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OOST-AZIË

De Indo-Pacifische regio verandert snel en aangezien meer dan 50 % van de
wereldbevolking hier woont, wordt het de belangrijkste geostrategische regio.
Twee derde van de wereldwijde handel met containers verloopt via de Indo-
Pacifische regio. Bovendien zijn de scheepvaartroutes in de regio de belangrijkste
routes voor handel en energievoorziening. In september 2021 is de EU-
strategie voor samenwerking in de Indo-Pacifische regio aangenomen om de
betrokkenheid van de EU te vergroten, partnerschappen op te bouwen, de op
regels gebaseerde internationale orde te versterken en mondiale uitdagingen aan
te pakken. De EU is bezig met een aanpassing van de huidige instrumenten om de
strategische autonomie van de EU te ondersteunen. Het strategisch kompas voor
veiligheid en defensie, dat in maart 2022 formeel door de Raad is goedgekeurd,
bevordert een open en op regels gebaseerde regionale veiligheidsarchitectuur,
met inbegrip van veilige maritieme routes, capaciteitsopbouw en een versterkte
maritieme aanwezigheid in de Indo-Pacifische regio. Oost-Azië heeft te maken met
veiligheidsproblemen zoals de nucleaire dreiging van Noord-Korea, de maritieme
geschillen in de Oost- en Zuid-Chinese Zee en de kwestie-Taiwan. De EU is in
Oost-Azië een sterke economische speler en richt zich op het stimuleren van
eerlijke handel, multilateralisme, institutionele opbouw, democratie, goed bestuur en
mensenrechten.

Deze infopagina bevat een beschrijving van de regio Oost-Azië. Zie ook de infopagina’s
over Zuid-Azië (5.6.7) en Zuidoost-Azië (5.6.9).

RECHTSGROND

— Titel V (het externe optreden van de Unie) van het Verdrag betreffende de
Europese Unie;

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

— partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten (bilaterale betrekkingen).

