassa viitaten Kiinan asemaan
maailmassa YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä ja sen ainutlaatuisen
läheiseen suhteeseen Venäjän kanssa. Toinen keskustelunaihe oli covid-19-
pandemiasta elpyminen, joka on yhteinen prioriteetti. EU vahvisti olevansa sitoutunut
työskentelemään Kiinan ja muiden Maailman terveysjärjestön jäsenmaiden kanssa
pandemioiden ehkäisemistä ja niihin varautumista ja reagointia koskevan uuden
sopimuksen tekemiseksi. Kokouksessa keskusteltiin myös ilmastonmuutoksesta ja
taloudellisesta yhteistyöstä. EU vahvisti sitoutumisensa yhden Kiinan politiikkaansa ja
ilmaisi samalla huolensa maiden välisten jännitteiden lisääntymisestä.
EU:n ja Kiinan yhdeksäs korkean tason talous- ja kauppavuoropuhelu järjestettiin
heinäkuussa 2022. Siinä keskityttiin maailmanlaajuisiin taloudellisiin haasteisiin,
covid-19-pandemian aiheuttamiin toimitusketjujen häiriöihin ja Venäjän Ukrainaan
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kohdistaman hyökkäyksen vaikutuksiin esimerkiksi elintarvike-, energia- ja
rahoitusmarkkinoihin.
EU ja Kiina ovat merkittäviä kauppakumppaneita. Vuonna 2021 Kiina oli kolmanneksi
suurin EU:n tavaraviennin kohde (10,2 prosenttia) ja suurin EU:n tavaratuonnin lähde
(22,4 prosenttia). EU:n tuonti Kiinasta oli yhteensä 363 miljardia euroa vuonna 2019
ja 472 miljardia euroa vuonna 2021. EU:n vienti Kiinaan oli noin 198 miljardia euroa
vuonna 2019 ja noin 223 miljardia euroa vuonna 2021. Tuonti on siis noin 1,3 miljardia
euroa päivässä ja vienti 600 miljoonaa euroa päivässä, joten EU:n ja Kiinan välisen
kaupan arvo on yhteensä 1,9 miljardia euroa joka päivä.
Parlamentti on erittäin huolissaan Kiinan ihmisoikeustilanteesta, ja se on
kiinnittänyt huomiota Kiinan ihmisoikeusloukkauksiin, esimerkiksi mielivaltaisiin
pidätyksiin, työleireihin ja kuolemanrangaistukseen. Parlamentti on hyväksynyt
päätöslauselmia, joissa tuomitaan Kiinan Hongkongissa harjoittama poliittisen
opposition tukahduttaminen ja demokratia-aktivistien vainoaminen, ilmaistaan huoli
Hongkongin turvallisuuslaista ja kehotetaan EU:ta puolustamaan Hongkongin laajaa
autonomiaa.
Parlamentti on myös ilmaissut huolensa Xinjiangista ja uiguurien tilanteesta ja
tuominnut pakkotyön ja uiguurivähemmistön hyväksikäytön. Parlamentti on myös
antanut päätöslauselmia Tiibetistä, tarkemmin sanoen uskonnollisten ja etnisten
vähemmistöjen tilanteesta.
Parlamentin viimeisimmät Kiinaa koskevat päätöslauselmat olivat seuraavat:
— päätöslauselma 20. toukokuuta 2021 Kiinan vastapakotteista EU:n yhteisöille ja

Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille

— päätöslauselma 16. syyskuuta 2021 EU:n uudesta Kiina-strategiasta

— päätöslauselma 20. tammikuuta 2022 perusoikeuksien loukkauksista
Hongkongissa

— päätöslauselma 5. toukokuuta 2022 tiedoista elinten poistojen jatkumisesta
Kiinassa

— päätöslauselma 9. kesäkuuta 2022 Xinjiangin ihmisoikeustilanteesta, mukaan
lukien Xinjiangin poliisirekisteriin kerätyt tiedot

— päätöslauselma 7. heinäkuuta 2022 kardinaali Zenin ja 612 Humanitarian Relief
Fund -säätiön edunvalvojien pidättämisestä Hongkongissa.

B. Taiwan
EU on sitoutunut yhden Kiinan politiikkaan ja viittaa Taiwaniin erillisenä tullialueena
eikä suvereenina valtiona, tunnustaa Taiwanin taloudellisena ja kaupallisena yhteisönä
ja tukee Taiwanin osallistumista monenvälisiin foorumeihin. EU tukee Taiwanin ja
Kiinan välisen konfliktin rauhanomaista ratkaisemista ja vastustaa voimankäyttöä
tai voimankäytöllä uhkaamista. EU on kehittänyt Taiwanin kanssa talous- ja
kauppakysymyksiä koskevaa jäsenneltyä vuoropuhelua esimerkiksi auto-, lääke- ja
kosmetiikkateollisuuden sekä lääkinnällisten laitteiden valmistuksen alalla. Taiwan oli
vuonna 2021 EU:n 12:nneksi suurin kauppakumppani, kun taas EU oli Taiwanin
viidenneksi suurin kauppakumppani Kiinan, Yhdysvaltojen, Hongkongin ja Japanin
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jälkeen. Kaakkois-Aasian maiden liitto (ASEAN) oli myös Taiwanin merkittävä
kauppakumppani. EU:n ja Taiwanin välisen tavarakaupan kokonaisarvo vuonna 2021
oli noin 64 miljardia euroa, ja EU:n kauppataseen alijäämä oli 7,1 miljardia euroa. EU:n
ja Taiwanin kahdenvälinen kauppa kasvoi 17,8 prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2021.
EU:n vienti Taiwaniin vuonna 2021 oli 28,41 miljardia euroa ja EU:n tuonti Taiwanista
35,57 miljardia euroa.
