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ÖSTASIEN

Regionen Indiska oceanen/Stilla havet genomgår snabba förändringar, och som
hem för mer än hälften av världens befolkning håller den på att bli en viktig
geostrategisk region. Två tredjedelar av världens containerhandel passerar genom
regionen, vars farleder är de viktigaste vägarna för handel och energiförsörjning.
EU:s strategi för samarbete i regionen Indiska oceanen/Stilla havet antogs i
september 2021 för att öka EU:s engagemang, bygga upp partnerskap, stärka
den regelbaserade världsordningen och hantera globala utmaningar. EU anpassar
sina nuvarande instrument för att stödja sitt strategiska oberoende. Unionens
strategiska kompass för säkerhet och försvar, som formellt godkändes av rådet i
mars 2022, främjar en öppen och regelbaserad regional säkerhetsstruktur, inbegripet
säkra sjöfartsleder, kapacitetsuppbyggnad och ökad närvaro till havs i regionen
Indiska oceanen/Stilla havet. Det finns orosmoment kring säkerheten i Östasien, till
exempel kärnvapenutmaningen från Nordkorea och de maritima tvisterna i Öst- och
Sydkinesiska havet samt Taiwanfrågan. EU är en stark ekonomisk aktör i Östasien
och arbetar för rättvis handel, multilateralism, institutionsuppbyggnad, demokrati,
god samhällsstyrning och mänskliga rättigheter.

I detta faktablad beskrivs regionen Östasien. Se även faktabladen om Sydasien (se
faktablad 5.6.7) och Sydostasien (se faktablad 5.6.9).

RÄTTSLIG GRUND

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

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

— Partnerskaps- och samarbetsavtal (bilaterala förbindelser).

