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AUSTRUMĀZIJA

Indijas un Klusā okeāna reģionā notiek straujas pārmaiņas. Tajā dzīvo vairāk
nekā 50 % pasaules iedzīvotāju, un tā kļūst par svarīgu ģeostratēģisku reģionu.
Divas trešdaļas no pasaules tirdzniecības konteineriem iziet cauri Indijas un
Klusā okeāna reģionam. Šī reģiona jūras ceļi ir galvenie tirdzniecības un
energoapgādes ceļi. 2021. gada septembrī tika pieņemta ES stratēģija sadarbībai
ar Indijas un Klusā okeāna reģionu. Tās mērķis ir palielināt ES klātbūtni
reģionā, veidot partnerības, stiprināt noteikumos balstītu starptautisko kārtību un
risināt globālas problēmas. Pašlaik Savienība pielāgo savus instrumentus, lai tie
kalpotu ES stratēģiskās autonomijas atbalstam. Stratēģiskais kompass drošībai
un aizsardzībai, ko Padome oficiāli apstiprināja 2022. gada martā, veicina atvērtu
un uz noteikumiem balstītu reģionālās drošības arhitektūru, kas ietver drošus
jūras kuģošanas ceļus, spēju veidošanu un pastiprinātu klātbūtni Indijas un Klusā
okeāna reģiona jūrās. Austrumāzija saskaras ar drošības problēmām, piemēram,
Ziemeļkorejas kodolproblēmu, strīdiem par teritorijām Austrumķīnas un Dienvidķīnas
jūrā un Taivānas jautājumu. ES ir ietekmīga ekonomikas dalībniece Austrumāzijā,
kur cenšas veicināt godīgu tirdzniecību, multilaterālismu, institūciju veidošanu,
demokrātiju, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu.

Šajā faktu lapā aplūkots Austrumāzijas reģions. Skatīt arī faktu lapas par Dienvidāziju
(5.6.7.) un Dienvidaustrumāziju (5.6.9.).

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienību (LES) V sadaļa (ES ārējā darbība);

— Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 206. un 207. pants (tirdzniecība)
un 216.–219. pants (starptautiski nolīgumi);

— Partnerības un sadarbības nolīgumi (divpusējās attiecības).