EU ja Taiwan neuvottelevat vuosittain myös muista kuin kauppaan liittyvistä
kysymyksistä. Kolmas Taiwanin ja EU:n välinen työelämän kysymyksiä koskeva
neuvottelu järjestettiin helmikuussa 2021 ja neljäs Taiwanin ja EU:n välinen
ihmisoikeusneuvottelu heinäkuussa 2021. Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet
edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia ja demokratian periaatteita sekä
oikeusvaltioperiaatetta. Vuotuisissa neuvotteluissa käsitellään myös laaja-alaisia
aiheita kuten siirtotyöläisten, erityisesti kotitaloustyöntekijöiden ja kalastusalan
työntekijöiden, oikeuksia, kuolemanrangaistusta, sukupuolten tasa-arvoa ja hlbtqia+-
henkilöiden oikeudenmukaista kohtelua. Lisäksi EU:n ja Taiwanin välisen työterveys-
ja työturvallisuusyhteistyön avajaiskokous pidettiin toukokuussa 2021 ja toinen kokous
toukokuussa 2022. Niissä molemmat osapuolet keskustelivat syöpää aiheuttavien
aineiden riskin hallinnasta työpaikalla ja turvallisuusjohtamisesta neljännessä
teollisessa vallankumouksessa.
Taiwanissa järjestettiin tammikuussa 2020 presidentinvaalit, joissa Demokraattisen
edistyspuolueen johtaja Tsai Ing-wen palasi toiselle kaudelle saatuaan 57,1 prosenttia
äänistä ennen Kuomintang-puolueen (Kiinan kansallispuolue) Han Kuo yuta, joka sai
38,6 prosenttia äänistä. Taiwanin politiikan keskeinen kysymys on itsenäisyys Manner-
Kiinasta Kiinan kohdistaessa Taiwaniin diplomaattista, taloudellista, sotilaallista ja
psykologista painostusta.
Manner-Kiinan ja Taiwanin väliset jännitteet ovat lisääntyneet sen jälkeen,
kun Taiwanin presidentti Tsai Ing-wen voitti vuoden 2016 vaalit. Kiina
on toteuttanut aggressiivisia toimia lisäämällä pommikoneiden, hävittäjien ja
valvontalentokoneiden partiointilentojen tiheyttä ja laajuutta Taiwanin ympärillä. Taiwan
oli ilmoittanut 31. toukokuuta 2022 mennessä 465:stä ilmatilan loukkauksesta,
mikä on lähes 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Lisäksi Taiwan
raportoi vuonna 2022 Kiinasta päivittäin tehdyistä noin viidestä miljoonasta
kyberhyökkäyksestä, jotka kohdistuvat sen valtiollisiin virastoihin, puolijohdeyrityksiin
ja rahoituslaitoksiin. Parlamentti on toistuvasti kehottanut tiivistämään EU:n
ja Taiwanin kahdenvälistä yhteistyötä sellaisilla aloilla kuin kauppa, tutkimus,
kulttuuri, koulutus, ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu sekä ilmaissut tukensa
EU:n ja Taiwanin kahdenvälisestä investointisopimuksesta käytävien neuvottelujen
käynnistämiselle. Parlamentti antoi syyskuussa 2021 päätöslauselman, jossa se
kehotti edistämään EU:n investointisopimusta Taiwanin kanssa. Parlamentti on myös
tukenut Taiwanin merkityksellistä osallistumista kansainvälisiin järjestöihin, kuten
Maailman terveysjärjestöön ja Kansainväliseen siviili-ilmailujärjestöön. Parlamentti on
myös toistuvasti kehottanut Kiinaa pidättymään sotilaallisista provokaatioista Taiwania
kohtaan ja korostanut, että kaikki maiden väliset kiistat olisi ratkaistava rauhanomaisin,
kansainväliseen oikeuteen perustuvin keinoin.
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Taiwan on ratkaisevan tärkeä EU:lle keskeisten huipputeknologian alojen,
erityisesti puolijohteiden, maailmanlaajuisena toimittajana. Parlamentti hyväksyi
ulkoasiainvaliokunnan aloitteesta lokakuussa 2021 EU:n ja Taiwanin suhteita
koskevan suosituksen, jossa se kehotti aloittamaan kiireellisesti kahdenvälisen
investointisopimuksen laatimisen Taiwanin viranomaisten kanssa kahdenvälisten
taloussuhteiden syventämiseksi. Parlamentti tukee Taiwanin sisällyttämistä EU:n
indopasifisen alueen strategiaan ja kannustaa vuoropuheluun ja yhteistyöhön Taiwanin
kanssa kaikilla teollisuudenaloilla ja toimitusketjuissa, erityisesti strategisesti tärkeillä
teollisuudenaloilla, kuten puolijohdeteknologiassa (Taiwan tuottaa kaksi kolmasosaa
maailman puolijohteista ja 90 prosenttia korkealaatuisista puolijohteista).
Ulkomaista sekaantumista kaikkiin demokraattisiin prosesseihin käsittelevä
erityisvaliokunta (INGE) vieraili Taipeissa 3.–5. marraskuuta 2021 parlamentin
ensimmäisellä virallisella vierailulla Taiwaniin. INGE-valiokunnan tarkoituksena oli
tutkia Taiwanin kokemuksia häirintä- ja manipulointikampanjoiden torjumisesta ja
keskustella Taiwanin innovatiivisesta järjestelmästä disinformaatiokampanjoiden ja
muuntyyppisten hybridihyökkäysten torjumiseksi.
Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin vierailu Taiwaniin
elokuussa 2022 oli Yhdysvaltojen hallituksen korkeatasoisin vierailu Taiwaniin 25
vuoteen. Sen jälkeen on tehty useita muita läntisiä korkean tason vierailuja. Kiina
katsoo, että nämä ulkomaiset vierailut saarelle ovat sen asioihin puuttumista ja
merkitsevät tosiasiallisesti Taiwanin suvereniteetin tunnustamista. Kiinan vastaus
oli järjestää seitsemällä Taiwania ympäröivällä alueella ennennäkemättömän laajoja
sotilasharjoituksia, joissa käytettiin jopa 11 ballistista ohjusta, joista vähintään viisi
lensi Taiwanin ylitse, mikä merkitsi Taiwanin meri- ja ilmatilan virtuaalista saartoa. Viisi
Kiinan ballistisista ohjuksista laskeutui Japanin talousvyöhykkeelle, ja täysimittaisiin
sotaharjoituksiin yhdistettiin voimakkaita kyberhyökkäyksiä Taiwania vastaan.