ÖSTASIEN

A. Kina
EU och Kina upprättade formella diplomatiska förbindelser 1975. Efter att protesterna
på Himmelska fridens torg våldsamt slogs ned av militären 1989 avbröts förbindelserna.
EU återupptog förbindelserna först 1994, men unionens vapenembargo från 1989 är
fortfarande i kraft.
Under president Xi Jinping har Kinas politiska situation förändrats avsevärt sedan 2012.
2018 antogs en översyn av konstitutionen som gjorde det möjligt för Xi Jinping att
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inneha ämbetet på obestämd tid, utan någon begränsning av mandattiden för posten
som generalsekreterare för det kinesiska kommunistpartiet, statschef och arméchef.
Kinas utrikespolitik har blivit mer aggressiv, med ett större inslag av tvångsmedel,
och landet har världens största tillgängliga aktiva militära personal. Kina lade näst
mest i världen på militären 2021, efter USA, och stod för omkring 14 % av världens
totala utgifter, med en beräknad budget på 293 miljarder US-dollar. Den 17 juni
2022 sjösatte Kina officiellt sitt tredje hangarfartyg, Fujian (uppkallat efter provinsen
mittemot Taiwan), som en del av en pågående insats för att bygga upp en fullständigt
modern militärmakt som kan matcha den amerikanska militären senast 2027. Ett
fjärde hangarfartyg håller också på att byggas i Kina, och enligt rapporter kan
det vara atomdrivet. Kinas flottstyrkor bygger örlogsfartyg i snabbare takt än alla
andra stormakter tillsammans. Kina expanderar och mångdubblar sin militära närvaro
i Sydkinesiska havet, i Taiwansundet och i Malaccasundet, som är vitalt för den
internationella handeln och särskilt den kinesiska.
Det allt större ömsesidiga ekonomiska och geopolitiska beroendet mellan EU och Kina
återspeglas i den gemensamma strategiska agendan för samarbete mellan EU och
Kina fram till 2020, som lett till ett fördjupat och breddat samarbete inom många olika
områden såsom utrikes- och säkerhetspolitik, ekonomisk utveckling, globalt styre och
multilateralt samarbete kring handel och investeringar, sociala frågor och miljöfrågor
samt andra områden, såsom direkta personkontakter. De bilaterala förbindelserna
mellan EU och Kina har dock försämrats under 2022, särskilt till följd av Kinas
inställning till Rysslands aggression i Ukraina, landets motåtgärder mot EU:s sanktioner
avseende mänskliga rättigheter och nyligen dess ekonomiska tvång och aggression i
Taiwansundet.
Kinas ståndpunkt i fråga om Rysslands aggression mot Ukraina har skapat ytterligare
spänningar mellan de västliga allierade och Kina. Även om Kina inte har godkänt
kriget i sig är landets ”neutralitet” gentemot Ryssland ett exempel som andra asiatiska
länder följer. Kina har inte anslutit sig till sanktionerna mot Ryssland, och det militära
samarbetet mellan Kina och Ryssland har fördjupats sedan den ryska invasionen
av Ukraina, då Kina har beslutat att tyst stödja Putin. Även om Kina och Ryssland
inte har något formellt militärt avtal har de båda länderna utökat vapenförsäljningen
och de gemensamma militärövningarna. I september 2022 deltog Kina i övningarna
”Vostok 22” på Rysslands östkust, med omkring 50 000 trupper och 5 000 enheter
militär utrustning.
För första gången har Nato betraktat Kina som en utmaning i sitt tioåriga strategiska
koncept, som antogs i Madrid i juni 2022. I det strategiska konceptet erkänns det
växande hot som Kina utgör med tanke på landets ökande ekonomiska och militära
inflytande och allt större stridslystnad i regionen Indiska oceanen/Stilla havet, som
bland annat tar sig uttryck i illasinnade hybrid- och cyberoperationer och konfrontativ
retorik, liksom det faktum att landet sprider desinformation för att undergräva den
regelbaserade internationella ordningen, även på rymd-, cyber- och sjöfartsområdena.
Kina har kränkt Taiwans vatten och luftrum (vilket trappades upp sommaren 2022)
och byggt upp artificiell mark och militära anläggningar i Sydkinesiska havet. EU
verkar för global styrning och multilateralt samarbete kring tvisten i Sydkinesiska havet,
vilket innebär att EU inte blandar sig i territoriella anspråk och betraktar fri sjöfart
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och överflygning som en viktig angelägenhet. EU uppmuntrar parterna i tvisten att
söka fredliga, framförhandlade lösningar och att följa internationell rätt, i linje med
FN:s havsrättskonvention (Unclos). Sydkinesiska havet har en enorm ekonomisk och
strategisk betydelse: det genomkorsas av ungefär en tredjedel av världens sjöfart
och innehåller rika fiske- och energitillgångar. Kina gör anspråk på runt 90 % av
Sydkinesiska havet med stöd av den så kallade niopunktslinjen.
Kina är en ekonomisk konkurrent till EU och rentav en systemrival med sitt allt större
politiska inflytande som omformar strukturerna för internationell styrning. Kinas initiativ
”Nya sidenvägen” når ut till världens alla hörn och främjar en globalisering med
kinesiska förtecken, vilket innebär brist på insyn i avtal, kinesiska arbetsnormer och
kinesisk skuldpolitik. Kina strävar efter att bli världsetta inom högteknologisk industri
och digitalteknik, inbegripet artificiell intelligens och 5G. Kina har systematiskt utvecklat
påverkansstrategier med hjälp av desinformationskampanjer.
Mötet mellan EU:s och Kinas ledare den 30 december 2020 var inriktat på att
slutföra förhandlingarna om ett övergripande investeringsavtal. EU intog en kritisk
syn på förhandlingsprocessen och på den brist på balans och ömsesidighet som
rådde på många områden, framför allt i handels- och investeringsförbindelserna. Det
övergripande investeringsavtalet måste ratificeras av Europaparlamentet, som hittills
har nekat sitt godkännande på grund av Kinas inställning till Rysslands aggression
mot Ukraina, landets stridslystnad mot Taiwan och de sanktioner som det införde i
mars 2021 mot fem ledamöter av Europaparlamentet och fyra europeiska enheter, som
vedergällning för rådets sanktioner mot Kina vilka i sin tur var ett svar på det utbredda
godtyckliga fängslandet av uigurer i Xinjiang.
Det 23:e toppmötet mellan EU och Kina ägde rum i april 2022. EU och Kina
diskuterade då ingående Rysslands aggression mot Ukraina. EU uppmanade Kina
att stödja ansträngningarna för att få ett omedelbart slut på blodbadet i Ukraina, i
överensstämmelse med Kinas roll i världen som ständig medlem av FN:s säkerhetsråd
och landets unikt nära kontakter med Ryssland. En annan diskussionspunkt
var återhämtningen från covid-19-pandemin, som är en gemensam prioritet. EU
bekräftade sitt åtagande att samarbeta med Kina och andra medlemsländer i
Världshälsoorganisationen om ett nytt avtal om förebyggande, beredskap och insatser
vid pandemier. Klimatförändringar och ekonomiskt samarbete diskuterades också. EU
bekräftade sitt engagemang för sin politik för ett enat Kina, men uttryckte samtidigt oro
över de ökade spänningarna över Taiwansundet.
Den nionde högnivådialogen mellan EU och Kina om ekonomi och handel ägde rum i
juli 2022, med fokus på globala ekonomiska utmaningar, störningar i leveranskedjorna
till följd av covid-19-pandemin och effekterna av Rysslands invasion av Ukraina, till
exempel på livsmedels-, energi- och finansmarknaderna.
EU och Kina är viktiga handelspartner. 2021 var Kina den tredje viktigaste destinationen
för EU:s varuexport (10,2 %) och den främsta källan till import av varor till EU (22,4 %).
EU:s import från Kina uppgick till 363 miljarder euro 2019 och 472 miljarder euro 2021.
EU:s export till Kina uppgick till 198 miljarder euro 2019 och 223 miljarder euro 2021.
Detta motsvarar cirka 1,3 miljarder euro per dag av import och 600 miljoner euro per dag
av export, vilket gör handeln mellan EU och Kina värd totalt 1,9 miljarder euro per dag.
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Parlamentet är allvarligt oroat över människorättssituationen i Kina och har påtalat
Kinas kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat i form av godtyckliga
fängslanden, arbetsläger och dödsstraff. Parlamentet har antagit resolutioner som
fördömer Kinas förtryck av den politiska oppositionen och demokratiaktivister i
Hongkong, i vilka det uttrycks oro över den nationella säkerhetslagen för Hongkong
med uppmaningar till EU att försvara Hongkongs höga grad av autonomi.
Parlamentet har också uttryckt oro över Xinjiang och uigurernas situation och fördömer
tvångsarbete och exploateringen av den uiguriska minoriteten. Parlamentet har också
antagit resolutioner om Tibet, närmare bestämt om situationen för religiösa och etniska
minoriteter.
De senaste resolutionerna från parlamentet om Kina är de följande:
— Resolutionen av den 20 maj 2021 om kinesiska motsanktioner mot EU-enheter,

ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter.

— Resolutionen av den 16 september 2021 om en ny EU–Kina-strategi.

— Resolutionen av den 20 januari 2022 om kränkningar av grundläggande friheter
i Hongkong.

— Resolutionen av den 5 maj 2022 om rapporterna om fortsatt organskörd i Kina.

— Resolutionen av den 9 juni 2022 om människorättssituationen i Xinjiang, däribland
polisdokumenten från Xinjiang.