AUSTRUMĀZIJA

A. Ķīna
ES un Ķīna oficiālas diplomātiskās saites izveidoja 1975. gadā. Pēc tam, kad militārie
spēki 1989. gadā vardarbīgi apspieda protestus Tjanaņmeņas laukumā, attiecības tika
pārtrauktas. ES attiecības atsāka tikai 1994. gadā, bet 1989. gadā noteiktais ieroču
embargo joprojām ir spēkā.
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Prezidenta Xi Jinping vadībā politiskā situācija Ķīnā kopš 2012. gada ir ievērojami
mainījusies. 2018. gadā tika pārskatīta konstitūcija, kā rezultātā Xi Jinping var palikt
savā amatā nenoteiktu laiku, nav termiņa ierobežojuma arī tādiem amatiem kā Ķīnas
Komunistiskās partijas ģenerālsekretārs, valsts vadītājs un armijas virspavēlnieks.
Ķīnas ārpolitikā ir kļuvusi agresīvāka, biežāk tiek izmantots spiediens, un tai ir pasaulē
daudzskaitlīgākais aktīvā militārā dienesta personāls. 2021. gadā Ķīnai bija otrie
lielākie militārie izdevumi pasaulē pēc Amerikas Savienotajām Valstīm, kas veidoja
aptuveni 14 % no pasaules kopējā militāro izdevumu apjoma, un tiek lēsts, ka tās
militārais budžets ir 293 miljardi USD. 2022. gada 17. jūnijā Ķīna oficiāli nodeva
ekspluatācijā trešo aviobāzes kuģi Fujian (nosaukts par godu provincei, kas ir tieši
iepretī Taivānai), kas ir daļa no tās centieniem līdz 2027. gadam izveidot pilnībā
modernus spēkus, kuri konkurēs ar ASV bruņotajiem spēkiem. Ķīnā tiek būvēts arī
ceturtais šāds bāzes kuģis, un tiek ziņots, ka tas varētu būt darbināms ar kodolenerģiju.
Ķīnas jūras spēki karakuģus būvē ātrāk nekā visas pārējās lielvaras kopā. Ķīna
paplašina un palielina savu militāro klātbūtni Dienvidķīnas jūrā, Taivānas jūras šaurumā
un Malakas šaurumā, kas ir ļoti svarīgi starptautiskajai tirdzniecībai un jo īpaši Ķīnas
tirdzniecībai.
Pieaugošā ekonomiskā un ģeopolitiskā ES un Ķīnas savstarpējā atkarība ir atspoguļota
kopīgajā “ES un Ķīnas Stratēģiskajā sadarbības programmā laikposmam līdz
2020. gadam”, kas ir padziļinājusi un paplašinājusi sadarbību daudzās un dažādās
jomās, piemēram, ārpolitikā un drošības politikā, ekonomiskajā attīstībā, globālajā
pārvaldībā un daudzpusējā sadarbībā tirdzniecības un investīciju jomā, sociālajā,
vides un citās jomās, tostarp arī tiešu personisku kontaktu jomā. Tomēr ES un
Ķīnas divpusējās attiecības 2022. gadā ir pasliktinājušās, jo īpaši saistībā ar Ķīnas
nostāju attiecībā uz Krievijas agresiju Ukrainā, tās pretpasākumiem pret ES sankcijām
cilvēktiesību jomā un nesen arī saistībā ar tās ekonomisko spiedienu un agresiju
Taivānas šaurumā.
Ķīnas nostāja attiecībā uz Krievijas agresiju pret Ukrainu ir radījusi vēl lielāku spriedzi
starp Rietumu sabiedrotajiem un Ķīnu. Lai gan Ķīna neatbalsta karu kā tādu, tās
“neitralitāte” pret Krieviju ir piemērs citām Āzijas valstīm. Ķīna nav pievienojusies
sankcijām pret Krieviju, un Ķīnas un Krievijas militārā sadarbība ir padziļinājusies
kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, jo Ķīna ir nolēmusi klusējot atbalstīt Putinu. Lai
gan Ķīnai un Krievijai nav oficiāla militāra nolīguma, abas valstis ir palielinājušas
ieroču tirdzniecību un kopīgas militārās mācības. 2022. gada septembrī Ķīna piedalījās
mācībās “Vostok 22” Krievijas austrumu piekrastē, kurās piedalījās aptuveni 50 000
karavīru un 5000 militārā aprīkojuma vienību.
NATO pirmo reizi ir atzinusi Ķīnu par problemātisku savā 10 gadu stratēģiskajā
koncepcijā, kas tika pieņemta Madridē 2022. gada jūnijā. Stratēģiskajā koncepcijā
ir atzīts pieaugošais Ķīnas radītais apdraudējums, ņemot vērā tās pieaugošo
ekonomisko un militāro ietekmi un pieaugošo kareivību Indijas un Klusā okeāna
reģionā, tostarp ļaunprātīgu hibrīdoperāciju un kiberoperāciju izmantošanu, kā arī
konfrontējošu retoriku, un to, ka tā izplata dezinformāciju, lai iedragātu noteikumos
balstītu starptautisko kārtību, tostarp kosmosa, kibertelpas un jūrlietu jomā.
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Ķīna ir pārkāpusi Taivānas ūdeņus un gaisa telpu (kas pastiprinājās 2022. gada
vasarā), kā arī būvē mākslīgas salas un militārus objektus Dienvidķīnas jūrā. ES veicina
globālu pārvaldību un daudzpusējas sadarbības pieeju attiecībā uz Dienvidķīnas jūras
strīdu, neiejaucoties teritoriālajās prasībās, un uzskata kuģošanas un pārlidošanas
brīvību par vienu no galvenajām problēmām. Izmantojot miermīlīgus risinājumus
sarunu ceļā, ES mudina strīdā iesaistītās puses ievērot starptautiskās tiesības, kas tām
ir saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvenciju. Dienvidķīnas jūrai ir milzīga ekonomiska
un stratēģiska nozīme: tajā notiek aptuveni viena trešdaļa no pasaules kuģniecības
satiksmes un tajā ir bagāti zvejas un enerģijas resursi. Ķīna uzskata par saviem
aptuveni 90 % Dienvidķīnas jūras – teritoriju zem 9. demarkācijas līnijas.
Ķīna ir ES ekonomikas konkurente un pat sistēmiska sāncense ar tās pieaugošo
politisko ietekmi, pārveidojot starptautiskās pārvaldības struktūras. Ķīnas Zīda ceļa
iniciatīvas sasniedz visus pasaules nostūrus, veicinot globalizāciju ar Ķīnas īpatnībām,
piemēram, nepārredzamu līgumu slēgšanu, Ķīnas darba standartiem un parādu
politiku. Ķīnas mērķis ir kļūt par pasaules līderi augsto tehnoloģiju nozarēs un
digitālajās tehnoloģijās, tostarp mākslīgā intelekta un 5G jomā. Ķīna sistemātiski
izstrādā ietekmējošas stratēģijas, izmantojot dezinformācijas kampaņas.
ES un Ķīnas līderu sanāksmē 2020. gada 30. decembrī galvenā uzmanība tika
pievērsta tam, lai noslēgtu sarunas par visaptverošu ieguldījumu nolīgumu (CAI).
ES bija ieņēmusi kritisku nostāju pret sarunu procesu un pastāvošo nelīdzsvarotību,
kā arī savstarpīguma trūkumu daudzās jomās, jo īpaši tirdzniecības un ieguldījumu
attiecībās. CAI ir jāratificē Parlamentam, kas līdz šim nav to atbalstījis, ņemot vērā
Ķīnas nostāju attiecībā uz Krievijas agresiju pret Ukrainu, tās kareivīgumu pret Taivānu
un sankcijas, ko Ķīna 2021. gada martā piemēroja pieciem EP deputātiem un četrām
Eiropas struktūrām, atriebjoties par Padomes sankcijām pret Ķīnu, kas tika pieņemtas,
reaģējot uz uiguru plašo patvaļīgo aizturēšanu Siņdzjanā.
ES un Ķīnas 23. samits notika 2022. gada aprīlī. ES un Ķīna plaši apsprieda
Krievijas agresiju pret Ukrainu. ES aicināja Ķīnu atbalstīt centienus nekavējoties izbeigt
asinsizliešanu Ukrainā, ņemot vērā to, kāda nozīme pasaulē ir Ķīnai kā pastāvīgajai
ANO Drošības padomes loceklei un cik unikāli ciešas ir tās attiecības ar Krieviju. Vēl
viens diskusiju punkts bija atgūšanās pēc Covid-19 pandēmijas, kas ir kopīga prioritāte.
ES apstiprināja savu apņemšanos strādāt kopā ar Ķīnu un citām Pasaules Veselības
organizācijas dalībvalstīm pie jauna nolīguma par pandēmiju novēršanu, sagatavotību
tām un reaģēšanu uz tām. Tika apspriestas arī klimata pārmaiņas un ekonomiskā
sadarbība. ES atkārtoti apstiprināja savu apņemšanos īstenot vienotas Ķīnas politiku,
vienlaikus paužot bažas par to, ka pieaug spriedze attiecībās abpus jūras šaurumam.
2022. gada jūlijā notika devītais ES un Ķīnas augsta līmeņa ekonomikas un
tirdzniecības dialogs, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta globālām ekonomikas
problēmām, Covid-19 izraisītiem piegādes ķēžu traucējumiem un Krievijas iebrukuma
Ukrainā ietekmei, piemēram, uz pārtikas, enerģētikas un finanšu tirgiem.
Eiropas Savienība un Ķīna ir svarīgi tirdzniecības partneri. 2021. gadā Ķīna bija
trešais nozīmīgākais ES preču eksporta galamērķis (10,2 %) un galvenais ES preču
importa avots (22,4 %). ES imports no Ķīnas 2019. gadā bija 363 miljardu EUR vērtībā
un 2021. gadā – 472 miljardu EUR vērtībā. ES eksports uz Ķīnu 2019. gadā bija
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aptuveni 198 miljonu EUR vērtībā un 2021. gadā – 223 miljonu EUR vērtībā. Tas ir
aptuveni 1,3 miljardi EUR dienā importam un 600 miljoni EUR eksporta dienā, tādējādi
tirdzniecība starp ES un Ķīnu katru dienu kopā sasniedz 1,9 miljardus EUR.
Parlaments ir ļoti nobažījies par cilvēktiesību stāvokli Ķīnā un ir pievērsis uzmanību
Ķīnas cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp patvaļīgai aizturēšanai, darba nometnēm,
nāvessodam. Parlaments ir pieņēmis rezolūcijas, kurās nosoda Ķīnas politiskās
opozīcijas un demokrātijas aktīvistu apspiešanu Honkongā un paudis bažas Honkongai
piemēroto drošības likumu, kā arī aicinājis ES aizsargāt Honkongas autonomiju.
Parlaments ir arī paudis bažas par Siņdzjanu un uiguru stāvokli, nosodot piespiedu
darbu un uiguru minoritāšu ekspluatāciju. Parlaments ir arī pieņēmis rezolūcijas par
Tibetu, proti, par reliģisko un etnisko minoritāšu stāvokli.
Jaunākās Parlamenta rezolūcijas par Ķīnu ir šādas:
— Eiropas Parlamenta 2021. gada 20. maija rezolūcija par Ķīnas piemērotajām

atbildes sankcijām ES vienībām, EP deputātiem un valstu parlamentu deputātiem;

— Eiropas Parlamenta 2021. gada 16. septembra rezolūcija par jaunu ES stratēģiju
attiecībā uz Ķīnu;

— Eiropas Parlamenta 2022. gada 20. janvāra rezolūcija par pamatbrīvību
pārkāpumiem Honkongā;

— Eiropas Parlamenta 2022. gada 5. maija rezolūcija par ziņojumiem par orgānu
izņemšanas turpināšanu Ķīnā;

— Eiropas Parlamenta 2022. gada 9. jūnija rezolūcija par cilvēktiesību stāvokli
Siņdzjanā, tostarp Siņdzjanas policijas lietām;

— Eiropas Parlamenta 2022. gada 7. jūlija rezolūcija par kardināla Joseph Zen un
humānās palīdzības fonda “612” pilnvarnieku aizturēšanu Honkongā.