OOST-AZIË

A. China
De EU en China zijn in 1975 formele diplomatieke betrekkingen aangegaan. De
betrekkingen werden opgeschort nadat de protesten op het Plein van de Hemelse
Vrede in 1989 gewelddadig werden onderdrukt door het leger. De EU hervatte de
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betrekkingen pas in 1994, maar het in 1989 opgelegde wapenembargo geldt nog
steeds.
De politieke situatie in China is sinds 2012 onder president Xi Jinping aanzienlijk
veranderd. In 2018 werd een grondwetsherziening aangenomen waardoor Xi Jinping
de functie voor onbepaalde tijd kan bekleden, zonder beperking van de ambtstermijn
voor de functie van secretaris-generaal van de Chinese Communistische Partij,
staatshoofd en legerleider. Het buitenlands beleid van China wordt steeds agressiever
en dwingender. Bovendien heeft China de grootste pool van beschikbaar actief militair
personeel ter wereld. China gaf in 2021 na de Verenigde Staten het meeste geld
uit aan defensie. China’s defensie-uitgaven besloegen ongeveer 14 % van de totale
wereldwijde defensie-uitgaven, met een geraamde begroting van 293 miljard USD.
Op 17 juni 2022 heeft China officieel zijn derde vliegdekschip, de Fujian (genoemd
naar de provincie tegenover Taiwan), te water gelaten. Dit maakt onderdeel uit
van de voortdurende inspanning van China om tegen 2027 een volledig moderne
troepenmacht op te bouwen die kan concurreren met het Amerikaanse leger. China is
momenteel bezig met de bouw van een vierde vliegdekschip, dat naar verluidt nucleair
aangedreven zou zijn. De Chinese marine bouwt in een hoger tempo oorlogsschepen
dan alle andere mogendheden samen. China breidt zijn militaire aanwezigheid in de
Zuid-Chinese Zee, de Straat van Taiwan en de Straat van Malakka uit. Dit is van vitaal
belang voor de internationale en met name Chinese handel.
De toenemende economische en geopolitieke onderlinge afhankelijkheid tussen de EU
en China vindt zijn weerslag in de strategische agenda 2020 voor samenwerking tussen
de EU en China, welke gezorgd heeft voor nauwere samenwerking op een toenemend
aantal terreinen, zoals buitenlands en veiligheidsbeleid; economische ontwikkeling;
mondiale governance en multilaterale samenwerking op het gebied van handel en
investeringen; sociale en milieuzaken; en andere terreinen waaronder contact tussen
de bevolkingen. De bilaterale betrekkingen tussen de EU en China zijn in 2022
echter verslechterd, met name door het standpunt van China over de Russische
agressie tegen Oekraïne, zijn tegenmaatregelen tegen EU-sancties in verband met
mensenrechten en recentelijk zijn economische dwang en agressie in de Straat van
Taiwan.
China’s standpunt over de Russische agressie tegen Oekraïne heeft geleid tot
verdere spanningen tussen de westerse bondgenoten en China. Hoewel China
de oorlog niet heeft goedgekeurd, dient de “neutraliteit” van China ten opzichte
van Rusland als voorbeeld voor andere Aziatische landen. China heeft zich niet
aangesloten bij de sancties tegen Rusland en op militair vlak zijn de twee landen
nauwer gaan samenwerken sinds de Russische invasie in Oekraïne, aangezien China
heeft besloten Poetin stilzwijgend te steunen. Hoewel de twee landen geen formele
militaire overeenkomst hebben, zijn de wapenhandel tussen de beide landen en
de gezamenlijke militaire oefeningen toegenomen. In september 2022 heeft China
deelgenomen aan de “Vostok 22”-oefeningen aan de oostkust van Rusland. Hierbij
waren ongeveer 50 000 troepen en 5 000 stuks militaire uitrusting betrokken.
In het strategisch concept voor het komende decennium, dat in juni 2022 in Madrid
werd aangenomen, beschouwt de NAVO China voor het eerst als een uitdaging.
In het strategisch concept wordt de toenemende dreiging die China vormt, erkend.
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Deze dreiging komt voort uit de toenemende economische en militaire invloed en
de toenemende militaire agressie in de Indo-Pacifische regio van China. Deze uit
zich onder meer in kwaadwillige hybride en cyberoperaties, confrontatieretoriek en
de verspreiding van desinformatie door China met als doel de op regels gebaseerde
internationale orde te ondermijnen, onder meer op het gebied van ruimtevaart, cyber-
en maritieme aangelegenheden.
China schendt herhaaldelijk de Taiwanese wateren en het Taiwanese luchtruim (met
name in de zomer van 2022). Daarnaast is China bezig met de aanleg van kunstmatige
eilanden en militaire faciliteiten in de Zuid-Chinese Zee. De EU is voorstander van
mondiale governance en een multilaterale aanpak van het geschil over de Zuid-
Chinese Zee, zonder zich te mengen in territoriale aanspraken, en beschouwt de
vrijheid van scheepvaart en van overvliegen als een belangrijk punt van zorg.
De EU moedigt de betrokken partijen aan vreedzame oplossingen te vinden via
onderhandelingen en zich te houden aan het internationale recht in overeenstemming
met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (Unclos). De Zuid-
Chinese Zee is van zeer groot economisch en strategisch belang: ongeveer een derde
van het wereldwijde scheepvaartverkeer verloopt via deze zee en zij beschikt over rijke
visserij- en energiebronnen. Met de zogeheten negen-strepenlijn legt China een claim
op ongeveer 90 % van de Zuid-Chinese Zee.
China is niet alleen een economische concurrent van de EU maar ook een
systeemrivaal die politiek steeds machtiger wordt en de bestaande internationale
bestuursmodellen verandert. De Chinese Nieuwe Zijderoute bestrijkt de hele
planeet, waarmee het land globalisering aanzwengelt op karakteristiek Chinese
wijze, wat bijvoorbeeld gepaard gaat met niet-transparante aanbesteding, Chinese
arbeidsnormen en een Chinees schuldenbeleid. China wil wereldleider worden op
het gebied van hightechindustrieën en digitale technologieën, waaronder artificiële
intelligentie en 5G. China heeft systematisch strategieën ontwikkeld om invloed uit te
oefenen door middel van desinformatiecampagnes.
De Bijeenkomst van Chinese en EU-leiders vond plaats op 30 december
2020 en was gericht op het afronden van de onderhandelingen over
een brede investeringsovereenkomst (CAI). De EU heeft zich kritisch geuit
over het onderhandelingsproces, de bestaande onevenwichtigheden en het
gebrek aan wederkerigheid op vele gebieden, met name in de handels- en
investeringsbetrekkingen. De CAI moet worden geratificeerd door het Parlement, dat
tot dusver heeft geweigerd zijn goedkeuring te verlenen vanwege het standpunt van
China over de Russische agressie tegen Oekraïne, China’s militaire agressie tegen
Taiwan en de sancties die het land in maart 2021 heeft opgelegd aan vijf leden van het
Europees Parlement en vier Europese entiteiten als vergelding voor de sancties van de
Raad tegen China in reactie op de wijdverbreide willekeurige detentie van Oeigoeren
in Xinjiang.
De 23e top EU-China vond plaats in april 2022. De EU en China hebben de
Russische agressie tegen Oekraïne uitvoerig besproken. De EU riep China op
om de inspanningen voor een onmiddellijke beëindiging van het bloedvergieten
in Oekraïne te steunen, gezien de rol van China in de wereld als permanent lid
van de VN-Veiligheidsraad en zijn nauwe betrekkingen met Rusland. Daarnaast
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werd er ook gesproken over het herstel van de COVID-19-pandemie, hetgeen
een gedeelde prioriteit is. De EU bevestigde dat zij met China en andere
lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie wil samenwerken aan een nieuwe
overeenkomst inzake pandemiepreventie, -paraatheid en -respons. Ook kwamen de
klimaatverandering en economische samenwerking ter sprake. De EU herhaalde
achter het één-China-beleid te staan, maar toonde zich bezorgd over de toegenomen
spanningen tussen het vasteland en Taiwan.
De negende economische en handelsdialoog op hoog niveau tussen de EU en China
vond plaats in juli 2022. De nadruk lag hierbij op mondiale economische uitdagingen,
verstoringen van toeleveringsketens als gevolg van COVID-19 en de gevolgen van de
Russische invasie in Oekraïne, zoals voor de voedsel- en energievoorziening en de
financiële markten.
De EU en China zijn zeer belangrijke handelspartners. China was in 2021 de op twee na
grootste handelspartner voor de EU-uitvoer van goederen (10,2 %) en de grootste
handelspartner voor de EU-invoer van goederen (22,4 %). De EU-invoer uit China
bedroeg in 2019 363 miljard EUR en in 2021 472 miljard EUR. De EU-uitvoer naar
China bedroeg in 2019 198 miljard EUR en in 2021 223 miljard EUR. Dit is ongeveer
1,3 miljard EUR per dag aan invoer en 600 miljoen EUR per dag aan uitvoer. De handel
tussen de EU en China bedraagt dus in totaal 1,9 miljard EUR per dag.
Het Parlement is ernstig bezorgd over de mensenrechtensituatie in China en heeft
de aandacht gevestigd op de schendingen van de mensenrechten door China, met
inbegrip van willekeurige detentie, werkkampen en de doodstraf. Het Parlement heeft
in meerdere resoluties de onderdrukking door China van de politieke oppositie en
prodemocratische activisten in Hongkong veroordeeld en daarbij zijn zorgen geuit over
de nationale veiligheidswet die China heeft uitgevaardigd voor Hongkong. Daarnaast
heeft het Parlement de EU opgeroepen om de hoge mate van autonomie van
Hongkong te verdedigen.
Wat betreft Xinjiang heeft het Parlement zijn bezorgdheid geuit over de situatie
van de Oeigoeren en de dwangarbeid en de uitbuiting van Oeigoerse minderheden
veroordeeld. Het Parlement heeft ook resoluties aangenomen over Tibet en in het
bijzonder over de situatie van religieuze en etnische minderheden.
De meest recente resoluties van het Parlement over China waren:
— de resolutie van 20 mei 2021 over de Chinese sancties als vergelding tegen EU-

instanties, EP-leden en leden van nationale parlementen,

— de resolutie van 16 september 2021 over een nieuwe EU-strategie ten aanzien
van China,

— de resolutie van 20 januari 2022 over schendingen van de fundamentele vrijheden
in Hongkong,

— de resolutie van 5 mei 2022 over de berichten over aanhoudende orgaanroof in
China,

— de resolutie van 9 juni 2022 over de mensenrechtensituatie in Xinjiang, inclusief
de politiedossiers van Xinjiang,
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— de resolutie van 7 juli 2022 over de arrestatie van kardinaal Zen en de beheerders
van het 612-hulpfonds in Hongkong..