— Resolutionen av den 7 juli 2022 om gripandet av kardinal Zen och förvaltarna av
612 Humanitarian Relief Fund i Hongkong.

B. Taiwan
EU står fast vid politiken för ”ett Kina” och hänvisar till Taiwan som ett separat
tullområde och inte som en suverän stat. EU erkänner Taiwan som en ekonomisk
och kommersiell enhet och stöder Taiwans deltagande i multilaterala forum. EU
stöder fredlig konfliktlösning mellan Taiwan och Kina och motsätter sig användning
av eller hot om våld. EU har utvecklat en välstrukturerad dialog med Taiwan om
ekonomiska och handelsrelaterade frågor inom sådana sektorer såsom bilindustrin,
läkemedel, kosmetika och medicintekniska produkter. 2021 var Taiwan EU:s tolfte
största handelspartner, medan EU var Taiwans femte största handelspartner, efter
Kina, USA, Hongkong och Japan. Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) var också
en av Taiwans främsta handelspartner. Den totala varuhandeln mellan EU och Taiwan
uppgick 2021 till omkring 64 miljarder euro, med ett handelsunderskott på 7,1 miljarder
euro från EU:s sida. Den bilaterala handeln mellan EU och Taiwan ökade med 17,8 %
mellan 2020 och 2021. EU:s export till Taiwan uppgick 2021 till 28,41 miljarder euro,
medan EU:s import från Taiwan uppgick till 35,57 miljarder euro.
EU och Taiwan håller också årliga samråd om olika icke-handelsrelaterade frågor.
Det tredje samrådet om arbetsrätt mellan Taiwan och EU och det fjärde samrådet
om mänskliga rättigheter ägde rum i februari respektive juli 2021. Båda parter är
fast beslutna att främja och skydda mänskliga rättigheter och demokratiska principer,
liksom rättsstaten. Ett brett spektrum av frågor diskuteras också i de årliga samråden,
såsom migrerande arbetstagares rättigheter, särskilt för hushållsanställda och inom
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fiskerinäringen, dödsstraffet, jämställdhet och rättvis behandling av hbtqia+-personer.
Dessutom hölls det första mötet mellan EU och Taiwan om samarbete kring hälsa
och säkerhet på arbetsplatsen i maj 2021 och det andra i maj 2022, där båda parter
diskuterade hanteringen av risken för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen och
säkerhetshanteringen för Industri 4.0.
Taiwan höll presidentval i januari 2020, där Tsai Ing-wen, ledare för Demokratiska
framstegspartiet, återvaldes för en andra mandatperiod med 57,1 % av rösterna,
före Han Kuo yu från Kuomintang (Kinesiska nationalistpartiet), som fick 38,6 %.
Självständighet från Fastlandskina är det viktigaste ämnet för taiwanesisk politik,
samtidigt som Kina utövar diplomatiska, ekonomiska, militära och psykologiska
påtryckningar på Taiwan.
Spänningarna över sundet har trappats upp sedan Taiwans president Tsai Ing-wen
vann valet 2016. Kina har agerat aggressivt och ökat frekvensen och omfattningen
av patrullerande bombflyg, jaktflyg och övervakningsflyg runt Taiwan. Den 31 maj
2022 hade Taiwan rapporterat 465 intrång, en ökning med nästan 50 % jämfört med
2021. 2022 rapporterade Taiwan dessutom omkring fem miljoner cyberattacker från
Kina varje dag, riktade mot landets statliga organ, halvledarföretag och finansinstitut.
Parlamentet har upprepade gånger uppmuntrat till närmare bilateralt samarbete mellan
EU och Taiwan på områden som handel, forskning, kultur, utbildning, klimatförändringar
och miljöskydd, och uttrycker sitt stöd till inledandet av förhandlingar om ett bilateralt
investeringsavtal mellan EU och Taiwan. Parlamentet antog i september 2021 en
resolution där det efterlyste framsteg med ett investeringsavtal mellan EU och
Taiwan. Parlamentet har också gett sitt stöd till ett meningsfullt deltagande från
Taiwans sida i internationella organisationer såsom Världshälsoorganisationen och
Internationella civila luftfartsorganisationen. Parlamentet har också upprepade gånger
kraftfullt uppmanat Kina att avhålla sig från militära provokationer mot Taiwan och
framhållit att alla konflikter kring Taiwansundet bör lösas på fredlig väg och på
folkrättslig grund.
Taiwan är avgörande för EU som global leverantör inom viktiga högteknologiska
sektorer, särskilt halvledare. På initiativ av utskottet för utrikesfrågor antog parlamentet
i oktober 2021 en särskild rekommendation om EU:s förbindelser med Taiwan, där
man efterlyste ett brådskande inledande av arbetet med ett bilateralt investeringsavtal
med de taiwanesiska myndigheterna för att fördjupa de bilaterala ekonomiska banden.
Parlamentet vill att Taiwan ska inkluderas i EU:s strategi för regionen Indiska
oceanen/Stilla havet och uppmuntrar till dialog och samarbete med Taiwan inom alla
industrisektorer och leveranskedjor, i synnerhet strategiskt viktiga industrier såsom
halvledarteknik (Taiwan producerar två tredjedelar av världens halvledare och 90 % av
dess halvledare av hög kvalitet).
Det särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska
processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation (INGE) besökte Taipei
den 3–5 november 2021, parlamentets första officiella besök i Taiwan. INGE-
utskottet ville studera taiwanesiska erfarenheter av att hantera inblandnings- och
manipulationskampanjer och diskuterade Taiwans innovativa system för att bekämpa