Komission tiedottaja totesi, että EU on halukas säilyttämään rauhan ja nykytilanteen
Taiwanin salmessa. Jännitteet olisi ratkaistava vuoropuhelun avulla ja asianmukaiset
viestintäkanavat olisi säilytettävä, jotta voidaan vähentää virhearvioiden riskiä.
Parlamentti hyväksyi syyskuussa 2022 Taiwaninsalmen tilanteesta päätöslauselman,
jossa se kritisoi Kiinan sotilaallisen toiminnan laajentumista ja torjui Kiinan taloudellisen
pakottamisen. Parlamentti suhtautui myönteisesti Liettuan suunnitelmaan perustaa
kauppaedustusto Taipeihin ja kehotti muita jäsenvaltioita seuraamaan tätä esimerkkiä
ja vahvistamaan suhteitaan Taiwaniin.
C. Hongkong
EU pitää erittäin tärkeänä Hongkongin laajaa autonomiaa, joka on turvattava
Hongkongin peruslain ja kansainvälisten sitoumusten mukaisesti. Perusoikeuksien
ja -vapauksien kunnioittaminen ja oikeuslaitoksen riippumattomuus ovat jatkossakin
olennaisen tärkeitä Hongkongin kehittymisen kannalta. EU:n ja Hongkongin suhteet
kattavat kaupan, talouskehityksen, tulliyhteistyön, innovoinnin ja teknologian, kilpailun,
elintarviketurvallisuuden, ympäristön ja koulutuksen. EU on Hongkongin toiseksi
tärkein kauppakumppani Manner-Kiinan jälkeen. Vuonna 2021 Hongkongissa oli
ainakin 1 614 EU:n yritystä, ja monet niistä käyttivät Hongkongia alueellisena
päätoimipaikkana. Kahdenvälisen tavarakaupan kokonaisarvo oli 30,5 miljardia euroa
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eli 2,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. EU:n tavaravienti Hongkongiin oli
23,5 miljardia euroa ja tuonti Hongkongista 7 miljardia euroa, joten kauppataseen
ylijäämä oli 16,5 miljardia euroa. EU oli vuonna 2021 Hongkongin kolmanneksi tärkein
kauppakumppani tavarakaupassa Manner-Kiinan ja Taiwanin jälkeen.
EU poisti Hongkongin veroasioissa yhteistyöhaluttomien lainkäyttöalueiden
luettelosta maaliskuussa 2019 hyvään hallintoon tehtyjen parannusten takia.
EU on vakavasti huolissaan 30. kesäkuuta 2020 voimaan tulleesta Kiinan
kansallisesta turvallisuuslaista. Komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ilmaisi huolensa siitä, onko kansallinen
turvallisuuslaki Hongkongin peruslain, Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 1984 yhteisen julistuksen ja Kiinan kansainvälisten sitoumusten mukainen.
Sitä on käytetty Hongkongin demokratialiikkeen tukahduttamiseen, sillä kaikki
mielenilmaukset, joiden katsotaan olevan ristiriidassa hallituksen linjan kanssa, voivat
johtaa pidätyksiin ja vankeusrangaistuksiin. Toinen huolestuttava näkökohta on sen
ekstraterritoriaalinen soveltaminen.
Heinäkuussa 2020 EU ja sen jäsenvaltiot toistivat tukevansa Hongkongin laajaa
itsehallintoa ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatteen mukaisesti ja esittivät
yhteen sovitettuja toimia eri aloilla, kuten turvapaikka-, maahanmuutto-, viisumi- ja
oleskelulupapolitiikassa, erityisesti jäsenvaltioiden luovuttamisjärjestelyissä. Toimiin
kuuluivat sellaisen arkaluonteisen välineistön ja teknologian vienti, jonka loppukäyttö
tapahtuu Hongkongissa, apurahojen ja akateemisen vaihdon tarjonta hongkongilaisille
opiskelijoille sekä tuki kansalaisyhteiskunnalle. Hallitus lykkäsi Hongkongin
lakiasäätävän neuvoston seitsemännen vaalikauden vaaleja vuonna 2020 ja perusteli
päätöstään covid-19-pandemian leviämisellä. Vaalit järjestettiin joulukuussa 2021,
eikä ole mitenkään yllättävää, että Kiinaa kannattavat ehdokkaat voittivat.
Varapuheenjohtaja / korkea edustaja Josep Borrell totesi, että EU pitää näitä
vaaleja yhdessä kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvan jatkuvan painostuksen kanssa
uutena askeleena ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatteen purkamisessa. Lisäksi
vaalilautakunnan 1 500 jäsentä äänesti toukokuussa 2022 ainoan ehdokkaan, John
Lee Ka-chiun, uudeksi hallintojohtajaksi. Leen kannatus äänestäjien keskuudessa oli
99 prosenttia, kun hänen edeltäjänsä Carrie Lamin, joka oli johtanut Hongkongia
vuodesta 2017 lähtien, kannatus oli 66 prosenttia.
Kaksikymmentä vuotta Hongkongin erityishallintoalueen perustamisen jälkeen
joulukuussa 2017 annetussa parlamentin suosituksessa korostettiin, että peruslain
noudattaminen on keskeisen tärkeää suhteiden vahvistamiselle EU:n kanssa.
Parlamentti tuomitsi Kiinan puuttumisen Hongkongin sisäisiin asioihin, mikä voi
vaarantaa ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -mallin pitkän aikavälin elinkelpoisuuden.