B. Taiwan
De EU staat achter het één-China-beleid. Dit houdt in dat Taiwan een afzonderlijk
douanegebied wordt genoemd en dus niet wordt erkend als een soevereine staat.
Wel erkent de EU Taiwan als economische en commerciële entiteit en wordt de
deelname van Taiwan aan multilaterale fora gesteund. De EU is een voorstander van
een vreedzame conflictoplossing tussen Taiwan en China en een tegenstander van
het gebruik of de dreiging van geweld. De EU heeft een goed gestructureerde dialoog
opgezet over economische en handelsaangelegenheden met Taiwan in sectoren zoals
de auto-industrie, farmaceutische producten, cosmetica en medische hulpmiddelen.
Taiwan was in 2021 de op elf na grootste handelspartner van de EU en de EU de op
vier na grootste handelspartner van Taiwan, na China, de Verenigde Staten, Hongkong
en Japan. Daarnaast is de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (Asean) een
belangrijke handelspartner van Taiwan. De totale handel in goederen tussen de EU
en Taiwan bedroeg in 2021 ongeveer 64 miljard EUR, met een handelstekort van
7,1 miljard EUR aan de kant van de EU. De bilaterale handel tussen de EU en
Taiwan is tussen 2020 en 2021 met 17,8 % toegenomen. De EU-uitvoer naar Taiwan
bedroeg in 2021 28,41 miljard EUR. De EU-invoer uit Taiwan bedroeg daarentegen
35,57 miljard EUR.
De EU en Taiwan overleggen ook jaarlijks over diverse niet-handelsaangelegenheden.
Het derde arbeidsoverleg en het vierde mensenrechtenoverleg tussen de EU en Taiwan
vonden plaats in respectievelijk februari en juli 2021. Beide partijen zetten zich in
voor de verbetering en de bescherming van de mensenrechten en democratische
beginselen, alsmede de rechtsstaat. Tijdens het jaarlijks overleg wordt ook een breed
scala aan onderwerpen besproken, zoals de rechten van arbeidsmigranten, met name
voor huishoudelijk personeel en in de visserijsector, de doodstraf, gendergelijkheid en
de eerlijke behandeling van lhbtqia+-personen. Daarnaast vond in mei 2021 de eerste
vergadering over samenwerking op het gebied van veiligheid en gezondheid op het
werk tussen de EU en Taiwan plaats. De tweede vergadering vond plaats in mei 2022.
Beide partijen hebben hier de bescherming tegen de risico’s van carcinogene agentia
op het werk en het veiligheidsbeheer voor Industrie 4.0 besproken.
Tsai Ing-wen, de leider van de Democratische Progressieve Partij, werd tijdens de
Taiwanese presidentsverkiezingen in januari 2020 herkozen voor een tweede termijn
met 57,1 % van de stemmen, meer dan Han Kuo-yu van de Kwomintang (Chinese
Nationale Partij), die 38,6 % van de stemmen kreeg. Onafhankelijkheid van het
Chinese vasteland is het belangrijkste onderwerp in de Taiwanese politiek. China
oefent daarentegen diplomatieke, economische, militaire en psychologische druk uit
op Taiwan.
De spanningen tussen Taiwan en China zijn toegenomen sinds de Taiwanese
president Tsai Ing-wen in 2016 de verkiezingen heeft gewonnen. China heeft
agressieve acties ondernomen, waarbij de frequentie en de omvang van patrouilles
door bommenwerpers en gevechts- en surveillancevliegtuigen rond Taiwan zijn
toegenomen. Op 31 mei 2022 meldde Taiwan dat zijn luchtruim 465 keer was
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geschonden sinds het begin van 2022. Dit is een stijging van bijna 50 %
ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Daarnaast meldde Taiwan in 2022
ongeveer vijf miljoen cyberaanvallen per dag uit China tegen overheidsinstanties,
halfgeleiderbedrijven en financiële instellingen. Het Europees Parlement heeft
herhaaldelijk aangedrongen op nauwere bilaterale samenwerking tussen de EU en
Taiwan op gebieden als handel, onderzoek, cultuur, onderwijs, klimaatverandering en
milieubescherming, en zijn steun uitgesproken voor de start van onderhandelingen
over een bilaterale investeringsovereenkomst tussen de EU en Taiwan. In een
resolutie van september 2021 roept het Parlement op stappen te zetten richting
een investeringsovereenkomst tussen de EU en Taiwan. Het Parlement is ook een
voorstander van serieuze deelname van Taiwan aan internationale organisaties zoals
de Wereldgezondheidsorganisatie en de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.
Ten aanzien van China heeft het Parlement er herhaaldelijk op aangedrongen om af te
zien van militaire provocaties richting Taiwan en daarbij benadrukt dat geschillen tussen
beide landen vreedzaam en op basis van het internationaal recht moeten worden
opgelost.
Taiwan is van cruciaal belang voor de EU als mondiale leverancier van belangrijke
hightechsectoren, met name halfgeleiders. Op initiatief van de Commissie buitenlandse
zaken heeft het Parlement in oktober 2021 een specifieke aanbeveling over de
betrekkingen van de EU met Taiwan aangenomen. Hierin riep het op zo snel mogelijk
werk te maken van een bilaterale investeringsovereenkomst met de Taiwanese
autoriteiten om de bilaterale economische banden te versterken. Het Parlement steunt
de opname van Taiwan in de Indo-Pacifische strategie van de EU en moedigt dialoog
en samenwerking met Taiwan aan in alle industriële sectoren en toeleveringsketens,
met name in bedrijfstakken van strategisch belang, zoals halfgeleidertechnologieën
(Taiwan produceert twee derde van alle halfgeleiders en 90 % van de hoogwaardige
halfgeleiders in de wereld).
De Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen
(INGE) heeft van 3 t/m 5 november 2021 Taipei bezocht tijdens het eerste officiële
bezoek van het Parlement aan Taiwan. INGE beoogde de ervaringen van Taiwan met
het aanpakken van interferentie- en manipulatiecampagnes te bestuderen en besprak
het innovatieve systeem van Taiwan ter bestrijding van desinformatiecampagnes en
andere soorten hybride aanvallen.
Het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy
Pelosi, aan Taiwan in augustus 2022 was het hoogste regeringsbezoek van de VS aan
Taiwan in 25 jaar. Hierna volgden nog veel andere westerse bezoeken op hoog niveau.
China beschouwde deze buitenlandse bezoeken aan het eiland als inmenging in zijn
eigen aangelegenheden en een feitelijke erkenning van de Taiwanese soevereiniteit.
Als reactie hierop hield Peking uitgebreide militaire oefeningen van een ongekende
schaal in zeven aangewezen gebieden rond Taiwan. Hierbij zijn elf ballistische raketten
gebruikt, waarvan ten minste vijf over Taiwan vlogen. Dit kwam neer op een eigenlijke
blokkade van het zee- en luchtruim van Taiwan. Vijf van de ballistische raketten
uit China kwamen terecht in de exclusieve economische zone van Japan en de
grootschalige militaire oefeningen gingen gepaard met intensieve cyberaanvallen
tegen Taiwan.
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De woordvoerder van de Commissie verklaarde dat de EU de vrede en de status quo in
de Straat van Taiwan wil bewaren. De spanningen moeten worden opgelost door middel
van dialoog en er moeten passende communicatiekanalen worden onderhouden om
het risico op foute inschattingen te beperken.
Het Parlement heeft in een resolutie van september 2022 over de situatie in de Straat
van Taiwan kritiek geuit op de militaire escalatie van China en verzet zich tegen de
economische dwang van China. Het Parlement was ingenomen met het plan van
Litouwen om een handelsvertegenwoordiging in Taipei te openen en verzocht de
andere lidstaten dit voorbeeld te volgen en hun betrekkingen met Taiwan te versterken.
C. Hongkong
De EU hecht veel belang aan de hoge mate van autonomie van Hongkong,
die in lijn met de basiswet en internationale verplichtingen moet worden