desinformationskampanjer och andra typer av hybridattacker.
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Besöket av talmannen i USA:s representanthus, Nancy Pelosi, i Taiwan i augusti
2022 var det amerikanska statsbesöket på högsta nivå i Taiwan på 25 år. Många
andra högnivåbesök från väst följde. Kina ansåg att dessa utländska besök på ön
var inblandning i landets angelägenheter och ett de facto-erkännande av Taiwans
suveränitet. Peking svarade med militärövningar i en aldrig tidigare skådad omfattning
i sju olika områden runt hela Taiwan, och avfyrade upp till elva ballistiska robotar, varav
minst fem flög över Taiwan och därmed utgjorde en virtuell blockad av Taiwans havs-
och luftrum. Fem av Kinas ballistiska robotar landade i Japans exklusiva ekonomiska
zon, och de fullskaliga militärövningarna åtföljdes av intensiva cyberattacker mot
Taiwan.
Kommissionens talesperson har förklarat att EU är intresserat av att bevara freden
och status quo i Taiwansundet. Spänningarna bör lösas genom dialog, och lämpliga
kommunikationskanaler bör upprätthållas för att minska riskerna för felberäkningar.
Parlamentet antog i september 2022 en resolution om situationen i
Taiwansundet och kritiserade Kinas militära upptrappning och förkastade Kinas
ekonomiska tvång. Parlamentet välkomnade Litauens planer på att öppna ett
handelsrepresentationskontor i Taipei och uppmanade de andra medlemsstaterna att
följa detta exempel och stärka sina förbindelser med Taiwan.
C. Hongkong
EU fäster stor vikt vid Hongkongs höga grad av autonomi, som måste bevaras
i enlighet med grundlagen och internationella åtaganden. Fortsatt respekt för de
grundläggande fri- och rättigheterna, liksom för rättsväsendets oberoende, kvarstår
som väsentlig för Hongkongs utveckling. Förbindelserna mellan EU och Hongkong
omfattar handel, ekonomisk utveckling, tullsamarbete, innovation och teknologi,
konkurrens, livsmedelssäkerhet, miljöfrågor och utbildning. EU är Hongkongs näst
största handelspartner efter Fastlandskina. 2021 var minst 1 614 EU-företag
verksamma i Hongkong, och många av dem använde Hongkong som regionalt
huvudkontor. Den bilaterala handeln med varor uppgick till 30,5 miljarder euro, en
ökning med 2,5 % jämfört med 2020. EU:s export av varor till Hongkong uppgick till
23,5 miljarder euro, medan importen från Hongkong uppgick till totalt 7 miljarder euro,
vilket resulterade i ett handelsöverskott på 16,5 miljarder euro. EU var Hongkongs
tredje största handelspartner för varor 2021, efter Fastlandskina och Taiwan.
EU strök Hongkong från bevakningslistan över icke samarbetsvilliga
skattejurisdiktioner i mars 2019, efter förbättringar i fråga om god förvaltning. EU är
allvarligt oroat över den nationella säkerhetslag som Kina införde den 30 juni 2020.
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik uttryckte oro över huruvida den nationella säkerhetslagen var förenlig
med Hongkongs grundlag, den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen från 1984
och Kinas internationella åtaganden. Säkerhetslagen har använts för att undertrycka
Hongkongs demokratirörelse, då alla uttalanden som uppfattas som stridande mot
regeringens linje kan leda till gripanden och fängslanden. En ytterligare källa till oro är
att lagen är tillämplig utanför Hongkongs territorium.
I juli 2020 upprepade EU och dess medlemsstater sitt stöd till Hongkongs höga
grad av autonomi enligt principen ”ett land, två system”, samtidigt som de lade fram
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ett samordnat paket med åtgärder på områden som asyl-, migrations-, viserings-
och vistelsepolitik, framför allt medlemsstaternas avtal om utlämning. I paketet ingår
exporten av särskild känslig utrustning och teknik för slutanvändning i Hongkong,
stipendier och akademiska utbyten för studerande från Hongkong samt stöd till det
civila samhället. Regeringen sköt upp valet 2020 för den sjunde valperioden för
Hongkongs lagstiftande råd, med spridningen av covid-19 som motivering till sitt beslut.
Valet ägde rum i december 2021 och vanns, helt utan överraskning, av prokinesiska
kandidater. Vice ordföranden/den höga representanten Josep Borrell förklarade att EU
ser detta val, i kombination med de pågående påtryckningarna på det civila samhället,
som ytterligare ett steg i avvecklingen av principen ”ett land, två system”. Dessutom
röstade de 1 500 ledamöterna i valnämnden i maj 2022 för en enda kandidat, John Lee
Ka-chiu, som ny chefsminister. Stödet för Lee var 99 %, jämfört med 66 % för hans
föregångare, Carrie Lam, som hade lett Hongkong sedan 2017.
I Europaparlamentets rekommendation från december 2017, 20 år efter inrättandet
av den särskilda administrativa regionen Hongkong, betonades att respekten för
grundlagen var av avgörande betydelse för att förbindelserna med EU ytterligare
skulle kunna stärkas. Parlamentet fördömde Kinas inblandning i Hongkongs inre
angelägenheter, vilket på lång sikt kan äventyra hållbarheten för modellen ”ett land,
två system”. I en resolution från juni 2020 kallade parlamentet det ensidiga införandet
av lagstiftning om nationell säkerhet ett omfattande angrepp på Hongkongs autonomi,
rättsstaten och de grundläggande friheterna. Enligt den gemensamma förklaringen,