B. Taivāna
ES ir apņēmusies īstenot “vienas Ķīnas politiku” un uztver Taivānu kā atsevišķu
muitas teritoriju, nevis suverēnu valsti, taču atzīst Taivānu par ekonomisku
un komerciālu vienību un atbalsta Taivānas dalību daudzpusējos forumos. ES
atbalsta miermīlīgu konflikta atrisināšanu starp Taivānu un Ķīnu un iebilst pret
spēka pielietošanu vai draudiem. ES ir izveidojusi labi strukturētu dialogu ar
Taivānu par ekonomikas un tirdzniecības jautājumiem daudzās jomās, piemēram,
autorūpniecības, farmācijas, kosmētikas un medicīnas ierīču jomā. Taivāna 2021. gadā
bija ES 12. lielākā tirdzniecības partnere, savukārt ES bija Taivānas piektā lielākā
tirdzniecības partnere pēc Ķīnas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Honkongas un
Japānas. Dienvidaustrumāzijas valstu asociācija (ASEAN) arī bija Taivānas galvenā
tirdzniecības partnere. Kopējā preču tirdzniecība starp ES un Taivānu 2021. gadā bija
aptuveni 64 miljardi EUR, un ES tirdzniecības deficīts bija 7,1 miljards EUR. ES un
Taivānas divpusējā tirdzniecība no 2020. līdz 2021. gadam pieauga par 17,8 %. ES
eksports uz Taivānu 2021. gadā sasniedza 28,41 miljardu EUR, savukārt ES imports
no Taivānas sasniedza 35,57 miljardus EUR.
ES un Taivāna arī rīko ikgadējas apspriedes par dažādiem jautājumiem, kas nav saistīti
ar tirdzniecību. Trešās ES un Taivānas apspriedes par darbaspēka jautājumiem un
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ceturtās ES un Taivānas apspriedes par cilvēktiesībām norisinājās attiecīgi 2021. gada
februārī un jūlijā. Puses apņēmās veicināt un ievērot cilvēktiesības, demokrātijas
principus un tiesiskumu. Ikgadējās apspriedēs tiek apspriests arī plašs jautājumu
loks, piemēram, migrējošo darba ņēmēju tiesības, jo īpaši mājsaimniecībās un
zivsaimniecības nozarē nodarbinātu personu tiesības; nāvessods, dzimumu līdztiesība
un taisnīga attieksme pret LGBTQIA+ personām. Turklāt 2021. gada maijā notika
pirmā ES un Taivānas darba drošības un veselības aizsardzības sadarbības sākuma
sanāksme. Otrā šiem jautājumiem veltītā sanāksme notika 2022. gada maijā, kurā abas
puses apsprieda kancerogēnu radītā riska pārvaldību darbavietā un darba drošības
pārvaldību rūpniecībā 4.0.
2020. gadā Taivānā notika prezidenta vēlēšanās. Demokrātiskās progresīvās partijas
vadītājs Tsai Ing-wen ar 57,1 % balsu atgriezās otrajā pilnvaru termiņā, apsteidzot Han
Kuo yu no Kuomintang (Ķīnas Nacionālistiskā partija), kas ieguva 38,6 %. Taivānas
politikas galvenais temats ir neatkarība no Ķīnas kontinentālās daļas, savukārt Ķīna
izdara diplomātisku, ekonomisku, militāru un psiholoģisku spiedienu uz Taivānu.
Kopš 2016. gada Taivānas prezidenta vēlēšanās uzvarēja Tsai Ing-wen, ir
saasinājusies spriedze starp abām šauruma pusēm. Ķīna ir veikusi agresīvas
darbības, palielinot bumbvedēju, kaujas lidmašīnu un novērošanas gaisa kuģu
patruļu biežumu un mērogu Taivānas tuvumā. Līdz 2022. gada 31. maijam Taivāna
bija ziņojusi par 465 teritoriāliem pārkāpumiem, kas ir gandrīz 50 % pieaugums
salīdzinājumā ar 2021. gadu. Turklāt 2022. gadā Taivāna katru dienu ziņo par
aptuveni pieciem miljoniem kiberuzbrukumu no Ķīnas, kas vērsti pret tās valdības
aģentūrām, pusvadītāju uzņēmumiem un finanšu iestādēm. Parlaments ir atkārtoti
mudinājis stiprināt ES un Taivānas divpusējo sadarbību tādās jomās kā tirdzniecība,
pētniecība, kultūra, izglītība, klimata pārmaiņas un vides aizsardzība, paužot atbalstu
sarunu uzsākšanai par ES un Taivānas divpusējo investīciju nolīgumu. 2021. gada
septembra rezolūcijā Parlaments aicināja panākt progresu ES investīciju nolīguma ar
Taivānu noslēgšanā. Parlaments ir arī atbalstījis Taivānas jēgpilnu dalību starptautiskās
organizācijās, piemēram, Pasaules Veselības organizācijā un Starptautiskajā Civilās
aviācijas organizācijā. Parlaments ir atkārtoti aicinājis Ķīnu atturēties no militāru
provokāciju aktiem pret Taivānu, uzsverot, ka visi strīdi starp valstīm abās jūras
šauruma pusēs ir jāatrisina miermīlīgi un saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.
Taivānai ir izšķiroša nozīme ES kā galveno augsto tehnoloģiju nozaru, jo īpaši
pusvadītāju, globālai piegādātājai. Pēc Ārlietu komitejas iniciatīvas Parlaments
2021. gada oktobrī pieņēma īpašu ieteikumu par ES attiecībām ar Taivānu, aicinot
steidzami sākt darbu pie divpusēja ieguldījumu nolīguma ar Taivānas iestādēm, lai
padziļinātu divpusējās ekonomiskās saites. Parlaments atbalsta Taivānas iekļaušanu
ES Indijas un Klusā okeāna reģiona stratēģijā un mudina uz dialogu un sadarbību
ar Taivānu visās rūpniecības nozarēs un piegādes ķēdēs, jo īpaši tādās stratēģiski
svarīgās nozarēs kā pusvadītāju tehnoloģijas (Taivāna ražo divas trešdaļas no
pasaules pusvadītājiem un 90 % no augstas kvalitātes pusvadītājiem).
Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos
(INGE) 2021. gada 3.–5. novembrī apmeklēja Taibeju. Tā bija Parlamenta pirmā oficiālā
vizītē Taivānā. INGE mērķis bija izpētīt Taivānas pieredzi, vēršoties pret iejaukšanās
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un manipulāciju kampaņām, un apspriest Taivānas inovatīvo sistēmu dezinformācijas
kampaņu un cita veida hibrīduzbrukumu apkarošanai.
ASV parlamenta priekšsēdētāja Nancy Pelosi vizīte Taivānā 2022. gada augustā bija
augstākā līmeņa ASV valdības apmeklējums Taivānā 25 gadu laikā. Pēc viņas Taivānu
apmeklēja daudzi citi augsta līmeņa Rietumu līderi. Ķīna uzskata, ka šie ārvalstu līderu
apmeklējumi salā ir iejaukšanās tās lietās un Taivānas suverenitātes de facto atzīšana.
Pekina reaģēja, rīkojot vēl nepieredzēti plašas militārās mācības septiņās teritorijās ap
Taivānu, izmantojot līdz pat 11 ballistiskajām raķetēm, no kurām vismaz piecas tika
šautas pāri Taivānai, kas nobloķēja Taivānas jūras un gaisa telpu. Piecas no Ķīnas
ballistiskajām raķetēm nokrita Japānas ekskluzīvajā ekonomikas zonā, turklāt šīs plaša
mēroga militārās mācības tika apvienotas ar intensīviem kiberuzbrukumiem Taivānai.
Komisijas runaspersona norādīja, ka ES ir ieinteresēta saglabāt mieru un status quo
Taivānas šaurumā. Spriedze jānovērš ar dialoga palīdzību, un jāsaglabā piemēroti
komunikācijas kanāli, lai samazinātu pārrēķināšanās risku,
2022. gada septembrī Parlaments pieņēma rezolūciju par stāvokli Taivānas šaurumā,
kurā kritizē Ķīnas militāro eskalāciju un noraida Ķīnas izdarīto ekonomisko spiedienu.
Parlaments atzinīgi novērtēja Lietuvas plānu atvērt tirdzniecības pārstāvniecību Taibejā
un aicināja citas dalībvalstis sekot šim piemēram un stiprināt attiecības ar Taivānu.
C. Honkonga
ES piešķir lielu nozīmi Honkongas augstajai autonomijas pakāpei, kas ir jāsaglabā
saskaņā ar Pamatlikumu un starptautiskajām saistībām. Pastāvīgai pamattiesību un