gehandhaafd. Het blijvend in stand houden van fundamentele rechten en vrijheden,
en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht blijven essentieel voor de
ontwikkeling van Hongkong. De betrekkingen tussen de EU en Hongkong bestrijken
handel, economische ontwikkeling, douanesamenwerking, innovatie en technologie,
mededinging, voedselveiligheid, milieu en onderwijs. De EU is de op een na grootste
handelspartner van Hongkong, na het Chinese vasteland. In 2021 waren er minstens
1 614 bedrijven uit de EU aanwezig in Hongkong. Vele daarvan hadden in Hongkong
een regionaal hoofdkwartier. De bilaterale handel in goederen bedroeg in totaal
30,5 miljard EUR. Dit is een stijging van 2,5 % ten opzichte van 2020. De EU-uitvoer van
goederen naar Hongkong bedroeg 23,5 miljard EUR, terwijl de invoer uit Hongkong in
totaal 7 miljard EUR bedroeg, waardoor het totale handelsoverschot 16,5 miljard EUR
bedroeg. De EU was in 2021 de op twee na grootste handelspartner van Hongkong in
goederen, na het Chinese vasteland en Taiwan.
Naar aanleiding van verbeteringen op het gebied van goed bestuur heeft de EU
Hongkong in maart 2019 van de lijst van niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden
verwijderd. De EU is zeer bezorgd over de nationale veiligheidswet (NSL), die op
30 juni 2020 door China werd opgelegd. De hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Commissie (HV/
VV) uitte zijn bezorgdheid over de verenigbaarheid van de NSL met de basiswet
van Hongkong, de Chinees-Britse Gezamenlijke Verklaring van 1984 en China’s
internationale verbintenissen. De nieuwe wet is gebruikt om de prodemocratische
beweging van Hongkong de kop in te drukken, aangezien het uiten van meningen
die in strijd worden geacht met het standpunt van de regering, tot arrestaties en
gevangenisstraffen kan leiden. Een ander zorgwekkend aspect is de extraterritoriale
toepassing van deze wet.
In juli 2020 hebben de EU en haar lidstaten opnieuw hun steun uitgesproken
voor de hoge mate van autonomie van Hongkong in het kader van het “één land,
twee systemen”-beginsel en bovendien een gecoördineerd pakket aan maatregelen
ontworpen op het gebied van asiel, migratie, visa en verblijf, en met name de
uitleveringsregelingen van de lidstaten. Het pakket omvatte tevens de uitvoer van
bepaalde gevoelige apparatuur en technologieën voor eindgebruik in Hongkong,
studiebeurzen en academische uitwisselingen met studenten uit Hongkong en steun
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voor het maatschappelijk middenveld. De regering heeft de verkiezingen van 2020 voor
de zevende termijn van de Wetgevende Vergadering van Hongkong uitgesteld, waarbij
ze de uitbraak van COVID-19 als rechtvaardiging gebruikte. De verkiezingen vonden
plaats in december 2021 en zoals verwacht werden ze gewonnen door pro-Chinese
kandidaten. De HV/VV Josep Borrell stelde dat de EU deze verkiezingen, in combinatie
met de voortdurende druk op het maatschappelijk middenveld, ziet als een nieuwe stap
in de ontmanteling van het beginsel “één land, twee systemen”. Daarnaast stemde in
mei 2022 de kiescommissie van 1 500 leden voor de enige kandidaat, John Lee Ka-
chiu, als nieuwe regeringsleider. Lee won met 99 % van de stemmen tegenover 66 %
voor zijn voorganger Carrie Lam. Zij was sinds 2017 de regeringsleider van Hongkong.
In zijn aanbeveling van december 2017, 20 jaar na de totstandkoming van de Speciale
Administratieve Regio Hongkong, beklemtoonde het Parlement dat eerbiediging van
de basiswet van cruciaal belang was voor het verder aanhalen van de betrekkingen
met de EU. Het Parlement veroordeelde de inmenging van China in de interne
aangelegenheden van Hongkong, aangezien dit op de lange termijn een risico kan
vormen voor de levensvatbaarheid van het “één land, twee systemen”-model. In een
resolutie van juni 2020 noemde het Parlement de unilaterale invoering van wetgeving
inzake de nationale veiligheid een algehele aanval op de autonomie, de rechtsstaat
en de fundamentele vrijheden van Hongkong. China is op grond van de Gezamenlijke
Verklaring, die als wettelijk bindend verdrag bij de VN werd geregistreerd, verplicht om
de hoge mate van autonomie van Hongkong en zijn rechten en vrijheden in stand te
houden.
In een resolutie van januari 2021,over het harde optreden tegen de democratische
oppositie in Hongkong riep het Parlement op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke
vrijlating van degenen die in de eerste twee weken van 2021 in Hongkong zijn
gearresteerd en degenen die eerder zijn gearresteerd op grond van aanklachten in het
kader van de NSL. Het Parlement drong er bij de autoriteiten op aan de rechtsstaat,
de mensenrechten, de democratische beginselen en de hoge mate van autonomie
van Hongkong te eerbiedigen en onmiddellijk af te zien van verder gebruik van de
NSL om het recht op vrije meningsuiting, vreedzame vergadering en vereniging te
onderdrukken.
Het Parlement heeft in juli 2021 een resolutie aangenomen over Hongkong, in het
bijzonder het geval van Apple Daily. Hierin veroordeelt het Parlement de beperking van
de vrijheid van meningsuiting en dringt het bij de autoriteiten van Hongkong aan op de
onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle journalisten en andere activisten
die op grond van de NSL zijn gearresteerd, en alle aanklachten tegen hen te laten
vallen.
In januari 2022 nam het Parlement nog een resolutie over schendingen van de
fundamentele vrijheden in Hongkong aan, waarin het de gerichte aanvallen op de
oppositie in het algemeen, of het nu ngo’s, mediakanalen of burgers betreft, krachtig
veroordeelt. In de resolutie wordt voorgesteld om op humanitaire gronden academische
kansen te creëren voor mensen in Hongkong die lijden onder de dwingende positie
van China.
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D. Japan
De EU en Japan zijn al sinds 2003 strategische partners en delen fundamentele
waarden zoals respect voor mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. Beide
zetten zich actief in voor duurzame ontwikkeling, multilateralisme en een systeem op
basis van de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Japan zet zich bovendien
in voor de effectieve uitvoering van de Overeenkomst van Parijs ter bestrijding van
klimaatverandering en voor andere multilaterale milieuovereenkomsten. Er zijn echter
enkele kwesties waarover de EU zich zorgen maakt, namelijk het toepassen van de
doodstraf door Japan, de walvisvangst en de ontvoering van kinderen uit de EU door
ouders in Japan.
De EU en Japan hebben hun bilaterale strategische betrekkingen in februari 2019
versterkt met de voorlopige uitvoering van de strategische partnerschapsovereenkomst
en de inwerkingtreding van de economische partnerschapsovereenkomst (EPO). De
EPO is de belangrijkste bilaterale handelsovereenkomst die de EU ooit heeft gesloten,
aangezien deze betrekking heeft op bijna een derde van het wereldwijde bruto
binnenlands product (bbp), bijna 40 % van de wereldhandel en meer dan 600 miljoen
mensen. De overeenkomst omvat ook toezeggingen over de handel in goederen en
diensten, en biedt een kader voor de bevordering van bilaterale investeringen. In de
EPO zijn ook ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld, alsook, voor
het eerst, een specifieke verbintenis ten aanzien van de Overeenkomst van Parijs. De
EU en Japan hebben op 22 juni 2020 een burgerluchtvaartovereenkomst ondertekend.
De wederkerigheid van visumvrij reizen van EU-burgers naar Japan blijft een probleem