som registrerades hos FN som ett rättsligt bindande fördrag, måste Kina upprätthålla
Hongkongs höga grad av autonomi samt dess fri- och rättigheter.
I en resolution från januari 2021 om ingripandena mot den demokratiska oppositionen
i Hongkong krävde parlamentet ett omedelbart och villkorslöst frigivande av dem som
gripits i Hongkong under de två första veckorna 2021, och av alla dem som gripits
tidigare för anklagelser enligt den nationella säkerhetslagen. Parlamentet uppmanade
kraftfullt myndigheterna att respektera rättsstatsprincipen i Hongkong, mänskliga
rättigheter, demokratiska principer och ett omfattande självstyre och att omedelbart
sluta använda den nationella säkerhetslagen för att undertrycka yttrande-, mötes- och
föreningsfriheten.
I juli 2021 antog parlamentet en resolution om Hongkong, särskilt fallet Apple Daily, med
ett fördömande av begränsningarna av yttrandefriheten och en kraftfull uppmaning till
Hongkongs myndigheter att omedelbart och villkorslöst frige alla journalister och andra
aktivister som gripits i enlighet med den nationella säkerhetslagen och dra tillbaka alla
anklagelser mot dem.
I januari 2022 antog parlamentet ytterligare en resolution om kränkningar av
grundläggande friheter i Hongkong och fördömde kraftfullt de riktade angreppen mot
oppositionen i stort, vare sig det handlar om icke-statliga organisationer, medier eller
privatpersoner. I resolutionen föreslogs att det skulle skapas akademiska möjligheter
av humanitära skäl för människor i Hongkong som drabbas av Kinas tvångsmedel.
D. Japan
EU och Japan, som varit strategiska partner sedan 2003, har gemensamma
grundläggande värden, såsom respekt för de mänskliga rättigheterna, demokratin och
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rättsstaten och har dessutom kraftfullt gått in för hållbar utveckling, multilateralism och
ett regelbaserat system inom ramen för Världshandelsorganisationens (WTO). Japan
har åtagit sig att praktiskt genomföra Parisavtalet om klimatförändringar och andra
multilaterala miljöavtal. Det finns dock vissa frågor som oroar EU, nämligen att Japan
tillämpar dödsstraffet och bedriver valfångst samt att barn från EU bortförs av föräldrar
i Japan.
EU och Japan uppgraderade sina bilaterala strategiska förbindelser i februari 2019
genom att avtalet om strategiskt partnerskap började tillämpas provisoriskt och avtalet
om ekonomiskt partnerskap trädde i kraft. Avtalet om ekonomiskt partnerskap är det
viktigaste bilaterala handelsavtal som EU någonsin ingått, då det omfattar nästan
en tredjedel av världens bruttonationalprodukt (BNP), närapå 40 % av världshandeln
och över 600 miljoner människor. Det ekonomiska partnerskapsavtalet innehåller
också åtaganden avseende både varuhandeln och tjänstehandeln och ger en ram
som främjar bilaterala investeringar. Det fastställer också ambitiösa mål för hållbar
utveckling, och för första gången ingår ett särskilt åtagande gällande Parisavtalet
om klimatförändringar. Den 22 juni 2020 undertecknade EU och Japan ett avtal om
civil luftfartssäkerhet. Ömsesidighet i fråga om visumfria resor för EU-medborgare till
Japan är fortfarande en öppen fråga i de bilaterala förbindelserna, eftersom japanska
medborgare inte behöver visum för att resa till EU.
Japan är EU:s näst största handelspartner i Asien, efter Kina, med en total handel
på 109 miljarder euro 2020. EU:s export till Japan uppgick till 54,9 miljarder euro
2020. EU hade inom varuhandeln ett överskott på 0,5 miljarder euro. Tjänstehandeln
omfattade 2018 export från EU till Japan på 35 miljarder euro, och import från Japan
till EU på 18 miljarder euro, vilket innebar ett överskott på 16,3 miljarder euro för EU
i tjänstehandel.
De båda parterna står fast vid sitt åtagande att stärka investeringsförbindelserna
genom att längre fram ingå ett separat investeringsavtal som skulle omfatta standarder
för investerar- och investeringsskydd och en tvistlösningsmekanism. EU och Japan
avslutade i juli 2018 förhandlingarna om en adekvat nivå för dataskydd och antog i
januari 2019 beslut om att erkänna varandras system för dataskydd som ”likvärdiga”,
vilket skapade världens största område med säkra dataflöden.
Till följd av covid-19-pandemin kom toppmötet i Tokyo 2020 mellan EU och Japan
att omvandlas till mötet mellan EU:s och Japans ledare den 26 maj 2020. Ledarna
bekräftade sitt åtagande att med gemensamma krafter hantera effekterna av pandemin
och samarbeta för att utveckla vacciner. Inom ramen för G7 har EU och Japan också
åtagit sig att påskynda den globala ekonomiska återhämtningen. De förband sig också
att samarbeta kring klimatförändringar och forskning, och såg den gröna given och
den digitala agendan som ett sätt att ytterligare stärka samarbetet. EU och Japan
bekräftade än en gång sitt samarbete för fred och säkerhet och för bekämpning av
desinformationskampanjer.
Den 25 januari 2021 förde Europeiska unionens råd diskussioner med Japans
utrikesminister, Toshimitsu Motegi, om deras respektive synsätt på Indiska oceanen/
Stillahavsområdet, och enades om att det skulle bli till nytta med ett ökat engagemang
från EU:s sida i regionen, liksom ett fördjupat samarbete med Japan och andra