brīvību, kā arī tiesu iestāžu neatkarības ievērošanai joprojām ir būtiska nozīme
Honkongas attīstībā. ES un Honkongas attiecības aptver tirdzniecības un ekonomikas
attīstību, muitas iestāžu sadarbību, inovācijas un tehnoloģijas, konkurenci, pārtikas
nekaitīgumu, vidi un izglītību. ES ir Honkongas otrā lielākā preču tirdzniecības partnere
pēc Ķīnas kontinentālās daļas. 2021. gadā Honkongā darbojās vismaz 1614 ES
uzņēmumi, un daudzi no tiem izmantoja Honkongu kā bāzi visā reģionā. Divpusējā
preču tirdzniecība sasniedza 30,5 miljardus EUR, kas ir par 2,5 % vairāk nekā
2020. gadā. ES preču eksports uz Honkongu sasniedza 23,5 miljardus EUR, savukārt
imports no Honkongas sasniedza 7 miljardus EUR, kā rezultātā tirdzniecības bilances
pārpalikums bija 16,5 miljardi EUR. 2021. gadā ES bija Honkongas trešā lielākā preču
tirdzniecības partnere pēc Ķīnas kontinentālās daļas un Taivānas.
ES 2019. gada martā svītroja Honkongu no saraksta, kurā uzskaitītas jurisdikcijas,
kas nodokļu jomā nesadarbojas, jo tika konstatēti uzlabojumi labas pārvaldības jomā.
ES ir nopietni nobažījusies par Ķīnas Nacionālās drošības likumu (NSL), kas tika
izsludināts 2020. gada 30. jūnijā. Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības
Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos pauda bažas par NSL
atbilstību Honkongas Pamatlikumam, 1984. gada Ķīnas un Lielbritānijas kopīgajai
deklarācijai un Ķīnas starptautiskajām saistībām. Jaunais likums ir ticis izmantots, lai
apspiestu Honkongas demokrātiju atbalstošo kustību, jo jebkurš izteiciens, par kuru
tiek uzskatīts, ka tas ir pretrunā valdības kursam, var novest pie aresta un ieslodzījuma.
Vēl viens satraucošs aspekts ir tā eksteritoriāla piemērošana.
2020. gada jūlijā ES un tās dalībvalstis atkārtoti pauda atbalstu Honkongas augstajai
autonomijas pakāpei saskaņā ar principu “viena valsts, divas sistēmas”, vienlaikus
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izstrādājot saskaņotu pasākumu paketi dažādām jomām, piemēram, patvēruma,
migrācijas, vīzu un uzturēšanās politiku un jo īpaši dalībvalstu izdošanas kārtību.
Paketē bija iekļauts īpaša sensitīva aprīkojuma un tehnoloģiju eksports tiešajam
lietojumam Honkongā, stipendijas un akadēmiskās apmaiņas programmas, kurās
piedalījās Honkongas studenti, kā arī atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai. Valdība atlika
2020. gada paredzētās septītās Honkongas Likumdošanas padomes vēlēšanas,
pamatojot savu lēmumu ar Covid-19 izplatību. Vēlēšanas notika 2021. gada decembrī
un nekādus pārsteigumus nesagādāja – uzvarēja Ķīnu atbalstošie kandidāti. PV/AP
Žuzeps Borels paziņoja, ka ES šīs vēlēšanas apvienojumā ar pastāvīgo spiedienu uz
pilsonisko sabiedrību uzskata par vēl vienu soli ceļā uz atteikšanos no principa “viena
valsts, divas sistēmas”. Turklāt 2022. gada maijā 1500 vēlēšanu komitejas locekļi
balsoja par vienīgo kandidātu John Lee Ka-chiu, ievēlot viņu par jauno izpildkomitejas
vadītāju. Vēlētāju atbalsts Lee bija 99 % salīdzinājumā ar 66 %, ko ieguva viņa
priekšgājēja Carrie Lam, kas vadīja Honkongu no 2017. gada.
Parlamenta 2017. gada decembra ieteikumā saistībā ar 20. gadadienu, kopš izveidots
Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabals, ir uzsvērts, ka ir svarīgi ievērot Honkongas
Pamatlikumu, lai turpinātu stiprināt attiecības ar ES. Parlaments nosodīja Ķīnas
iejaukšanos Honkongas iekšlietās, kas var apdraudēt modeļa “viena valsts, divas
sistēmas” ilgtermiņa dzīvotspēju. Parlaments 2020. gada jūnija rezolūcijā vienpusējo
valsts tiesību aktu ieviešanu drošības jomā nosauca par visaptverošu uzbrukumu
Honkongas autonomijai, tiesiskumam un pamatbrīvībām. Ķīnai ir saistoša kopīgā
deklarācija, kas ANO tika reģistrēta kā juridiski saistošs līgums, lai saglabātu
Honkongas augsto autonomijas pakāpi un tiesības un brīvības.
2021. gada janvāra rezolūcijā par demokrātiskās opozīcijas apspiešanu Honkongā
Parlaments aicināja nekavējoties un bez nosacījumu izvirzīšanas atbrīvot visus,
kas Honkongā tika aizturēti 2021. gada pirmajās divās nedēļās, kā arī tos, kas
apcietināti pirms tam, pamatojoties uz nacionālo drošības likumu. Parlaments mudināja
iestādes ievērot Honkongas tiesiskumu, cilvēktiesības, demokrātijas principus un
augsto autonomijas pakāpi un nekavējoties atturēties no turpmākas nacionālā drošības
likumu izmantošanas, lai ar ierobežotu tiesības uz vārda, miermīlīgas pulcēšanās un
biedrošanās brīvību.
2021. gada jūlijā Parlaments pieņēma rezolūciju par Honkongu, jo īpaši laikraksta
“Apple Daily” lietu, kurā nosoda vārda brīvības ierobežojumus un mudina Honkongas
iestādes nekavējoties un bez nosacījumu izvirzīšanas atbrīvot visus žurnālistus un citus
aktīvistus, kas apcietināti, pamatojoties uz apsūdzībām saskaņā ar nacionālo drošības
likumu, un atsaukt apsūdzības.
2022. gada janvārī Parlaments pieņēma vēl vienu rezolūciju par pamatbrīvību
pārkāpumiem Honkongā, stingri nosodot mērķtiecīgos uzbrukumus opozīcijai kā tādai
no NVO un medijiem līdz pat civiliedzīvotājiem. Rezolūcijā tika ierosināts humanitāru
apsvērumu dēļ radīt akadēmiskas iespējas cilvēkiem Honkongā, kuri cieš Ķīnas
izdarītā spiediena dēļ.
D. Japāna
Tā kā ES un Japāna ir stratēģiski partneri kopš 2003. gada, tām ir kopīgas
pamatvērtības, piemēram, cilvēktiesību ievērošana, demokrātija un tiesiskums, kā arī
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stingra apņemšanās veicināt ilgtspējīgu attīstību, multilaterālismu un uz noteikumiem
balstītu (PTO) sistēmu. Japāna ir apņēmusies efektīvi īstenot Parīzes nolīgumu
cīņai pret klimata pārmaiņām un citus daudzpusējus vides nolīgumus. Tomēr ir
daži jautājumi, kas rada bažas Eiropas Savienībai – Japānā joprojām piemērotais
nāvessods, vaļu medības un vecāku veiktas ES bērnu nolaupīšanas, aizvedot bērnus
uz Japānu.
ES un Japāna 2019. gada februārī uzlaboja divpusējās stratēģiskās attiecības,
provizoriski īstenojot stratēģiskās partnerības nolīgumu (SPN) un stājoties spēkā
ekonomisko partnerattiecību nolīgumam (EPN). EPN ir vissvarīgākais divpusējais
tirdzniecības nolīgums, ko ES jebkad noslēgusi, jo tas aptver gandrīz vienu trešdaļu
no pasaules IKP, gandrīz 40 % no pasaules tirdzniecības apjoma un vairāk
nekā 600 miljonus cilvēku. EPN ir ietvertas arī saistības gan attiecībā uz preču
tirdzniecību, gan pakalpojumu tirdzniecību, un tajā paredzēta sistēma divpusējo
investīciju veicināšanai. Tajā ir izvirzīti arī vērienīgi mērķi ilgtspējīgai attīstībai un pirmo
reizi ir iekļauta īpaša apņemšanās īstenot Parīzes klimata nolīgumu. ES un Japāna
2020. gada 22. jūnijā parakstīja nolīgumu par civilās aviācijas drošumu. Savstarpība
attiecībā uz bezvīzu ceļošanu ES pilsoņiem uz Japānu joprojām ir jautājums, kas ir