Parlamentti totesi kesäkuussa 2020 antamassaan päätöslauselmassa, että
yksipuolinen päätös Hongkongia koskevasta kansallisesta turvallisuuslaista on
hyökkäys sen autonomiaa, oikeusvaltiota ja perusvapauksia vastaan. Yhteinen julistus,
joka on rekisteröity YK:ssa oikeudellisesti sitovaksi sopimukseksi, sitoo Kiinaa
ylläpitämään Hongkongin laajaa autonomiaa sekä sen oikeuksia ja vapauksia.
Demokraattiseen oppositioon kohdistetuista pakkokeinoista tammikuussa 2021
antamassaan päätöslauselmassa parlamentti kehotti vapauttamaan välittömästi
ja ehdoitta Hongkongissa vuoden 2021 kahden ensimmäisen viikon aikana
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pidätetyt henkilöt ja kaikki kansalliseen turvallisuuslakiin perustuvien syytteiden
nojalla aiemmin pidätetyt henkilöt. Parlamentti kehotti viranomaisia kunnioittamaan
Hongkongin oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia, demokraattisia periaatteita ja
laajaa autonomiaa ja pidättymään välittömästi käyttämästä kansallista turvallisuuslakia
sananvapautta ja rauhanomaista kokoontumis- ja yhdistymisvapautta koskevien
oikeuksien tukahduttamiseen.
Parlamentti antoi heinäkuussa 2021 päätöslauselman Hongkongista ja erityisesti
Apple Dailyn tapauksesta, jossa tuomittiin sananvapauden rajoitukset ja kehotettiin
Hongkongin viranomaisia vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki toimittajat ja muut
aktivistit, jotka on pidätetty turvallisuuslain nojalla, ja luopumaan kaikista heitä vastaan
nostetuista syytteistä.
Tammikuussa 2022 parlamentti antoi toisen päätöslauselman perusvapauksien
loukkauksista Hongkongissa ja tuomitsi jyrkästi kohdennetut hyökkäykset kaikkea
oppositiota vastaan, olipa kyse kansalaisjärjestöistä, tiedotusvälineistä tai siviileistä.
Päätöslauselmassa ehdotettiin opintomahdollisuuksien tarjoamista humanitaarisista
syistä hongkongilaisille, jotka kärsivät Kiinan pakkokeinoista.
D. Japani
EU ja Japani ovat olleet strategisia kumppaneita vuodesta 2003, ja niillä
on yhteiset perusarvot, kuten ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion
kunnioittaminen, sekä vahva sitoutuminen kestävään kehitykseen, monenvälisyyteen
ja sääntöihin perustuvaan Maailman kauppajärjestön (WTO) järjestelmään. Japani
on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjumisesta tehdyn Pariisin sopimuksen ja
muiden monenvälisten ympäristösopimusten tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Jotkin
kysymykset aiheuttavat kuitenkin huolta EU:ssa: kuolemanrangaistuksen soveltaminen
Japanissa, valaanpyynti ja vanhempien Japanissa tekemät lapsikaappaukset, joiden
kohteena olevilla lapsilla on EU:n kansalaisuus.
EU ja Japani siirsivät kahdenvälisen strategisen suhteensa uudelle tasolle
helmikuussa 2019 strategisen kumppanuussopimuksen väliaikaisen täytäntöönpanon
ja talouskumppanuussopimuksen voimaantulon myötä. Talouskumppanuussopimus
on tärkein EU:n koskaan tekemä kahdenvälinen kauppasopimus, sillä se kattaa
lähes kolmanneksen maailman bruttokansantuotteesta (BKT), lähes 40 prosenttia
maailmankaupasta ja yli 600 miljoonaa ihmistä. Talouskumppanuussopimukseen
sisältyy lisäksi sekä tavarakauppaa että palvelukauppaa koskevia sitoumuksia, ja
se muodostaa kahdenvälisiä investointeja edistävän kehyksen. Siinä asetetaan
myös kunnianhimoisia tavoitteita kestävälle kehitykselle, ja se sisältää ensimmäistä
kertaa konkreettisen sitoutumisen Pariisin ilmastosopimukseen. EU ja Japani
allekirjoittivat siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen 22. kesäkuuta 2020.
EU:n kansalaisten viisumivapaa matkustaminen Japaniin vastavuoroisesti on edelleen
ratkaisematta kahdenvälisissä suhteissa, sillä Japanin kansalaisilla on viisumivapaa
pääsy EU:hun.
Japani on EU:n toiseksi suurin kauppakumppani Aasiassa Kiinan jälkeen, ja
kaupan kokonaisarvo oli 109 miljardia euroa vuonna 2020. EU:n vienti Japaniin oli
54,9 miljardia euroa vuonna 2020. EU:n tavarakaupan ylijäämä oli 0,5 miljardia euroa.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52021IP0356&qid=1669037896730
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52021IP0356&qid=1669037896730
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:52022IP0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:52022IP0011
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1127


Faktatietoja Euroopan unionista - 2023 9
www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

Palvelukaupassa EU:n vienti Japaniin vuonna 2018 oli 35 miljardia euroa ja tuonti
18 miljardia euroa, joten EU:lla oli 16,3 miljardin euron ylijäämä palvelukaupassa.
Osapuolet ovat sitoutuneet tiivistämään investointisuhteita entisestään tekemällä
tulevaisuudessa erillisen investointisopimuksen, johon on tarkoitus sisällyttää
sijoittajansuojaa ja investointisuojaa koskevat normit sekä riitojenratkaisumekanismi.
EU ja Japani saivat heinäkuussa 2018 päätökseen neuvottelut tietosuojan riittävästä
tasosta ja tekivät tammikuussa 2019 päätökset toistensa tietosuojajärjestelmien
tunnustamisesta ”vastaaviksi”, millä luotiin maailman laajin turvallisen tiedonsiirron
alue.
