ÖSTASIEN
Asien är den största och mest befolkade kontinenten och har stor geostrategisk
betydelse för EU. EU har tre strategiska partner i Östasien: Kina, Japan och
Republiken Korea. Regionen står inför säkerhetsmässiga problem, till exempel
kärnvapenfrågan i Nordkorea och havstvisterna kring Sydkinesiska havet. EU är en
stark ekonomisk aktör och en av de viktigaste aktörerna när det gäller att bidra med
bistånd och utvecklingsstöd i syfte att främja institutionsuppbyggnad, demokrati, god
samhällsstyrning och de mänskliga rättigheterna.
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 (EUfördraget).

—

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 återupptog förbindelserna med Kina 1994, men det vapenembargo som EU införde
efter händelserna 1989 på Himmelska fridens torg är dock fortfarande i kraft. Att de
båda parterna blir alltmer ekonomiskt och geopolitiskt beroende av varandra framgår
av den strategiska agendan för samarbete mellan EU och Kina fram till 2020, som
har fördjupat och breddat samarbetet på en lång rad områden, såsom utrikespolitik
och säkerhet, ekonomisk utveckling, global styrning och multilateralt samarbete om
handels- och investeringsfrågor, på det sociala området, miljöområdet och andra
områden, inbegripet direkta personkontakter. EU antog 2016 meddelandet Byggstenar
för en ny EU-strategi för Kina.
Det 21:a toppmötet mellan EU och Kina hölls i Bryssel den 9 april 2019 efter den
strategiska dialogen mellan EU och Kina som hölls i Bryssel den 18 mars 2019 inför
toppmötet. Det gemensamma uttalandet från toppmötet 2019 återspeglar ett förnyat
försök att samarbeta om globala utmaningar, men också att stimulera till bilaterala
ekonomiska förbindelser som i mycket högre grad baseras på icke-diskriminering,
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rättvis konkurrens och lika villkor. EU och Kina kom i synnerhet överens om att
söka lösningar på ett antal viktiga hinder som identifierats av båda parter, med en
genomgång vid nästa toppmöte mellan EU och Kina.
I det gemensamma uttalandet bekräftas att EU och Kina som globala aktörer har
ett gemensamt ansvar för att ta itu med regionala och globala utmaningar såsom
klimatförändringar och genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar (COP21),
gemensamma säkerhetshot, inbegripet terrorismbekämpning och it-säkerhet samt
efterlevnad av den gemensamma övergripande handlingsplanen med Iran rörande
Irans kärntekniska program. EU och Kina bekräftar även att de är fast beslutna
att främja multilateralism och ett regelbaserat multilateralt handelssystem, inbegripet
processen att reformera de internationella monetära och finansiella systemen (inklusive
IMF-kvoter) och Världshandelsorganisationen (WTO), för vilket EU och Kina har inrättat
en gemensam arbetsgrupp. De bekräftar G20:s betydelse som ”det främsta forumet för
internationellt ekonomiskt och finansiellt samarbete” för att upprätthålla det multilaterala
systemet. Båda parterna åtar sig också att förbättra förbindelserna mellan Europa och
Asien på grundval av marknadsregler, transparens, öppen upphandling, lika villkor och
rättvis konkurrens samt skapa synergier mellan EU:s strategi för ett sammanlänkat
Europa och Asien och Kinas initiativ Ett bälte, en väg.
EU och Kina åtar sig också att 2020 ingå ett ambitiöst övergripande investeringsavtal,
som ska skapa lika spelregler för företag, ge nya marknadsmöjligheter och skydd för
investerare och deras investeringar samt möjliggöra mer omfattande och djupgående
ambitioner för bägge parterna.
EU är fortfarande Kinas främsta handelspartner, medan Kina är EU:s näst största
handelspartner. Handeln med varor mellan EU och Kina är värd över 1,5 miljarder
euro om dagen, och EU:s årliga export uppgick 2018 till 210 miljarder euro och
importen till 395 miljarder euro. EU:s export av tjänster till Kina 2017 uppgick till
44 miljarder euro, medan importen av tjänster uppgick till 28 miljarder euro. Kinesiska
utländska direktinvesteringar i EU uppgick 2017 till ca 30 miljarder euro, medan EU:s
direktinvesteringar i Kina samma år beräknades till ca 6–7 miljarder euro.
Europaparlamentet har riktat uppmärksamhet mot Kinas människorättskränkningar,
bland annat godtyckliga frihetsberövanden, arbetsläger, dödsstraff, inskränkningar i
yttrande- och föreningsfriheten, tvångsaborter samt den repressiva politiken i Tibet
och Xinjiang. Europaparlamentet har också gett sitt stöd åt kinesiska medborgares
krav på effektiva politiska reformer[1] och har fördömt behandlingen av olika enskilda
människorättsförsvarare och människorättsaktivister. Kina motsätter sig bestämt all
yttre ”inblandning” i landets inre angelägenheter, inklusive frågor om mänskliga
rättigheter. Den 37:e omgången av människorättsdialogen mellan EU och Kina hölls
i april 2019.