divpusējo attiecību darba kārtībā, jo Japānas valstspiederīgie ES var ieceļot bez vīzas.
Japāna ir ES otrā lielākā tirdzniecības partnere Āzijā pēc Ķīnas, un savstarpējās
tirdzniecības apjoms 2020. gadā bija 109 miljardi EUR. 2020. gadā ES eksports
uz Japānu sasniedza 54,9 miljardus EUR. ES preču tirdzniecības pārpalikums
bija 0,5 miljardi EUR. Attiecībā uz pakalpojumu tirdzniecību 2018. gadā ES uz
Japānu eksportēja 35 miljardus EUR pakalpojumu jomā un no Japānas importēja
18 miljardus EUR, radot ES pārpalikumu pakalpojumu tirdzniecībā 16,3 miljardu EUR
apmērā.
Abas puses joprojām ir apņēmības pilnas uzlabot investīciju attiecības,
nākotnē noslēdzot atsevišķu investīciju nolīgumu, kurā iekļaus investoru/investīciju
aizsardzības standartus un strīdu izšķiršanas mehānismu. ES un Japāna 2018. gada
jūlijā pabeidza sarunas par pienācīgu datu aizsardzības līmeni un 2019. gada janvārī
pieņēma lēmumus savstarpēji atzīt datu aizsardzības sistēmas par līdzvērtīgām,
izveidojot pasaulē lielāko drošas datu plūsmas telpu.
Covid-19 ietekmē 2020. gada ES un Japānas samits, kas bija plānots Tokijā, tika
pārveidots par ES un Japānas līderu sanāksmi un notika 2020. gada 26. maijā.
Līderi atkārtoti apstiprināja apņemšanos apvienot centienus Covid-19 pandēmijas seku
novēršanā, kopīgi strādājot vakcīnu izstrādes jomā. G7 ietvaros ES un Japāna ir arī
apņēmušās ātri īstenot stratēģiju, lai nodrošinātu globālās ekonomikas atveseļošanos.
Puses arī apņēmās sadarboties klimata pārmaiņu un pētniecības jomā, uzskatot,
ka zaļais kurss un digitalizācijas programma ir līdzeklis turpmākai sadarbības
stiprināšanai. Gan ES, gan Japāna atkārtoti apstiprināja savu sadarbību miera un
drošības jomā, kā arī cīņā pret dezinformācijas kampaņām.
2021. gada 25. janvārī Eiropas Savienības Padomē norisinājās diskusija ar Japānas
ārlietu ministru Toshimitsu Motegi par pušu pieeju Indijas un Klusā okeāna reģionam,
un puses vienojās, ka būtu lietderīgi pastiprināt ES iesaisti šajā reģionā, kā arī
pastiprināt sadarbību ar Japānu un citiem līdzīgi domājošiem partneriem. Abpusēja
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interese bija veicināt sadarbību tādās jomās kā savienotība, jūras drošība, vide, klimata
pārmaiņas, tirdzniecība un investīcijas, digitālie jautājumi, multilaterālisma veicināšana
un uz noteikumiem balstītas starptautiskās kārtības saglabāšana.
2022. gada maijā Tokijā notika 28. ES un Japānas samits, kurā puses
atkārtoti apstiprināja saistības saskaņā ar ES un Japānas EPN un stratēģiskās
partnerības nolīgumu, pamatojoties uz kopīgām interesēm un kopīgām vērtībām –
brīvību, cilvēktiesību ievērošanu, demokrātiju, tiesiskumu, atvērtu, brīvu un taisnīgu
tirdzniecību, efektīvu multilaterālismu un noteikumos balstītu starptautisko kārtību.
ES un Japānas līderi pieprasīja Krievijai nekavējoties pārtraukt militāro agresiju pret
Ukrainu, bez nosacījumiem izvest visus savus spēkus un pilnībā ievērot Ukrainas
teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību tās starptautiski atzītajās robežās. Līderi
atbalstīja Ukrainu sadarbībā ar G7 un citām līdzīgi domājošām valstīm, vienojoties,
ka jāturpina sankciju piemērošana Krievijai. Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels
teica, ka Japāna ir ES tuvākā stratēģiskā partnere Indijas un Klusā okeāna reģionā
un ka Krievijas karš pret Ukrainu ir parādījis, ka ļoti svarīga ir ciešāka sadarbība. ES
un Japāna arī pieņēma kopīgu paziņojumu un uzsāka digitālo partnerību, lai veicinātu
sadarbību un palīdzētu nodrošināt sekmīgu digitālo pārveidi, kas nodrošina solidaritāti,
labklājību un ilgtspēju. Līderi arī apsprieda, kā sadarboties, lai saglabātu pasaules
enerģijas tirgu stabilitāti un palīdzētu nodrošināt energoapgādes avotu dažādošanu un
piegādes drošību. Drošības un aizsardzības jomā ES un Japāna apņēmās vēl vairāk
uzlabot savas ciešās apspriedes, tostarp par ieroču neizplatīšanu, atbruņošanos un
hibrīddraudu apkarošanu. ES un Japāna turpinās īstenot ES un Japānas Zaļo aliansi,
kas tika uzsākta 2021. gada samitā. Tās atkārtoti apstiprināja sadarbības nozīmi
tādās jomās kā tīrāks ūdeņradis, kodoldrošība, atjaunojamie energoresursi un oglekļa
reciklēšana.
ES un Japānas divpusējo stratēģisko attiecību uzlabošanas ietvaros Eiropas
Parlaments un Japānas parlaments stiprina savu starpparlamentāro dialogu.
2018. gada 12. decembrī Parlaments pieņēma divas rezolūcijas – par to, lai noslēgtu
stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu un par to, lai
noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu.
2020. gada jūlijā Parlaments pieņēma rezolūciju par ES valstspiederīgo bērnu
starptautisku un iekšzemes nolaupīšanu Japānā, ko veic šo bērnu vecāki, kurā uzsvēra
situāciju, kādā atrodas tie bērni, kas cieš tādēļ, ka Japānā notikusi bērna vecāka
īstenota bērna nolaupīšana, un to, ka netiek piemēroti attiecīgie likumi un izpildīti tiesu
spriedumi. Citas svarīgas rezolūcijas par attiecībām ar Japānu, kas pieņemtas nesen,
ir 2021. gada 21. janvāra rezolūcija par savienojamību un ES un Āzijas attiecībām,
2022. gada 7. jūnija rezolūcija par ES un drošības problēmām Indijas un Klusā okeāna
reģionā un 2022. gada 5. jūlija rezolūcija par Eiropas stratēģiju Indijas un Klusā okeāna
reģionam tirdzniecības un investīciju jomā.
Pēc Japānas visilgāk amatā bijušā premjerministra Shinzo Abe atkāpšanās no
amata 2020. gada septembrī amatā stājās jaunais premjerministrs Yoshihide Suga.
2021. gada oktobra sākumā viņu nomainīja Fumio Kishida. Japānā 2021. gada 31.
oktobrī notika vispārējās vēlēšanas, kurās uz četriem gadiem ievēlēja Pārstāvju palātas
locekļus. Valdošā Liberāldemokrātiskā partija (LDP) saglabāja pārliecinošu vairākumu,
tomēr dažus mandātus zaudēja.
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Japānu un pasauli spēcīgi satricināja bijušā premjerministra Shinzo Abe slepkavība
2022. gada 8. jūlijā Narā, brīdī, kad viņš uzstājās Japānas padomnieku palātas
2022. gada vēlēšanu kampaņas pasākumā. Vēlēšanas notika tikai divas dienas vēlāk
2022. gada 10. jūlijā, kurās uz sešiem gadiem ievēlēja pusi augšpalātas. LDP nedaudz
palielināja savu vietu skaitu, tika arī uzstādīts jauns rekords, proti, 28 % vietu ieguva
sievietes.
E. Dienvidkoreja (Korejas Republika)
ES un Dienvidkorejas attiecības aizsākās 1997. gadā ar Nolīgumu par muitas
sadarbību un savstarpēju administratīvo palīdzību muitas lietās.
Dienvidkoreja ir viena no 10 galvenajām ES stratēģiskajām partnerēm, un ES un
Dienvidkorejas stratēģiskā partnerība balstās uz trim galvenajiem pīlāriem, kuru
pamatā ir trīs galvenie nolīgumi:
— ES un Dienvidkorejas pamatnolīgums, kas ir spēkā kopš 2014. gada jūnija un