Covid-19-pandemian vuoksi EU:n ja Japanin vuoden 2020 huippukokous
Tokiossa muutettiin 26. toukokuuta 2020 järjestetyksi EU:n ja Japanin johtajien
kokoukseksi. Johtajat vahvistivat sitoumuksensa yhdistää voimansa covid-19-
pandemian vaikutusten torjumiseksi ja pyrkiä yhdessä rokotteiden kehittämiseen. EU
ja Japani ovat myös sitoutuneet ajamaan maailmanlaajuisen talouden elpymisen
nopeuttamista G7-ryhmän puitteissa. Ne ovat lisäksi sitoutuneet tekemään yhteistyötä
ilmastonmuutoksen ja tutkimuksen alalla ja pitävät vihreän kehityksen ohjelmaa ja
digitaalistrategiaa keinoina vahvistaa yhteistyötä entisestään. EU ja Japani vahvistivat
uudelleen yhteistyönsä rauhan ja turvallisuuden sekä disinformaatiokampanjoiden
torjunnan alalla.
Euroopan unionin neuvosto keskusteli 25. tammikuuta 2021 Japanin ulkoministerin
Toshimitsu Motegin kanssa osapuolten suhtautumisesta indopasifiseen alueeseen.
Osapuolet olivat yhtä mieltä siitä, että olisi hyödyllistä tehostaa EU:n toimintaa
alueella samoin kuin yhteistyötä Japanin ja muiden samanmielisten kumppanien
kanssa. Ne ilmaisivat yhteisen kiinnostuksensa yhteistyön edistämiseen sellaisilla
aloilla kuin yhteenliitettävyys, merellinen turvallisuus, ympäristö ja ilmastonmuutos,
kauppa ja investoinnit ja digitaaliset kysymykset, sekä monenvälisyyden edistämiseen
ja sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen ylläpitämiseen.
Tokiossa toukokuussa 2022 pidetyssä EU:n ja Japanin 28. huippukokouksessa
vahvistettiin EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen ja strategisen
kumppanuussopimuksen mukaiset osapuolten sitoumukset, jotka perustuvat
yhteisiin etuihin ja yhteisiin arvoihin, joita ovat vapaus, ihmisoikeuksien
kunnioittaminen, demokratia, oikeusvaltio, avoin, vapaa ja oikeudenmukainen
kauppa, tehokas monenvälisyys ja sääntöihin perustuva kansainvälinen järjestys.
EU:n ja Japanin johtajat vaativat Venäjää lopettamaan välittömästi sotilaallisen
hyökkäyksensä Ukrainaa vastaan ja vetämään pois kaikki joukkonsa ilman
ehtoja ja kunnioittamaan täysimääräisesti Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä.
Johtajat tukivat Ukrainaa yhteistyössä G7-maiden ja muiden samanmielisten
maiden kanssa ja kannattivat lisäpakotteita Venäjää vastaan. Eurooppa-neuvoston
puheenjohtaja Charles Michel totesi, että Japani on EU:n lähin strateginen kumppani
indopasifisella alueella ja että Venäjän sota Ukrainaa vastaan on osoittanut,
että yhteistyön syventäminen on välttämätöntä. EU ja Japani antoivat myös
yhteisen julkilausuman ja käynnistivät digitaalisen kumppanuuden edistääkseen
yhteistyötä ja auttaakseen varmistamaan onnistuneen digitalisaation, joka tuottaa
solidaarisuutta, vaurautta ja kestävyyttä. Johtajat keskustelivat myös siitä, miten tehdä
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yhteistyötä maailmanlaajuisten energiamarkkinoiden pitämiseksi vakaina ja auttaa
varmistamaan energialähteiden monipuolistaminen ja toimitusvarmuus. Turvallisuuden
ja puolustuksen alalla EU ja Japani sitoutuivat tehostamaan edelleen tiivistä
vuoropuheluaan muun muassa aseiden leviämisen estämisestä ja aseriisunnasta sekä
hybridiuhkien torjunnasta. EU ja Japani jatkavat vuoden 2021 huippukokouksessa
käynnistetyn EU:n ja Japanin vihreän allianssin täytäntöönpanoa. Ne vahvistivat
yhteistyön merkityksen sellaisilla aloilla kuin puhtaampi vety, ydinturvallisuus, uusiutuva
energia ja hiilen kierrätys.
Euroopan parlamentti ja Japanin parlamentti vahvistavat parlamenttien
välistä vuoropuheluaan kiinteänä osana EU:n ja Japanin kahdenvälisen
strategisen suhteen kehittämistä. Tämä johti siihen, että parlamentti antoi
joulukuussa 2018 kaksi päätöslauselmaa: päätöslauselma EU:n ja Japanin strategisen
kumppanuussopimuksen tekemisestä ja päätöslauselma EU:n ja Japanin välisen
talouskumppanuussopimuksen tekemisestä. Parlamentti antoi heinäkuussa 2020
päätöslauselman vanhempien Japanissa tekemistä kansainvälisistä ja maan sisäisistä
lapsikaappauksista, joiden kohteena olevilla lapsilla on EU:n kansalaisuus, ja
korosti niiden lasten tilannetta, jotka ovat joutuneet vanhempien Japanissa tekemän
lapsikaappauksen uhriksi, sekä sitä, että asiaa koskevia lakeja ja oikeudellisia
päätöksiä ei panna täytäntöön. Muita äskettäin annettuja tärkeitä päätöslauselmia
suhteista Japaniin ovat 21. tammikuuta 2021 annettu päätöslauselma EU:n ja Aasian
yhteyksistä, 7. kesäkuuta 2022 annettu päätöslauselma EU:sta ja indopasifisen alueen
turvallisuushaasteista ja 5. heinäkuuta 2022 annettu päätöslauselma kauppaa ja
investointeja koskevasta indopasifisen alueen strategiasta.