vormen in de bilaterale betrekkingen, aangezien Japanse onderdanen wel visumvrije
toegang tot de EU hebben.
Na China is Japan de grootste handelspartner van de EU in Azië, met een totale
handel van 109 miljard EUR in 2020. De uitvoer van de EU naar Japan bedroeg
54,9 miljard EUR in 2020. De EU had een handelsoverschot in goederen van
0,5 miljard EUR. Wat de handel in diensten betreft voerde de EU voor 35 miljard EUR
aan diensten uit naar Japan en nam zij voor 18 miljard EUR aan diensten af uit Japan
in 2018, wat de EU een handelsoverschot van 16,3 miljard EUR opleverde voor de
handel in diensten.
Beide partijen blijven streven naar een verdere verbetering van de
investeringsbetrekkingen door in de nabije toekomst een afzonderlijke
investeringsovereenkomst af te sluiten. Deze overeenkomst zou normen moeten
omvatten voor de bescherming van investeerders en investeringen, evenals een
geschillenbeslechtingsmechanisme. De EU en Japan hebben in juli 2018 hun
onderhandelingen afgerond over een passend niveau van gegevensbescherming
en vervolgens in januari 2019 besluiten aangenomen om elkaars systemen voor
gegevensbescherming als “gelijkwaardig” te erkennen. Hiermee hebben beide partijen
het grootste gebied voor veilige gegevensstromen ter wereld gecreëerd.
Als gevolg van COVID-19 werd de top EU-Japan 2020 in Tokio omgevormd tot de
Bijeenkomst van Japanse en EU-leiders op 26 mei 2020. De leiders zegden opnieuw
toe hun krachten te bundelen om de gevolgen van de COVID-19-pandemie aan te
pakken en samen te werken aan de ontwikkeling van vaccins. De EU en Japan hebben
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in het kader van de G7 ook aangegeven dat zij een sneller mondiaal economisch
herstel nastreven. Ze zijn ook van plan om samen te werken op het gebied van
klimaatverandering en onderzoek, waarbij de Green Deal en de digitale agenda kunnen
dienen om de samenwerking verder te versterken. De EU en Japan hebben opnieuw
toegezegd te willen samenwerken op het gebied van vrede en veiligheid, alsook in de
strijd tegen desinformatiecampagnes.
Op 25 januari 2021 hielden de Raad van de Europese Unie en de Japanse minister
van Buitenlandse Zaken Toshimitsu Motegi een bespreking over hun respectieve
standpunten ten aanzien van de Indo-Pacifische regio, en kwamen ze overeen dat een
grotere betrokkenheid van de EU in de regio en nauwere samenwerking met Japan
en andere gelijkgestemde partners voordelen zouden opleveren. Er was wederzijds
belang bij het bevorderen van de samenwerking op het gebied van connectiviteit,
maritieme veiligheid, milieu en klimaatverandering, handel en investeringen, digitale
kwesties, het bevorderen van multilateralisme en het handhaven van de op regels
gebaseerde internationale orde.
De 28e top EU-Japan vond in mei 2022 in Tokio plaats met als doel de verbintenissen
van de partijen te bevestigen in het kader van de EPO tussen de EU en Japan en de
strategische partnerschapsovereenkomst, die gebaseerd zijn op gemeenschappelijke
belangen en de gedeelde waarden van vrijheid, eerbiediging van de mensenrechten,
democratie, de rechtsstaat, open, vrije en eerlijke handel, effectief multilateralisme
en de op regels gebaseerde internationale orde. De leiders van de EU en Japan
eisten dat Rusland zijn militaire agressie tegen Oekraïne onmiddellijk staakt, zijn
troepen onvoorwaardelijk terugtrekt en de territoriale integriteit, soevereiniteit en
onafhankelijkheid van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen volledig
eerbiedigt. De leiders steunden Oekraïne samen met de G7 en andere gelijkgestemde
landen met verdere sancties tegen Rusland. Charles Michel, voorzitter van de
Europese Raad, zei dat Japan de nauwste strategische partner van de EU in de Indo-
Pacifische regio is en dat de Russische oorlog tegen Oekraïne heeft aangetoond dat
nauwere samenwerking absoluut noodzakelijk is. De EU en Japan namen ook een
gezamenlijke verklaring aan en lanceerden het digitale partnerschap om samenwerking
te bevorderen en bij te dragen aan een succesvolle digitale transformatie die zorgt voor
solidariteit, welvaart en duurzaamheid. De leiders bespraken ook hoe er kan worden
samengewerkt om de stabiliteit van de mondiale energiemarkten, de diversificatie van
de energiebronnen en de voorzieningszekerheid te waarborgen. Op het gebied van
veiligheid en defensie zeiden de EU en Japan toe hun nauwe besprekingen nog verder
te intensiveren, onder meer over non-proliferatie en ontwapening en over de bestrijding
van hybride dreigingen. De EU en Japan zullen de groene alliantie EU-Japan die is
gelanceerd tijdens de top van 2021 verder uitvoeren. Zij bevestigden nogmaals het
belang van samenwerking op gebieden als schonere waterstof, nucleaire veiligheid,
hernieuwbare energie en recycling van koolstof.
Het Europees Parlement en de Japanse Kokkai verbeteren hun interparlementaire
dialoog als integraal onderdeel van de versterking van de bilaterale strategische
betrekkingen tussen de EU en Japan. Dit heeft ertoe geleid dat het Parlement in
december 2018 twee resoluties heeft aangenomen: een begeleidende resolutie bij de
sluiting van het strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en Japan en een
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begeleidende resolutie bij de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst
tussen de EU en Japan. Het Parlement heeft in juli 2020 een resolutie aangenomen
over de internationale en nationale ontvoering door ouders van EU-kinderen in Japan.
Hierin legt het Parlement de nadruk op het lot van kinderen in Japan die door ouders
zijn ontvoerd en benadrukt het dat de relevante wetten en rechterlijke beslissingen
niet worden gehandhaafd. Andere belangrijke resoluties over de betrekkingen met
Japan die onlangs zijn aangenomen zijn de resoluties van 21 januari 2021 over
de connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië, van 7 juni 2022 over de EU en de
veiligheidsuitdagingen in de Indo-Pacifische regio en van 5 juli 2022 over de Indo-
Pacifische strategie op het gebied van handel en investeringen.
Na het aftreden van de langstzittende premier van Japan, Shinzo Abe, trad de
nieuwe premier, Yoshihide Suga, in september 2020 aan. Hij werd begin oktober 2021
opgevolgd door Fumio Kishida. Op 31 oktober 2021 werden in Japan algemene
verkiezingen gehouden voor de leden van het Huis van Afgevaardigden voor een
termijn van vier jaar. De regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP) behield een
comfortabele meerderheid, hoewel zij enkele zetels heeft verloren.
Japan en de wereld waren diep geschokt door de moord op voormalig premier Shinzo
Abe op 8 juli 2022 in Nara, waar hij campagne aan het voeren was voor de verkiezingen
van het Japanse Hogerhuis van 2022. De verkiezingen vonden slechts twee dagen
later op 10 juli 2022 plaats. De helft van de zetels was verkiesbaar voor een termijn
van zes jaar. De LDP verhoogde zijn aantal zetels licht. Daarnaast werden er nog nooit
zoveel zetels ingenomen door vrouwelijke kandidaten (28 %).
E. Zuid-Korea (Republiek Korea)
De betrekkingen tussen de EU en Zuid-Korea gaan terug tot de Overeenkomst
van 1997 betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in
douanezaken.
Zuid-Korea is een van de tien belangrijkste strategische partners van de EU.
Het strategisch partnerschap tussen de EU en Zuid-Korea is gebaseerd op
drie hoofdpijlers, die steunen op drie belangrijke overeenkomsten:
— De kaderovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea, die sinds juni 2014 van