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1127
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1127


Faktablad om EU - 2023 9
www.europarl.europa.eu/factsheets/sv

likasinnade partner. Det fanns ett ömsesidigt intresse av att växla upp samarbetet
kring konnektivitet, sjöfartsskydd, miljöfrågor och klimatförändringar, handel och
investeringar, digitala frågor, främjande av multilateralism och upprätthållande av den
internationella regelbaserade ordningen.
Det 28:e toppmötet mellan EU och Japan hölls i Tokyo i maj 2022 för att bekräfta
parternas åtaganden enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och
Japan och det strategiska partnerskapsavtalet, grundade på gemensamma intressen
och de gemensamma värdena frihet, respekt för mänskliga rättigheter, demokrati,
rättsstatlighet, öppen, fri och rättvis handel, verklig multilateralism och en regelbaserad
världsordning. EU:s och Japans ledare krävde att Ryssland omedelbart upphör med
sin militära aggression mot Ukraina, villkorslöst drar tillbaka alla sina styrkor och
fullt ut respekterar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende inom
landets internationellt erkända gränser. Ledarna stödde Ukraina i samarbete med G7
och andra likasinnade länder med ytterligare sanktioner mot Ryssland. Europeiska
rådets ordförande, Charles Michel, sade att Japan är EU:s närmaste strategiska
partner i regionen Indiska oceanen/Stilla havet och att Rysslands krig mot Ukraina
har visat att ett fördjupat samarbete är en absolut nödvändighet. EU och Japan antog
också ett gemensamt uttalande och lanserade det digitala partnerskapet för att främja
samarbete och bidra till en framgångsrik digital omställning som skapar solidaritet,
välstånd och hållbarhet. Ledarna diskuterade också hur man kan samarbeta för att
hålla de globala energimarknaderna stabila och bidra till att säkerställa diversifiering av
energiförsörjningskällor och försörjningstrygghet. När det gäller säkerhet och försvar
utfäste sig EU och Japan att ytterligare stärka sina nära samråd, bland annat om icke-
spridning och nedrustning och om motverkande av hybridhot. EU och Japan kommer att
fortsätta att genomföra den gröna alliansen mellan EU och Japan, som lanserades vid
toppmötet 2021. Man bekräftade vikten av samarbete på områden som renare vätgas,
kärnsäkerhet, förnybar energi och återvinning av kol.
Som ett led i uppgraderingen av de bilaterala strategiska förbindelserna mellan
EU och Japan arbetar också Europaparlamentet och Japans parlament med att
förstärka sin interparlamentariska dialog. Detta ledde till att parlamentet antog två
resolutioner i december 2018: en resolution som åtföljde ingåendet av det strategiska
partnerskapsavtalet mellan EU och Japan och en resolution som åtföljde ingåendet
av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan. I juli 2020 antog
parlamentet en resolution om internationella och inhemska bortföranden av barn med
EU-medborgarskap i Japan, där parlamentet lyfte fram situationen för barn som förts
bort av föräldrar i Japan och underströk att relevanta lagar och rättsliga avgöranden
inte verkställs. Andra viktiga resolutioner om förbindelserna med Japan som nyligen
antagits är resolutionerna av den 21 januari 2021 om konnektivitet och förbindelserna
mellan EU och Asien, av den 7 juni 2022 om EU och säkerhetsutmaningarna i regionen
Indiska oceanen/Stilla havet och av den 5 juli 2022 om strategin för regionen Indiska
oceanen och Stillahavsområdet på området för handel och investeringar.
Efter att Japans längst regerande premiärminister, Shinzo Abe, avgått tillträdde den
nye premiärministern, Yoshihide Suga, i september 2020 och efterträddes av Fumio
Kishida i början av oktober 2021. Allmänna val hölls i Japan den 31 oktober 2021 för
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att välja ledamöter till representanthuset för fyra år. Det styrande liberaldemokratiska
partiet (LDP) behöll en bekväm majoritet, även om de förlorade några platser.
Japan och hela världen blev djupt chockerade av mordet på den tidigare
premiärministern Shinzo Abe den 8 juli 2022 i Nara, där han kampanjade inför valet
till det japanska parlamentet 2022. Valet hölls bara två dagar senare, den 10 juli 2022,
för att fylla hälften av platserna i överhuset för en period på sex år. LDP fick ett fåtal
fler platser och ett nytt rekord slogs genom att 28 % av platserna vanns av kvinnliga
kandidater.
E. Sydkorea (Republiken Korea)
Förbindelserna mellan EU och Sydkorea sträcker sig tillbaka till avtalet från 1997 om
samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor.
Sydkorea är en av EU:s tio främsta strategiska partner, och det strategiska
partnerskapet mellan EU och Sydkorea bygger på tre huvudpelare som stöds av tre
viktiga avtal:
— Ramavtalet mellan EU och Sydkorea, som trädde i kraft i juni 2014, ger den

övergripande strukturen för det strategiska partnerskapet och det övergripande
bilaterala samarbetet. Den gemensamma kommittén säkerställer och övervakar
genomförandet av avtalet.

— Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea, som ratificerades i december 2015.
Sydkorea var det första asiatiska landet som undertecknade ett frihandelsavtal
med EU, och detta frihandelsavtal är ett av EU:s mest ambitiösa handelsavtal,
som går längre än tidigare avtal. Frihandelsavtalet syftar till att undanröja hinder
för bilateral handel, skapa en utvidgad och säker marknad för varor och tjänster
och skapa en stabil investeringsmiljö.

— Ramavtalet om deltagande i krishantering mellan EU och Sydkorea, som trädde
i kraft 2016 och som stärker det strategiska partnerskapet för säkerhetsfrågor
genom att göra det möjligt för Sydkorea att delta i EU:s civila och militära
krishanteringsinsatser. Ramavtalet underlättar också Sydkoreas deltagande i
EU:s uppdrag och insatser inom ramen för den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken (GSFP) i syfte att förbättra krishanteringsinsatsernas effekt.