nodrošina vispārēju struktūru stratēģiskajai partnerībai un visaptverošai divpusējai
sadarbībai. Apvienotā komiteja nodrošina un uzrauga tā īstenošanu.

— ES un Dienvidkorejas brīvās tirdzniecības nolīgums (BTN), kas ratificēts
2015. gada decembrī. Dienvidkoreja bija pirmā Āzijas valsts, kas parakstīja BTN
ar ES, un šis BTN ir viens no vērienīgākajiem ES tirdzniecības nolīgumiem. Tas ir
ievērojami plašāks par iepriekšējiem nolīgumiem. BTN mērķis ir likvidēt šķēršļus
divpusējai tirdzniecībai, izveidot paplašinātu un drošu preču un pakalpojumu tirgu
un radīt stabilu vidi investīcijām.

— ES un Dienvidkorejas Krīžu pārvarēšanas dalības ietvarnolīgums (FPA), kas ir
spēkā kopš 2016. gada un kas stiprina stratēģisko partnerību drošības jautājumos,
ļaujot Dienvidkorejai piedalīties ES civilās un militārās krīžu pārvarēšanas
operācijās. FPA arī veicina Dienvidkorejas iesaistīšanos ES kopējās drošības
un aizsardzības politikas (KDAP) misijās un operācijās, lai uzlabotu reaģēšanas
efektivitāti krīzes situācijās.