Japanin pitkäaikaisimman pääministerin Shinzo Aben erottua tehtävästään uusi
pääministeri Yoshihide Suga aloitti toimikautensa syyskuussa 2020, ja Fumio Kishida
seurasi häntä lokakuun 2021 alussa. Japanissa järjestettiin 31. lokakuuta 2021
parlamenttivaalit, joissa valittiin edustajainhuoneen jäseniä neljäksi vuodeksi. Vallassa
oleva liberaalidemokraattinen puolue (LDP) säilytti selvän enemmistön, vaikka se
menettikin joitakin paikkoja.
Japania ja maailmaa järkytti syvästi entisen pääministerin Shinzo Aben murha 8.
heinäkuuta 2022 Narassa, jossa hän kampanjoi Japanin parlamentin ylähuoneen
vuoden 2022 vaaleja varten. Vaalit järjestettiin vain kaksi päivää myöhemmin 10.
heinäkuuta 2022, ja niissä valittiin puolet ylähuoneesta kuudeksi vuodeksi. LDP lisäsi
hieman paikkojaan ja vaaleissa saavutettiin uusi ennätys, sillä naispuoliset ehdokkaat
saivat 28 prosenttia paikoista.
E. Etelä-Korea (Korean tasavalta)
EU:n ja Etelä-Korean suhteet saivat alkunsa yhteistyöstä ja keskinäisestä
hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa vuonna 1997 tehdystä sopimuksesta.
Etelä-Korea on yksi EU:n kymmenestä tärkeimmästä strategisesta kumppanista, ja
EU:n ja Etelä-Korean strateginen kumppanuus perustuu kolmeen pääpilariin, joiden
tukena on kolme keskeistä sopimusta:
— EU:n ja Etelä-Korean välinen puitesopimus, joka on ollut voimassa

kesäkuusta 2014 lähtien ja joka muodostaa strategisen kumppanuuden ja
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kattavan kahdenvälisen yhteistyön yleisen rakenteen. Sekakomitea huolehtii sen
täytäntöönpanosta ja seuraa sitä.

— EU:n ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus ratifioitiin joulukuussa 2015.
Etelä-Korea oli ensimmäinen Aasian maa, joka allekirjoitti
vapaakauppasopimuksen EU:n kanssa, ja tämä vapaakauppasopimus on
yksi EU:n kunnianhimoisimmista kauppasopimuksista, ja se menee aiempia
sopimuksia pidemmälle. Vapaakauppasopimuksella pyritään poistamaan
kahdenvälisen kaupan esteitä, luomaan laajemmat ja turvalliset tavara- ja
palvelumarkkinat sekä luomaan vakaa investointiympäristö.

— Vuodesta 2016 voimassa olleella EU:n ja Etelä-Korean puitesopimuksella
osallistumisesta kriisinhallintaan vahvistetaan strategista kumppanuutta
turvallisuuskysymyksissä sallimalla Etelä-Korean osallistuminen EU:n siviili- ja
sotilaskriisinhallintaoperaatioihin. Puitesopimuksella helpotetaan myös Etelä-
Korean osallistumista EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP)
operaatioihin kriisitoiminnan tehostamiseksi.

EU:n ja Etelä-Korean sekakomitean 18. kokous pidettiin Soulissa kesäkuussa 2022.
Komitea tuomitsi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja oli samaa mieltä siitä, että
Venäjän on kunnioitettava Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia
ja itsenäisyyttä sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä. EU ja Etelä-
Korea sitoutuivat myös yhdistämään voimansa Pariisin sopimuksen täytäntöönpanon
vahvistamiseksi, myös ennen Sharm El Sheikhissä pidettävää COP27-kokousta,
ja edistämään erittäin kunnianhimoisen vuoden 2020 jälkeisen maailmanlaajuisen
biodiversiteettikehyksen hyväksymistä ennen Montrealin COP15-kokousta siten,
että kiertotalouteen ja puhtaaseen energiaan siirtyminen tukevat sitä. Osapuolet
tarkastelivat myös mahdollisuuksia perustaa EU:n ja Korean tasavallan vihreä
kumppanuus.
Toukokuussa 2021 Etelä-Korea isännöi Soulissa vuoden 2021 ympäristöalan P4G-
huippukokousta. Huippukokouksessa annettiin Soulin julistus, jossa kannatetaan
maapallon lämpötilan nousun pitämistä alle kahdessa celsiusasteessa esiteolliseen
aikaan verrattuna 1,5 celsiusasteen sijasta. Johtajat kannustivat lisäämään kansallisia
menoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, nopeuttamaan pyrkimyksiä
siirtyä pois uusiutumattomista energialähteistä ja tekemään yhteistyötä merten
ekosysteemien muovijäteongelman ratkaisemiseksi.
Kahdenvälinen kauppa on vuodesta 2011 lähtien jatkanut kasvuaan jopa covid-19-
pandemian aikana, ja vuonna 2020 se oli lähes 90 miljardia euroa. Tavarakaupan
kokonaismäärä kasvoi 45,9 prosenttia vuosina 2010–2020. Vuonna 2020 EU oli
Etelä-Korean kolmanneksi suurin tuontilähde (11,8 prosenttia) ja neljänneksi suurin
vientikohde (9,3 prosenttia). Joillakin aloilla on kuitenkin edelleen haasteita, ja EU
kehottaa Etelä-Koreaa poistamaan EU:n eläintuotteiden tuonnin esteet ja ratifioimaan
vireillä olevan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen nro 105 pakkotyöstä.
Etelä-Korean tiede- ja teknologia-ala on maailman edistyneimpiä. Etelä-Korea
pyrkii keskittymään innovointiin, ja sen saavutukset robotiikassa ja tekoälyssä ovat
vaikuttavia, mikä avaa uusia mahdollisuuksia tehostaa tiede- ja teknologiayhteistyötä
EU:n kanssa. Yhteistyötä kyberuhkien alalla on jo tiivistetty, sillä Etelä-
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Korean talous on pitkälle digitalisoitu ja se kehittää parhaillaan kansallista
kyberturvallisuusstrategiaa sen jälkeen, kun siihen kohdistui miljooniin ihmisiin
ja virallisiin verkkosivustoihin vaikuttaneita tietomurtoja ja hyökkäyksiä. Pohjois-
Koreaa on syytetty useimpien vakavien kyberhyökkäysten suunnittelemisesta.