[1]Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2013 om förbindelserna mellan EU och Kina (EUT C 36,
29.1.2016, s. 126).
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B.

Taiwan

EU bekänner sig till politiken för ett enat Kina och erkänner inte Taiwan som en suverän
stat. EU har dock fortsatt samarbete med Taiwan på icke-politiska områden, däribland
kommersiella och ekonomiska områden som handel, forskning och klimat.
EU har utvecklat en välstrukturerad dialog med Taiwan om ekonomiska och
handelsrelaterade frågor inom ett antal sektorer såsom bilindustrin, läkemedel,
kosmetika och medicintekniska produkter. EU är Taiwans fjärde största handelspartner
efter Kina, USA och Japan och varuhandeln mellan EU och Taiwan nådde 2018 en ny
rekordnivå på 51,9 miljarder euro. Med utländska direktinvesteringar på 21,2 miljarder
euro 2017 är EU den största investeraren i Taiwan.
Parlamentet har upprepade gånger uppmuntrat ett närmare bilateralt samarbete mellan
EU och Taiwan på områden som handel, forskning, kultur, utbildning, klimat och
miljöskydd, och uttrycker sitt stöd för eventuella förhandlingar om ett investeringsavtal
mellan EU och Taiwan.
Taiwan och EU höll sina första årliga samråd om mänskliga rättigheter den 22 mars
2018.
C.

Hongkong

Förbindelserna mellan EU och Hongkong omfattar handel och ekonomisk utveckling,
tullsamarbete, innovation och teknik, konkurrens, livsmedelssäkerhet, miljö och
utbildning. EU var 2018 Hongkongs näst största handelspartner inom varuhandeln efter
Fastlandskina, och Hongkong är EU:s 17:e största handelspartner inom varuhandeln
och tionde största partner när det gäller handel med tjänster. Den tolfte strukturerade
dialogen mellan EU och Hongkong ägde rum i december 2018. I Europaparlamentets
rekommendation av den 13 december 2017 om 20-årsdagen av den särskilda
administrativa regionen Hongkongs inrättande betonas att det är av central vikt att
respektera den särskilda administrativa regionen Hongkongs grundlag för ytterligare
stärkande av förbindelserna med EU. EU bekänner sig till politiken för ett enat Kina
och erkänner Kinas rätt att motsätta sig inblandning i interna angelägenheter, men i
rekommendationen fördöms Kinas inblandning i Hongkongs interna angelägenheter,
vilket på lång sikt kan äventyra hållbarheten hos modellen ”ett land, två system”. EU
avförde den 12 mars 2019 Hongkong från förteckningen över icke samarbetsvilliga
skattejurisdiktioner efter förbättringar i förvaltningen.
D.

Japan

Japan har varit en strategisk partner till EU sedan 2003 och delar dess värderingar
i fråga om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Det strategiska
partnerskapsavtalet mellan EU och Japan, som trädde i kraft provisoriskt den 1 februari
2019 och omfattar politisk dialog och samarbete om politiska och regionala och
globala frågor, tar partnerskapet till en ny nivå. Det kommer också att stärka den
interparlamentariska dialogen mellan Europaparlamentet och Japans parlament. Det
ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan, ett av EU:s mest omfattande
frihandelsavtal, trädde i kraft den 1 februari 2019. Det förväntas stimulera handel
och ekonomisk tillväxt på båda sidor. Det ekonomiska partnerskapsavtalet innehåller
åtaganden både vad gäller varuhandeln och handeln med tjänster och tillhandahåller
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en ram som främjar bilaterala investeringar. Det innehåller också ambitiösa mål för
hållbar utveckling och för första gången ingår ett särskilt åtagande gällande Parisavtalet
om klimatförändringar.
EU och Japan delar en gemensam vision om en öppen och regelbaserad
världsekonomi som garanterar högsta standarder.
Japan är EU:s näst största handelspartner i Asien efter Kina, med en total handel
mellan de båda parterna som 2018 uppgick till 135 miljarder euro. De båda parterna står
fast vid sitt åtagande att stärka investeringsförbindelserna ytterligare, genom att inom
en nära framtid ingå ett separat investeringsskyddsavtal, som ska innehålla standarder
för investerar- och investeringsskydd och en tvistlösningsmekanism. EU och Japan
slutförde förhandlingarna om en adekvat skyddsnivå för datauppgifter den 17 juli
2018. Den 23 januari 2019 fattade EU och Japan beslut om att erkänna varandras
dataskyddssystem som likvärdiga, vilket skapar världens största område med säkra
dataflöden.
Vid det 26:e toppmötet mellan EU och Japan som ägde rum den 25 april 2019
diskuterades frågor som klimat, regional säkerhet och handel samt läget i de bilaterala
förbindelserna.
E.