ES un Dienvidkorejas Apvienotās komitejas 18. sanāksme notika Seulā 2022. gada
jūnijā. Komiteja nosodīja Krievijas iebrukumu Ukrainā un piekrita, ka Krievijai ir
jāievēro Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība tās starptautiski
atzītajās robežās. ES un Dienvidkoreja arī apņēmās apvienot spēkus, lai uzlabotu
Parīzes nolīguma īstenošanu, tostarp gatavojoties COP27 Šarmelšeihā, un veicināt
ļoti vērienīga globālā bioloģiskās daudzveidības satvara laikposmam pēc 2020. gada
pieņemšanu, gatavojoties COP15 Monreālā, kas atbalstītu pāreju uz aprites ekonomiku
un tīru enerģiju. Puses arī pētīja iespējas izveidot ES un Korejas Republikas zaļo
partnerību.
2021. gada maijā Dienvidkoreja rīkoja 2021. gada P4G Seulas (vides) samitu, kurā
nāca klajā ar Seulas deklarāciju, kurā pausts atbalsts tam, lai globālās temperatūras
pieaugums salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni nepārsniegtu 2 °C,
nevis 1,5 °C. Līderi mudināja palielināt valstu izdevumus siltumnīcefekta gāzu
samazināšanai, paātrināt centienus atteikties no neatjaunojamiem energoresursiem un
sadarboties, lai risinātu jautājumu par plastmasas atkritumiem jūras ekosistēmās.
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Kopš 2011. gada divpusējā tirdzniecība ir turpinājusi pieaugt. Šo tendenci
nesamazināja pat Covid-19 pandēmija, un 2020. gadā divpusējās tirdzniecības apjoms
sasniedza gandrīz 90 miljardus EUR. Kopējais preču tirdzniecības apjoms laikposmā
no 2010. līdz 2020. gadam pieauga par 45,9 %. 2020. gadā ES bija trešais lielākais
Dienvidkorejas importa avots (11,8 %) un ceturtais lielākais eksporta galamērķis
(9,3 %). Taču ir atsevišķas jomas, kurās joprojām pastāv problēmas, un ES aicina
Dienvidkoreju novērst šķēršļus ES dzīvnieku izcelsmes produktu importam un ratificēt
vēl nepieņemto Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) konvenciju (Nr. 105) par
piespiedu darbu.
Dienvidkorejas zinātnes un tehnoloģiju nozare ir viena no vismodernākajiem pasaulē.
Tās mērķis ir koncentrēties uz inovāciju, un tai ir ievērojami sasniegumi robotikas
un mākslīgā intelekta jomā, kas paver jaunas iespējas, lai palielinātu zinātnisko un
tehnoloģisko sadarbību ar ES. Ciešāka sadarbība jau izveidojusies kiberdraudu jomā,
jo Dienvidkorejā ir augsti digitalizēta ekonomika un tiek izstrādāta valsts kiberdrošības
stratēģija, ņemot vērā nelikumīgas ielaušanās gadījumus tās datorsistēmās un
uzbrukumus šīm sistēmām, kas ietekmēja miljoniem cilvēku un oficiālo iestāžu
vietnes. Par lielāko daļu no šiem lielajiem kiberuzbrukumiem aizdomās tiek turēta
Ziemeļkoreja. 2020. gada novembrī ES un Dienvidkoreja rīkoja sesto kiberdialogu.
Nozīmīgs rezultāts bija panāktais abu pušu atbalsts rīcības programmas izveidei.
Plāns palīdzēs veicināt atbildīgu uzvedību kibertelpā un risināt starptautisko drošību
skarošus kiberjautājumus Apvienoto Nāciju Organizācijā. Prezidenta vēlēšanās, kas
notika 2022. gada martā, sīvā cīņā uzvarēja konservatīvais Yoon Suk-yeol. Ar
solījumiem novērst šķiru nevienlīdzību prezidents Yoon ar nelielu pārsvaru pārspēja
Demokrātiskās partijas līderi Lee Jae-Myung. Astotās vietvaru vēlēšanas notika
2022. gada jūnijā, un tās tika rīkots vienlaikus ar papildu vēlēšanām uz brīvajām vietām
Nacionālajā asamblejā. Tās bija pirmās valsts mēroga vēlēšanas prezidenta Yoon Suk-
yeol vadībā pēc viņa stāšanās amatā 2022. gada 10. maijā. Prezidenta Yoon Suk-
yeol valdošā partija uzvarēja 12 no 17 lielo pilsētu mēru un provinču gubernatoru
vēlēšanām, vēl vairāk paplašinot Yoon konservatīvo ietekmi vien trīs mēnešus pēc tam,
kad viņš uzvarēja prezidenta vēlēšanās.
2021. gada aprīlī Dienvidkoreja pabeidza ratificēt trīs galvenās Starptautiskās Darba
organizācijas konvencijas: par biedrošanās brīvību un tiesību apvienoties aizsardzību,
par tiesībām apvienoties organizācijās un slēgt darba koplīgumus un par piespiedu
darbu. Taču vēl nav ratificēta konvencija par piespiedu darba izskaušanu.
Dienvidkoreja apgalvo, ka Japāna joprojām ir parādā valstij kompensācijas par Otrajā
pasaules karā nodarīto. Abu valstu attiecības joprojām ir saspringtas, neraugoties uz
centieniem atjaunot saites ar 1965. gada līgumu. Īpaši strīdīgs ir “komforta sieviešu”
jautājums (seksa verdzenes laikā no 1932. līdz 1945. gadam). Dienvidkoreja ir paudusi
bažas arī par Japānas plāniem no Fukušimas spēkstacijas piesārņoto ūdeni ielaist
Klusajā okeānā, kas negatīvi ietekmēs jūras organismus un līdz ar to arī zvejas nozari.
Prezidenta Yoon Suk-yeol ārpolitikas kurss paredz tuvināšanos Japānai, lai atrisinātu
pašreizējos strīdus un novērstu tirdzniecības šķēršļus. Pēc vairāku gadu pārtraukuma
Covid-19 pandēmijas dēļ Dienvidkoreja un Amerikas Savienotās Valstis 2022. gada
augustā atsāka kopīgas militārās mācības pēc tam, kad prezidents Yoon Suk-yeol
pieņēma lēmumu pastiprināt atturēšanas spējas. Iepriekš Amerikas Savienotās Valstis,
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Dienvidkoreja un Japāna piedalījās pretballistisko raķešu aizsardzības mācībās pie
Havaju salu krastiem 2022. gada pavasarī, demonstrējot Seulas un Tokijas attiecību
uzlabošanos.
Parlaments ir ļoti nobažījies par attiecībām starp abām Korejas pussalas valstīm.
Laikā no 2018. gada aprīļa līdz septembrim notika trīs abu Korejas valstu samiti,
lai censtos panākt atteikšanos no kodolieročiem, taču pēc ASV un Ziemeļkorejas
2019. gada samita Hanojā dialogs un sadarbība apstājās un vēlreiz pasliktinājās
2019. gada augustā pēc ASV un Dienvidkorejas kopīgām militārām mācībām.
Saspīlējums saasinājās līdz ar Ziemeļkorejas tuva darbības rādiusa raķešu palaišanu
2020. gada martā, sprādzienu Korejas valstu sadarbības birojā Kaesongā 2020. gada