EU ja Etelä-Korea pitivät marraskuussa 2020 kuudennen kybervuoropuhelunsa,
jonka tuloksena ne antoivat yhteisen tukensa toimintaohjelman perustamiselle.
Ohjelma auttaa levittämään vastuullista käyttäytymistä kybertoimintaympäristössä ja
käsittelemään kyberkysymyksiä kansainvälisen turvallisuuden yhteydessä YK:ssa.
Maaliskuussa 2022 pidetyt presidentinvaalit voitti konservatiivi Yoon Suk-yeol tiukaksi
menneen vaalitaistelun jälkeen. Presidentti Yoon voitti niukasti demokraattisen
puolueen Lee Jae-myungin, ja voitto perustui lupauksiin puuttua luokkaeroihin.
Kahdeksannet paikallisvaalit pidettiin kesäkuussa 2022, ja ne osuivat samaan aikaan
kansalliskokouksen täytevaalien kanssa. Ne olivat ensimmäiset valtakunnalliset vaalit
presidentti Yoon Suk-yeolin johdolla sen jälkeen, kun hän astui virkaansa 10.
toukokuuta 2022. Presidentti Yoon Suk-yeolin hallitseva puolue voitti suurkaupunkien
kaupunginjohtajien ja maakuntien kuvernöörien 17 vaalista 12, mikä laajensi Yoonin
konservatiivista vaikutusvaltaa alle kolme kuukautta sen jälkeen, kun hän oli voittanut
presidentinvaalit.
Etelä-Korea sai huhtikuussa 2021 päätökseen kolmen keskeisen ILOn
yleissopimuksen ratifioinnin: ammatillista järjestäytymisvapautta ja ammatillisen
järjestäytymisoikeuden suojelua koskeva yleissopimus, järjestäytymisoikeutta ja
kollektiivista neuvotteluoikeutta koskeva yleissopimus ja pakollista työtä koskeva
yleissopimus, mutta pakkotyön poistamista koskeva sopimus on yhä ratifioimatta.
Etelä-Korea väittää, että Japani on edelleen sille velkaa sotakorvauksia toisesta
maailmansodasta. Suhteet ovat edelleen jännittyneet huolimatta pyrkimyksistä korjata
niitä vuonna 1965 tehdyn sopimuksen nojalla. Erityisen kiistanalainen kysymys
koskee ”lohtunaisia” (vuosina 1932–1945 seksiorjina pidetyt naiset). Etelä-Korea
on myös ilmaissut huolensa Japanin suunnitelmista päästää saastunutta vettä
Fukushiman voimalastaan takaisin Tyyneenmereen, sillä se vaikuttaa haitallisesti
meren eliöstöön ja siten myös kalastusteollisuuteen. Presidentti Yoon Suk-yeolin
ulkopoliittiseen lähestymistapaan on kuulunut lähentyminen Japanin kanssa nykyisten
kiistojen ja kaupan esteiden ratkaisemiseksi. Covid-19-pandemiasta johtuneen vuosien
tauon jälkeen Etelä-Korea ja Yhdysvallat jatkoivat yhteisiä sotilasharjoituksiaan
elokuussa 2022 sen jälkeen, kun presidentti Yoon Suk-yeol oli päättänyt tehostaa
pelotetta. Yhdysvallat, Etelä-Korea ja Japani osallistuivat aiemmin keväällä 2022
ballististen ohjusten puolustusharjoitukseen Havaijin rannikon edustalla, mikä osoitti
Soulin ja Tokion suhteiden parantuneen.
Parlamentti on erittäin huolestunut Koreoiden välisistä suhteista. Huhti-
syyskuussa 2018 järjestettiin kolme Koreoiden välistä huippukokousta
ydinaseriisunnasta, mutta vuoropuhelu ja yhteistyö keskeytyivät vuonna 2019
pidetyn Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean Hanoin huippukokouksen jälkeen ja
tilanne huonontui edelleen elokuussa 2019 Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteisten
sotaharjoitusten jälkeen. Jännitteet kiristyivät äärimmilleen, kun Pohjois-Korea
laukaisi lyhyen kantaman ohjuksia maaliskuussa 2020, räjäytti Koreoiden välisen
yhteystoimiston Kaesongissa kesäkuussa 2020 ja Etelä-Korean kansalaisen saatua
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surmansa Pohjois-Korean alueella. Etelä-Korean presidentti Yoon Suk-yeol ilmoitti
15. elokuuta 2022 tarjoavansa Pjongjangille laajamittaisen avustuspaketin vastineeksi
ydinaseriisunnasta, mikä parantaisi merkittävästi Pohjois-Korean taloutta, jos maa
ryhtyisi todelliseen ja merkittävään ydinaseriisuntaan. EU tukee diplomaattista
ratkaisua Korean ydinasekriisiin ja aikoo jatkaa kriittisen lähentymispolitiikan
strategiaansa. Parlamentti on ainoa EU:n toimielin, jolla on viralliset diplomaattisuhteet
Pohjois-Korean kanssa.