Det artonde mötet i den gemensamma kommittén EU–Sydkorea hölls i Seoul i
juni 2022. Kommittén fördömde Rysslands invasion av Ukraina och instämde i att
Ryssland måste respektera Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende
inom landets internationellt erkända gränser. EU och Sydkorea lovade också att med
gemensamma krafter stärka genomförandet av Parisavtalet, bland annat inför COP27
i Sharm el-Sheik, och att verka för antagandet av en starkt ambitiös global ram för
biologisk mångfald efter 2020 inför COP15 i Montreal, med stöd av en övergång till en
cirkulär ekonomi och ren energi. De utforskade också möjligheterna att inrätta ett grönt
partnerskap mellan EU och Sydkorea.
I maj 2021 stod Sydkorea värd för 2021 års (miljö)toppmöte i Seoul, P4G, där man
utfärdade Seouldeklarationen som förespråkade att den globala temperaturökningen
från förindustriella nivåer skulle hållas under 2 °C i stället för 1,5 °C. Ledarna
uppmuntrade till större nationella utgifter för att minska utsläppen av växthusgaser,
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påskyndade insatser för att övergå från icke-förnybara energikällor och samarbete för
att lösa problemet med plastavfall i marina ekosystem.
Sedan 2011 har den bilaterala handeln fortsatt att växa, även under covid-19-
pandemin, och uppgick till nästan 90 miljarder euro 2020. Den sammanlagda
varuhandeln ökade med 45,9 % mellan 2010 och 2020. 2020 var EU Sydkoreas tredje
största importkälla (11,8 %) och den fjärde största destinationen för exporten (9,3 %).
På vissa områden kvarstår dock utmaningar, och EU uppmanar Sydkorea att undanröja
kvarvarande hinder för import av animaliska produkter från EU och att ratificera
Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 105 om tvångsarbete.
Sydkorea har en av världens mest avancerade vetenskaps- och tekniksektorer. Landet
försöker fokusera på innovation och har gjort aktningsvärda framsteg med robotteknik
och artificiell intelligens, vilket öppnar nya möjligheter till intensivare samarbete med
EU i frågor om vetenskap och teknik. Ett närmare samarbete kring cyberhot har redan
inletts, eftersom Sydkorea har en starkt digitaliserad ekonomi och håller på att utveckla
en nationell cybersäkerhetsstrategi efter hackande och attacker som drabbat miljoner
människor och officiella webbplatser. Nordkorea har anklagats för att ligga bakom de
flesta av de större cyberangreppen. I november 2020 höll EU och Sydkorea sin sjätte
cyberdialog, som utmynnade i gemensamt stöd till inrättandet av ett handlingsprogram.
Programmet kommer att bidra till att sprida ansvarsfullt uppträdande i cyberrymden
och till att hantera cyberfrågor i samband med internationell säkerhet inom ramen
för FN. Presidentvalet i mars 2022 vanns av den konservative Yoon Suk-yeol efter
ett mycket jämnt val. President Yoon säkrade en smal seger över det demokratiska
partiets Lee Jae-myung efter att ha lovat att ta itu med klassklyftorna. Det åttonde
lokalvalet hölls i juni 2022 och sammanföll med fyllnadsvalen till de lediga platserna i
nationalförsamlingen. Det var det första landsomfattande valet under president Yoon
Suk-yeol efter att denne tillträdde sitt ämbete den 10 maj 2022. President Yoon Suk-
yeols regeringsparti tog hem tolv av sjutton val till borgmästare i storstäderna och
provinsguvernörer, vilket ytterligare ökade Yoons konservativa inflytande mindre än tre
månader efter att han vunnit presidentvalet.
I april 2021 slutförde Sydkorea ratificeringen av tre av de viktigaste ILO-
konventionerna, nämligen konventionen om föreningsfrihet och skydd för
organisationsrätten, konventionen om organisationsrätten och kollektivförhandlingar
samt konventionen om tvångsarbete, men konventionen om avskaffande av
tvångsarbete har ännu inte ratificerats.
Sydkorea hävdar att Japan fortfarande är skyldigt landet att betala skadestånd efter
andra världskriget. Relationerna är fortfarande ansträngda, trots att man försökte
återknyta banden med hjälp av ett fördrag 1965. En särskilt omstridd fråga är
”tröstekvinnorna” (kvinnor som var sexslavar mellan 1932 och 1945). Sydkorea har
också uttryckt oro över Japans planer på utsläpp i Stilla havet av kontaminerat vatten
från kraftverket i Fukushima, något som kommer att inverka negativt på det marina livet
och därmed på fiskerinäringen. President Yoon Suk-yeols utrikespolitiska strategi har
inneburit ett närmande till Japan i syfte att lösa rådande tvister och handelshinder. Efter
flera års uppehåll på grund av covid-19-pandemin återupptog Sydkorea och USA sina
gemensamma militärövningar i augusti 2022, efter president Yoon Suk-yeols beslut om
förstärkt avskräckning. Tidigare deltog USA, Sydkorea och Japan i en övning för försvar
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mot ballistiska robotar utanför Hawaiis kust våren 2022, vilket visade på de förbättrade
förbindelserna mellan Seoul och Tokyo.
Parlamentet är ytterst oroat över förbindelserna mellan de båda Korea. Mellan april
och september 2018 hölls det tre toppmöten om kärnvapennedrustning mellan de
båda Korea, men dialogen och samarbetet råkade in i ett dödläge efter toppmötet
mellan USA och Nordkorea i Hanoi 2019 och försämrades åter i augusti 2019
efter en gemensam militärövning mellan USA och Sydkorea. Spänningen drevs till
sin spets när Nordkorea avfyrade kortdistansrobotar i mars 2020. Till detta kom
explosionen på förbindelsekontoret för de båda Korea i Kaesong i juni 2020 och
att en sydkoreansk medborgare dödades på nordkoreanskt territorium. Sydkoreas