jūnijā un Dienvidkorejas pilsoņa nāvi Ziemeļkorejas teritorijā. 2022. gada 15. augustā
Dienvidkorejas prezidents Yoon Suk-yeol paziņoja, ka viņš piedāvās liela mēroga
atbalsta paketi Phenjanai apmaiņā pret atteikšanos no kodolieročiem, kas būtiski
uzlabotu Ziemeļkorejas ekonomiku, ja vien šī valsts sāktu patiesu un būtisku
atteikšanos no kodolieročiem. ES atbalsta diplomātisku risinājumu Korejas kodolkrīzei
un plāno turpināt savu tā saucamās kritiskās iesaistes stratēģiju. Parlaments ir vienīgā
ES iestāde, kurai ir oficiālas diplomātiskās attiecības ar Ziemeļkoreju.
F. Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (Ziemeļkoreja)
ES attiecībā uz Ziemeļkoreju īsteno kritiskas iesaistīšanās politiku, kas vienlaikus
izmanto gan noteikto sankciju un citu pasākumu spiedienu, gan atvērtu saziņas kanālu
uzturēšanu. Divpusējās attiecības ir ierobežotas, un starp ES un Ziemeļkoreju nav
spēkā neviens divpusējs politisks vai komerciāls līgums. Ja neskaita humāno palīdzību,
pārējā ES attīstības sadarbība, kura galvenokārt ir saistīta ar pārtikas nodrošinājumu,
ir atkarīga no politiskiem apsvērumiem, ANO sankcijām un citiem ierobežojumiem.
ES nav divpusējas attīstības palīdzības programmas ar Ziemeļkoreju. Sešām ES
dalībvalstīm ir vēstniecības Phenjanā. Tur darbojas arī Francijas Kultūras sadarbības
birojs. Ievērojams skaits ES dalībvalstu ir akreditējušas Ziemeļkorejā savus vēstniekus,
kas pastāvīgi dzīvo Seulā. Ziemeļkorejas robežu slēgšana 2020. gada janvārī ir
apgrūtinājusi personāla rotāciju, jo ir sarežģīti iebraukt valstī un izbraukt no tās, tāpēc
diplomātiskā klātbūtne ir samazinājusies.
ES sankcijas pret Ziemeļkoreju ir visstingrākās no šāda veida sankcijām, kas
pieņemtas, reaģējot uz kādas valsts kodolieroču un ballistisko raķešu izstrādes
darbībām. ES ir īstenojusi visas attiecīgās ANO Drošības padomes (ANO DP)
rezolūcijas un ir ieviesusi savu autonomo sankciju režīmu, tādējādi papildinot un
pastiprinot ANO pieņemtās sankcijas. ES 2020. gada septembrī rīkoja ceturto
sazināšanās kārtu ar trešām valstīm, mudinot tās pilnībā īstenot ANO DP rezolūcijas.
2021. gada 22. martā ES pirmo reizi paziņoja par cilvēktiesību sankcijām pret KTDR,
kas ir daļa no ES globālā sankciju režīma par cilvēktiesību pārkāpumiem. Sarakstā
par palīdzību represīvu darbību veikšanai ir iekļauti divi ministri, kā arī Centrālā
prokuratūra.
Ziemeļkoreja 2017. gadā pastiprināja savu kodolprogrammu, kas palielināja spriedzi
attiecībās ar Amerikas Savienotajām Valstīm un Dienvidkoreju. Kamēr ASV politika
paredz maksimāla spiediena izdarīšanu, bijušais Dienvidkorejas prezidents Moon Jae-
in 2018. gadā trīs reizes iesaistījās saspīlējuma mazināšanā un tikās ar Ziemeļkorejas
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līderi Kim Jong-un. Pēc neveiksmīgā 2019. gada samita Hanojā, kurā piedalījās
prezidents Tramps un Kim Jong-un, spriedze un neuzticēšanās tikai pieauga.
Kopš 2021. gada jūlija Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra ziņo, ka Yongbyon
Kodolpētniecības centrā palielinās kodolaktivitāte, un tajā darbojas eksperimentāls
reaktors ar piecu megavatu jaudu. 2021. gada augustā Ziemeļkoreja nosodīja
ASV un Dienvidkoreju par to kopīgajām militārajām mācībām, taču paziņoja, ka
tā pagarinās savu kodolprogrammu, ja Amerikas Savienotās Valstis neatteiksies
no savas sankciju politikas. Kopš 2021. gada septembra Ziemeļkoreja ir veikusi
jaunu tāldarbības spārnoto raķešu izmēģinājumus. Tās spēj lidot zemāk un ļoti
plakanās trajektorijās, kas apgrūtina to pārtveršanu. 2022. gadā tā veica lielākos
ballistisko raķešu izmēģinājumus, nodemonstrējot, ka tās starpkontinentālās raķetes
spētu sasniegt Amerikas Savienotās Valstis. 2022. gada martā spriedze pieauga
vēl vairāk, jo Ziemeļkoreja palaida jauna veida starpkontinentālo ballistisko raķetei
(ICBM) Hwasong-17 – tās līdz šim lielāko radīto raķeti, kuras augstums pārsniedz
jebkuras iepriekš izmēģinātas ICBM augstumu, sasniedzot 6000 km. Ziemeļkorejas
līderis Kim Jong-un uzstājās ar runu, kurā deva mājienus, ka 2022. gadā tiks veikti
vēl arī citi kodolizmēģinājumi. Dienvidkoreja stiprina savas aizsardzības spējas un
militāro sadarbību ar Amerikas Savienotajām Valstīm, tostarp piedaloties liela mēroga
kopīgās militārās mācībās un izvēršot papildu ASV pretgaisa pretraķešu sistēmas.
Ziemeļkorejas stratēģija ir piespiest Amerikas Savienotās Valstis atsākt sarunas par
sankcijām un humāno palīdzību. Spriedze ir ietekmējusi abu Koreju savstarpējās
attiecības un palielinājusi reģionālās drošības riskus. Ziemeļkorejas atgriešanās pie
raķešu izmēģinājumiem 2022. gadā kopā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā ir liels
izaicinājums Dienvidkorejas prezidentam Yoon Seok-yeol, kurš ieņem stingru nostāju.
ES ir nosodījusi raķešu palaišanu, aicinot Ziemeļkoreju pildīt savas saistības saskaņā
ar ANO DP rezolūcijām un atturēties no jebkādām darbībām, kas apdraud diplomātijas
un dialoga vidi. ES ir apņēmusies atteikties no kodolieročiem. Kamēr Ziemeļkoreja
nebūs izpildījusi savas saistības saskaņā ar ANO DP rezolūcijām, ES turpinās
stingri īstenot sankcijas, mudinot starptautisko sabiedrību rīkoties tāpat. Parlaments
ir pieņēmis vairākas rezolūcijas, nosodot Ziemeļkoreju par tās kodolprogrammu
un raķešu programmu, un ir paudis nopietnas bažas par cilvēktiesību situācijas
pasliktināšanos šajā valstī.
2022. gada septembrī Ziemeļkorejas Augstākā tautas asambleja pieņēma likumu, kas
padara valsts kodolstāvokli neatgriezenisku un pieļauj preventīvus kodoluzbrukumus,
ja tai draud uzbrukums.
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