F. Pohjois-Korea (Korean demokraattinen kansantasavalta)
EU noudattaa suhteissa Pohjois-Koreaan ”kriittistä vuoropuhelua”, jossa
pakotteina ja muina toimenpiteinä ilmenevä painostus yhdistetään avoimiin
viestintäkanaviin. Kahdenväliset suhteet ovat vähäiset, eikä kahdenvälisiä poliittisia
tai kauppasopimuksia ole voimassa. Humanitaarista apua lukuun ottamatta
EU:n kehitysyhteistyö koskee lähinnä elintarviketurvaa, ja siihen vaikuttavat
poliittiset näkökohdat, YK:n pakotteet ja muut rajoitteet. EU:lla ei ole
kahdenvälistä kehitysapuohjelmaa Pohjois-Korean kanssa. Kuusi EU:n jäsenvaltiota
ylläpitää suurlähetystöjä Pjongjangissa ja Ranskalla on maassa kulttuurialan
yhteistyötoimisto. Merkittävä määrä EU:n jäsenvaltioita on akkreditoinut Soulissa
toimivat suurlähettiläänsä Pohjois-Koreaan. Pohjois-Korean tammikuussa 2020
toteuttama rajojen sulkeminen on vaikeuttanut henkilöstön kierrättämistä maassa ja
vähentänyt diplomaattista läsnäoloa.
EU:n Pohjois-Koreaa vastaan asettamat pakotteet, jotka hyväksyttiin vastauksena
maan ydinaseiden ja ballististen ohjusten kehittämistoimiin, ovat tiukimmat
mitään maata vastaan asetetut pakotteet. EU on pannut täytäntöön kaikki
asiaankuuluvat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat ja ottanut käyttöön
myös oman autonomisten pakotteiden järjestelmänsä, jolla täydennetään ja
vahvistetaan YK:n hyväksymiä pakotteita. Syyskuussa 2020 EU toteutti neljännen
yhteydenottokierroksen EU:n ulkopuolisiin maihin ja kannusti niitä panemaan
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat täysimääräisesti täytäntöön. EU
ilmoitti Pohjois-Koreaa koskevista ihmisoikeuspakotteista EU:n maailmanlaajuisen
ihmisoikeuspakotejärjestelmän nojalla ensimmäistä kertaa 22. maaliskuuta 2021.
Luetteloon kuuluu kaksi ministeriä sekä yleisen syyttäjän keskusvirasto, jotka ovat
tukeneet sortotoimia.
Pohjois-Korea vahvisti ydinohjelmaansa vuonna 2017, mikä lisäsi jännitteitä
Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean kanssa. Vaikka Yhdysvaltojen politiikkana on ollut
käyttää mahdollisimman suurta painostusta, Etelä-Korean entinen presidentti Moon
Jae-in ryhtyi liennyttämiseen ja tapasi Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kolme
kertaa vuonna 2018. Presidentti Trumpin ja Kim Jong-unin Hanoissa vuonna 2019
pidetyn huippukokouksen epäonnistuttua jännitteet ja epäluottamus kuitenkin
lisääntyivät. Heinäkuusta 2021 lähtien Kansainvälinen atomienergiajärjestö on
raportoinut ydinalan toiminnan lisääntymisestä Yongbyonin ydintutkimuskeskuksessa,
jossa on viiden megawatin koereaktori. Vaikka Pohjois-Korea tuomitsi elokuussa 2021
Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteiset sotilasharjoitukset, se ilmoitti jatkavansa
ydinohjelmaansa, jos Yhdysvallat ei lopeta pakotepolitiikkaansa. Syyskuusta 2021
lähtien Pohjois-Korea on tehnyt testejä uusilla pitkän kantaman risteilyohjuksilla, jotka
voivat lentää matalammalla, ja hyvin tasaisella lentoreitillä, minkä vuoksi niitä on
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vaikea pysäyttää. Se suoritti vuonna 2022 suurimmat ballististen ohjusten testinsä,
jotka osoittivat, että sen mannertenväliset ohjukset voisivat yltää Yhdysvaltoihin asti.
Jännitteet pahenivat maaliskuussa 2022, kun Pohjois-Korea laukaisi uudentyyppisen
mannertenvälisen ballistisen ohjuksen (ICBM), Hwasong-17-ohjuksen, joka on tähän
mennessä sen suurin ohjus, jonka lentokorkeus on suurempi kuin aiemmin testatuilla
ICBM-ohjuksilla, 6 000 kilometriä. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un piti puheen,
jossa hän ehdotti, että vuoden 2022 aikana tehdään lisää ydinkokeita. Etelä-
Korea vahvistaa puolustusvalmiuksiaan ja sotilaallista yhteistyötään Yhdysvaltojen
kanssa muun muassa osallistumalla laajamittaisiin yhteisiin sotaharjoituksiin ja
ottamalla käyttöön uusia yhdysvaltalaisia ohjuspuolustusjärjestelmiä. Pohjois-Korean
strategiana on pakottaa Yhdysvallat aloittamaan uudelleen neuvottelut pakotteista
ja humanitaarisesta avusta. Jännitteet ovat vaikuttaneet Koreoiden välisiin suhteisiin
ja lisänneet alueellisia turvallisuusriskejä. Pohjois-Korean palaaminen ohjusten
testaamiseen vuonna 2022 yhdessä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen
kanssa on suuri haaste Etelä-Korean presidentille Yoon Seok-yeolille, joka on
omaksumassa kovan linjan lähestymistavan.
EU on tuominnut ohjusten laukaisut ja kehottanut Pohjois-Koreaa noudattamaan
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisia velvoitteitaan ja pidättymään
kaikista toimista, jotka heikentävät diplomatian ja vuoropuhelun mahdollisuuksia.
EU on sitoutunut ydinaseriisuntaan. Niin kauan kunnes Pohjois-Korea alkaa
noudattaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin perustuvia velvoitteitaan,
EU jatkaa pakotteiden tiukkaa täytäntöönpanoa ja kannustaa kansainvälistä
yhteisöä toimimaan samoin. Parlamentti on antanut useita päätöslauselmia, joissa
tuomitaan Pohjois-Korean ydin- ja ohjusohjelmat, ja ilmaissut syvän huolestumisensa
ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä Pohjois-Koreassa.
Syyskuussa 2022 Pohjois-Korean korkein kansankokous hyväksyi lain, joka tekee
maan ydinasemasta peruuttamattoman ja mahdollistaa ennakoivat ydiniskut, jos
havaitaan välitön hyökkäys.
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