kracht is en waarin de algemene structuur voor het strategisch partnerschap en
de brede bilaterale samenwerking is opgenomen. De Gemengde Commissie zorgt
voor en houdt toezicht op de uitvoering ervan.

— De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea, die in
december 2015 is geratificeerd. Zuid-Korea was het eerste Aziatische
land dat een vrijhandelsovereenkomst met de EU heeft ondertekend.
Deze vrijhandelsovereenkomst is een van de meest ambitieuze
handelsovereenkomsten van de EU en gaat verder dan eerdere overeenkomsten.
De vrijhandelsovereenkomst heeft tot doel belemmeringen voor bilaterale handel
weg te nemen, een uitgebreide en veilige markt voor goederen en diensten tot
stand te brengen en een stabiel investeringsklimaat te creëren.

— De overeenkomst tussen de EU en Zuid-Korea betreffende deelname aan
het crisisbeheersingskader, die sinds 2016 van kracht is. Deze overeenkomst
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versterkt het strategische partnerschap voor veiligheidskwesties door Zuid-
Korea toe te staan deel te nemen aan crisisbeheersingsoperaties van de EU
met een civiel en militair karakter. Door deze overeenkomst kan Zuid-Korea
ook makkelijker deelnemen aan missies en operaties in het kader van het
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) van de EU, waardoor
het land doeltreffender kan reageren op crises.