president, Yoon Suk-yeol, meddelade den 15 augusti 2022 att han skulle erbjuda
Pyongyang ett omfattande biståndspaket i utbyte mot kärnvapennedrustning, vilket
avsevärt skulle förbättra Nordkoreas ekonomi om landet inleder en genuin och
konkret process för kärnvapennedrustning. EU stöder en diplomatisk lösning på
den koreanska kärnvapenkrisen och avser att fortsätta sin strategi med kritiskt
engagemang. Parlamentet är den enda EU-institution som har formella diplomatiska
förbindelser med Nordkorea.
F. Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea)
EU för en politik av ”kritiskt engagemang” visavi Nordkorea, där påtryckningar i
form av sanktioner och andra åtgärder förenas med öppna kommunikationskanaler.
De bilaterala förbindelserna är begränsade och inga bilaterala politiska fördrag eller
handelsavtal är i kraft. Med undantag för det humanitära biståndet omfattas EU:s
utvecklingssamarbete, som huvudsakligen rör livsmedelstrygghet, också av politiska
överväganden, FN-sanktioner och andra inskränkningar. EU har inget program för
bilateralt utvecklingsbistånd till Nordkorea. Sex EU-medlemsstater har ambassad i
Pyongyang, jämte Frankrikes kontor för kulturellt samarbete. Ett betydande antal
EU-medlemsstater har ordnat det så, att deras ambassadörer i Seoul också är
ackrediterade i Nordkorea. Efter att Nordkorea stängde gränserna i januari 2020 har det
blivit svårt för personalen att ta sig in och ut ur landet, och den diplomatiska närvaron
har minskat.
EU:s sanktioner mot Nordkorea, som antogs som svar på landets aktiviteter med
utveckling av kärnvapen och ballistiska robotar, är de strängaste som finns mot
något land. EU har genomfört alla relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd
och har infört ett eget system för autonoma sanktioner, som kompletterar och
förstärker FN:s sanktioner. I september 2020 genomförde EU en fjärde omgång av
kontakttagande med tredjeländer för att uppmuntra dem att fullt ut genomföra FN:s
säkerhetsråds resolutioner. Den 22 mars 2021 tillkännagav EU för första gången
människorättsrelaterade sanktioner mot Nordkorea inom ramen för EU:s globala
system för sanktioner avseende mänskliga rättigheter. På förteckningen finns två
ministrar samt den centrala åklagarmyndigheten, och sanktionerna föranleds av
medhjälp till förtryck.
Nordkorea trappade upp sitt kärnvapenprogram under 2017 och ökade spänningarna
med USA och Sydkorea. Även om USA:s politik har varit att utöva maximalt tryck
engagerade sig Sydkoreas före detta president, Moon Jae-in, för nedtrappning och
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träffade den nordkoreanske ledaren Kim Jong-un tre gånger under 2018. Efter
det misslyckade toppmötet i Hanoi 2019 mellan president Trump och Kim Jong-
un ökade dock spänningarna och misstron. Sedan juli 2021 har Internationella
atomenergiorganet rapporterat om ökad kärnteknisk aktivitet vid centrumet för
kärnforskning i Yongbyon, med en experimentreaktor på fem megawatt. Nordkorea
fördömde USA och Sydkorea i augusti 2021 för deras gemensamma militärövningar,
och meddelade att landet skulle förlänga sitt kärntekniska program om USA inte
upphör med sin sanktionspolitik. Sedan september 2021 har Nordkorea genomfört
tester med nya långdistanskryssningsrobotar som kan flyga på lägre höjd och med
mycket flacka banor, vilket gör det svårt att hejda dem. Landet har genomfört sina
mest omfattande tester av ballistiska robotar under 2022, vilka visade att dess
interkontinentala robotar kunde nå USA. Spänningarna ökade i mars 2022 på grund
av Nordkoreas uppskjutning av en ny typ av interkontinental ballistisk robot (ICBM),
Hwasong-17, landets största robot hittills, vars flyghöjd överträffar alla tidigare testade
interkontinentala ballistiska robotar och nådde upp till 6 000 km. Den nordkoreanske
ledaren Kim Jong-un höll ett tal där han flaggade för fler kärnsprängningar
under 2022. Sydkorea stärker sin försvarsförmåga och sitt militära samarbete med
USA, bland annat genom att delta i storskaliga gemensamma militärövningar och
sätta in ytterligare amerikanska robotluftförsvarssystem. Nordkoreas strategi är att
tvinga USA att återuppta förhandlingarna om sanktioner och humanitärt bistånd.
Spänningarna har påverkat förbindelserna mellan de båda Korea och ökat de
regionala säkerhetsriskerna. Nordkoreas återgång till robottester 2022, tillsammans
med Rysslands invasion av Ukraina, utgör en stor utmaning för Sydkoreas president,
Yoon Seok-yeol, som nu intar en hårdare hållning.
EU har fördömt robotuppskjutningarna och har uppmanat Nordkorea att uppfylla
sina skyldigheter enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner och att avstå från alla
åtgärder som undergräver förutsättningarna för att bedriva diplomati och dialog. EU
är fast beslutet om kärnvapennedrustning. Fram till dess att Nordkorea uppfyller
sina skyldigheter enligt säkerhetsrådets resolutioner kommer EU att fortsätta att strikt
genomföra sanktioner och samtidigt uppmuntra det internationella samfundet att göra
detsamma. Parlamentet har antagit flera resolutioner där Nordkorea fördöms för
sina kärnvapen- och robotprogram, och har uttryckt stark oro över den försämrade
människorättssituationen i landet.
I september 2022 antog Nordkoreas högsta folkförsamling en lag som gör landets
kärnvapenstatus oåterkallelig och tillåter förebyggande kärnvapenanfall om en nära
förestående attack upptäcks.
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