De 18e vergadering van de Gemengde Commissie EU-Zuid-Korea vond in juni 2022
plaats in Seoul. De Gemengde Commissie veroordeelde de Russische invasie in
Oekraïne en kwam overeen dat Rusland de territoriale integriteit, soevereiniteit en
onafhankelijkheid van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen moet
eerbiedigen. De EU en Zuid-Korea hebben ook toegezegd hun krachten te zullen
bundelen om de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs te versterken, onder meer
in de aanloop naar de COP27 in Sharm-el-Sheikh. Daarnaast zullen beide partijen
de vaststelling van een zeer ambitieus mondiaal biodiversiteitskader voor de periode
na 2020 in de aanloop naar de COP15 in Montreal bevorderen, ondersteund door de
overgang naar een circulaire economie en schone energie. Ook werd gekeken naar
de vooruitzichten voor de oprichting van een groen partnerschap tussen de EU en de
Republiek Korea.
In mei 2021 was Zuid-Korea het gastland voor de P4G-milieutop van Seoul in 2021,
waaruit de Verklaring van Seoul voortkwam. Hierin wordt gepleit voor een maximale
mondiale temperatuurstijging ten opzichte van het pre-industriële niveau van minder
dan 2 ºC in plaats van 1,5 ºC. De leiders spoorden aan tot meer nationale uitgaven
om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, versnelde maatregelen om niet-
hernieuwbare energiebronnen uit te faseren en samenwerking om het probleem van
plastic afval in mariene ecosystemen op te lossen.
Sinds 2011 is de bilaterale handel tussen de EU en Zuid-Korea voortdurend blijven
groeien, ook tijdens de COVID-19-pandemie, tot bijna 90 miljard EUR in 2020. De totale
handel in goederen nam tussen 2010 en 2020 met 45,9 % toe. In 2020 was de EU
voor Zuid-Korea de op twee na grootste bron van invoer (11,8 %) en de op drie na
grootste uitvoerbestemming (9,3 %). Desalniettemin zijn er nog steeds problemen op
sommige gebieden. Zo roept de EU Zuid-Korea op de hardnekkige belemmeringen
voor de invoer van dierlijke producten uit de EU weg te nemen en Verdrag nr. 105 van
de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) betreffende de afschaffing van gedwongen
arbeid eindelijk te ratificeren.
De wetenschappelijke en technologische sector in Zuid-Korea behoort tot de meest
geavanceerde ter wereld. Met innovatie als hoofddoel heeft deze sector een
indrukwekkende staat van dienst op het gebied van robotica en artificiële intelligentie,
wat nieuwe mogelijkheden schept voor samenwerking met de EU op het gebied van
wetenschap en technologie. Nauwere samenwerking vindt al plaats op het gebied
van cyberdreiging, aangezien Zuid-Korea een zeer gedigitaliseerde economie heeft en
momenteel een nationale cyberveiligheidsstrategie ontwikkelt in antwoord op hacks en
cyberaanvallen waar miljoenen mensen en officiële websites door geraakt werden. Het
merendeel van de grote cyberaanvallen is toegeschreven aan Noord-Korea (DVK). In
november 2020 hielden de EU en Zuid-Korea hun zesde cyberdialoog, die heeft geleid
tot gezamenlijke steun voor de vaststelling van een actieprogramma. Dit programma
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zal bijdragen tot de verspreiding van verantwoordelijk gedrag in de cyberspace en het
oplossen van cyberkwesties in de context van de internationale veiligheid binnen de
Verenigde Naties. In maart 2022 waren er presidentsverkiezingen in het land. Deze
zijn nipt gewonnen door de conservatief Yoon Suk-yeol. President Yoon boekte een
kleine overwinning op Lee Jae-myung van de Democratische Partij door te beloven
de klassenongelijkheid aan te pakken. De achtste gemeenteraadsverkiezingen werden
gehouden in juni 2022. Deze vielen samen met de tussentijdse verkiezingen voor de
lege zetels in de Nationale Vergadering. Dit waren de eerste landelijke verkiezingen
onder president Yoon Suk-yeol sinds hij is aangetreden op 10 mei 2022. De regerende
partij van de president won twaalf van de 17 verkiezingen voor burgemeesters van
grote steden en voor provinciegouverneurs. Hierdoor nam minder dan drie maanden
na het winnen van de presidentsverkiezingen de conservatieve invloed van Yoon nog
verder toe.
In april 2021 voltooide Zuid-Korea de ratificatie van drie belangrijke IAO-verdragen:
het Verdrag betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de
bescherming van het vakverenigingsrecht, het Verdrag betreffende het recht zich te
organiseren en collectief te onderhandelen en het Verdrag betreffende de gedwongen
arbeid. Het Verdrag betreffende de afschaffing van gedwongen arbeid moet nog
geratificeerd worden.
Zuid-Korea is van mening dat Japan het land nog steeds schadevergoeding
verschuldigd is voor de Tweede Wereldoorlog. Ondanks een poging in 1965 om de
betrekkingen met een verdrag te herstellen, blijven er spanningen bestaan. Een van
de meest omstreden onderwerpen is dat van de “troostmeisjes” (gedwongen prostitutie
van vrouwen in de periode 1932-1945). Zuid-Korea heeft ook zijn bedenkingen bij de
plannen van Japan om verontreinigd water uit de kerncentrale van Fukushima terug
in de Stille Oceaan te lozen, ondanks de nadelige effecten op het mariene leven en
bijgevolg op de visserijsector. Het buitenlands beleid van president Yoon Suk-yeol heeft
geleid tot toenadering tot Japan om de huidige geschillen op te lossen en de huidige
handelsbelemmeringen weg te nemen. Na een onderbreking van meerdere jaren als
gevolg van de COVID-19-pandemie hebben Zuid-Korea en de Verenigde Staten hun
gezamenlijke militaire oefeningen in augustus 2022 hervat. Dit volgde op het besluit van
president Yoon Suk-yeol om de afschrikkingsmaatregelen te versterken. De Verenigde
Staten, Zuid-Korea en Japan namen eerder deel aan een oefening ter verdediging
tegen ballistische raketten voor de kust van Hawaï in het voorjaar van 2022. Dit toont
aan dat de betrekkingen tussen Seoul en Tokio zijn verbeterd.
Het Europees Parlement is zeer bezorgd over de betrekkingen tussen Noord- en Zuid-
Korea. Tussen april en september 2018 vonden drie toppen tussen Noord- en Zuid-
Korea plaats met het oog op denuclearisatie. De dialoog en samenwerking kwamen
echter tot stilstand in 2019 na de top in Hanoi tussen de VS en Noord-Korea. De
betrekkingen verslechterden verder in augustus 2019 na een gezamenlijke militaire
oefening van de VS en Zuid-Korea. De spanningen bereikten een kritiek punt door
de lancering van korteafstandsraketten door Noord-Korea in maart 2020, door het
opblazen van het inter-Koreaanse verbindingsbureau in Kaesong in juni 2020 en
door de dood van een Zuid-Koreaans staatsburger op Noord-Koreaans grondgebied.
De Zuid--oreaanse president, Yoon Suk-yeol, kondigde op 15 augustus 2022 aan
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dat hij Pyongyang een grootschalig hulppakket zou aanbieden op voorwaarde
van denuclearisatie. Met dit pakket zou de Noord-Koreaanse economie aanzienlijk
verbeteren, maar dan zou het land wel echte en aanzienlijke stappen richting
denuclearisatie moeten zetten. De EU is voorstander van een diplomatieke oplossing
voor de Koreaanse nucleaire crisis en hanteert hiertoe een strategie van kritische
betrokkenheid ten aanzien van Noord-Korea. Het Europees Parlement is de enige EU-
instelling die formele diplomatieke betrekkingen onderhoudt met Noord-Korea.
F. Noord-Korea (Democratische Volksrepubliek Korea)
De EU voert een beleid van kritische betrokkenheid ten aanzien van Noord-Korea,
waarbij druk in de vorm van sancties en andere maatregelen wordt gecombineerd met
open communicatiekanalen. De bilaterale betrekkingen staan op een laag pitje en er
bestaan geen bilaterale politieke of handelsverdragen. De ontwikkelingssamenwerking
afkomstig van de EU is, met uitzondering van humanitaire hulp, met name gericht
op voedselzekerheid en wordt beïnvloed door politieke overwegingen, VN-sancties en
andere beperkingen. De EU heeft geen bilateraal programma voor ontwikkelingshulp
met Noord-Korea. Zes EU-lidstaten hebben een ambassade in Pyongyang. Frankrijk
heeft daarnaast nog een kantoor voor culturele samenwerking. Veel EU-lidstaten
hebben hun ambassadeur in Seoul ook geaccrediteerd voor Noord-Korea. Het sluiten
van de grenzen door Noord-Korea in januari 2020 heeft tot problemen geleid bij het
verplaatsen van personeel naar en uit het land en de diplomatieke aanwezigheid werd
hierdoor beperkt.
De sancties die de EU Noord-Korea heeft opgelegd als reactie op de kernwapens
van het land en zijn activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van ballistische
raketten zijn de zwaarste sancties die tegen een land zijn uitgevaardigd. De EU heeft
alle relevante resoluties van de VN-Veiligheidsraad (VNVR) uitgevoerd en beschikt
over een eigen autonome sanctieregeling, die de VN-sancties aanvult en versterkt. In
september 2020 heeft de EU voor de vierde keer niet-EU-landen benaderd en hen
aangemoedigd de resoluties van de VNVR volledig uit te voeren. Op 22 maart 2021
kondigde de EU voor het eerst sancties wegens mensenrechtenschendingen tegen
Noord-Korea aan in het kader van de wereldwijde EU-sanctieregeling voor de
mensenrechten. Op de lijst staan twee ministers en het Centraal Openbaar Ministerie
wegens ondersteuning van repressieve daden.
In 2017 heeft Noord-Korea zijn nucleaire programma opgevoerd, waardoor de
spanningen met de Verenigde Staten en Zuid-Korea toenamen. Hoewel het beleid van
de VS erin bestond maximale druk uit te oefenen, voerde de Zuid-Koreaanse voormalig
president Moon Jae-in een beleid van de-escalatie. In het kader hiervan ontmoette hij
in 2018 driemaal de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Na de mislukte top van 2019
in Hanoi tussen de voormalige Amerikaanse president Trump en Kim Jong-un namen
de spanningen en het wantrouwen echter toe. Sinds juli 2021 maakt de Internationale
Organisatie voor Atoomenergie melding van toenemende nucleaire activiteiten bij het
centrum voor nucleair onderzoek in Yongbyon, dat beschikt over een experimentele
reactor van vijf megawatt. Noord-Korea hekelde in augustus 2021 de gezamenlijke
militaire oefeningen van de Verenigde Staten en Zuid-Korea, en stelde dat het zijn
nucleaire programma zou verlengen indien de Verenigde Staten hun sanctiebeleid
niet zouden stopzetten. Sinds september 2021 voert Noord-Korea proeven uit met
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nieuwe langeafstandskruisraketten die lager kunnen vliegen volgens een zeer vlak
traject en die daardoor moeilijk te onderscheppen zijn. In 2022 voerde het land
zijn grootste ballistischeraketproef uit. Hiermee bewees het dat zijn intercontinentale
raketten de Verenigde Staten kunnen bereiken. De spanningen liepen verder op
in maart 2022 toen Noord-Korea een nieuw type intercontinentale ballistische raket
(ICBM) afvuurde. Deze Hwasong-17-raket is de grootste raket die het land ooit heeft
afgevuurd en bereikte een hoogte van 6 000 km, hoger dan elke andere ICBM. De
leider van Noord-Korea, Kim Jong-un, suggereerde in een toespraak dat het land nog
meer nucleaire proeven zou uitvoeren in de loop van 2022. Zuid-Korea versterkt zijn
defensiecapaciteiten en militaire samenwerking met de Verenigde Staten, onder meer
door deel te nemen aan grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen en door meer
Amerikaanse luchtverdedigingssystemen tegen raketten in te zetten. De strategie van
Noord-Korea bestaat erin de Verenigde Staten te dwingen de onderhandelingen over
sancties en humanitaire hulp te heropenen. De spanningen hebben de betrekkingen
tussen de beide Korea’s beïnvloed en de regionale veiligheidsrisico’s doen toenemen.
De nieuwe raketproeven van Noord-Korea in 2022 en de Russische invasie in Oekraïne
vormen een grote uitdaging voor de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol, die een
harde lijn aanhoudt.
De EU heeft de raketlanceringen veroordeeld en heeft Noord-Korea opgeroepen
zijn verplichtingen uit hoofde van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad na te
komen en zich te onthouden van alle acties die het klimaat voor het voeren
van diplomatie en dialoog ondermijnen. De EU zet zich in voor denuclearisatie.
Daarnaast zal ze de sancties strikt blijven uitvoeren en de internationale gemeenschap
aanmoedigen hetzelfde te doen, totdat Noord-Korea zijn verplichtingen uit hoofde
van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad nakomt. Het Europees Parlement
heeft verschillende resoluties aangenomen waarin het Noord-Korea veroordeelt om
zijn kern- en raketprogramma’s, en heeft zich ernstig bezorgd getoond over de
verslechterende mensenrechtensituatie in het land.
In september 2022 heeft de Opperste Volksvergadering van Noord-Korea een wet
aangenomen die de nucleaire status van het land onomkeerbaar maakt en voorziet
in preventieve nucleaire aanvallen indien een dreigende aanval op het land wordt
gedetecteerd.
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