Sydkorea

Förbindelserna mellan EU och Sydkorea sträcker sig tillbaka till avtalet från 1997
om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor. I dag är Sydkorea
en av EU:s tio strategiska partner på områdena global säkerhet, ekonomi, miljö och
internationellt samarbete. Den bilaterala handeln mellan EU och Sydkorea har ökat
avsevärt och nådde 2018 en rekordnivå på över 100 miljarder euro. EU är en stor
investerare i Sydkorea. Dess utländska direktinvesteringar uppgick till 51 miljarder euro
2017.
Sydkorea har en av världens mest avancerade vetenskaps- och tekniksektorer. Med
innovation som fokus har sektorn imponerande resultat i fråga om robotteknik och
artificiell intelligens, vilket öppnar för nya möjligheter att öka det vetenskapliga och
tekniska samarbetet med EU.
Sydkorea har en mycket digitaliserad ekonomi och håller på att utveckla en nationell
it-säkerhetsstrategi efter att ha utsatts för hackande och attacker som drabbat miljoner
människor och officiella webbplatser. Nordkorea har anklagats för att ligga bakom de
flesta större it-angreppen. EU och Sydkorea samarbetar alltmer på området it-hot.
Spänningarna mellan Sydkorea och Nordkorea var mycket kraftiga 2017, med
kontinuerliga tester av nordkoreanska vapen. Nordkoreas deltagande i vinter-OS i
februari 2018 i Pyeongchang utgjorde en vändpunkt. Sydkoreas president Moon Jaein försöker minska spänningarna genom dialog och förtroendeskapande åtgärder. Tre
mellankoreanska toppmöten med syftet att uppnå kärnvapennedrustning ägde rum
mellan april och september 2018. EU stöder en diplomatisk lösning på den koreanska
kärnvapenkonflikten.
I mars 2017 bekräftade Sydkoreas författningsdomstol riksrättsåtalet mot den tidigare
presidenten Park Geun-hye. Moon Jae-in, ledare för det demokratiska partiet, valdes
till president i maj 2017. Den nya administrationen genomför en ambitiös agenda
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för ekonomisk tillväxt genom att öka de statliga utgifterna och föra en social
omfördelningspolitik.
En delegation från Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor besökte Japan och
Sydkorea i april 2018 i syfte att fördjupa de bilaterala strategiska partnerskapen och
deras parlamentariska dimension.
Det nionde toppmötet mellan EU och Sydkorea ägde rum i Bryssel den 19 oktober
2018. EU och Sydkorea diskuterade en utvidgning av den bilaterala dagordningen och
de större utmaningarna vad gäller global och regional säkerhet och fred samt ickespridning av massförstörelsevapen.
F.

Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)

EU för en politik som präglas av ett kritiskt engagemang gentemot Demokratiska
folkrepubliken Korea (Nordkorea), där man kombinerar påtryckningar i form av
sanktioner och andra åtgärder samtidigt som man håller kommunikationskanalerna
öppna. De bilaterala förbindelserna är begränsade, och EU har inga bilaterala politiska
avtal eller handelsavtal med Nordkorea. Med undantag för det humanitära biståndet
berörs EU:s utvecklingssamarbete, som huvudsakligen rör livsmedelssäkerhet, också
av politiska överväganden, FN-sanktioner och andra inskränkningar. Parlamentet
har lagt fram flera resolutioner där Nordkorea fördöms för sina kärnvapen- och
robotprogram och har uttryckt stark oro över den försämrade människorättssituationen
i Nordkorea.
För att komplettera och stärka relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd (2270,
2321, 2371, 2375 och 2397), har EU flera gånger utökat sanktionerna mot Nordkorea
genom att låta förbudet mot investeringar inte bara gälla finansiella tjänster och
transporter utan också nya sektorer. Dessa omfattar industri relaterad till konventionella
vapen, metallurgi, rymd- och datatjänster samt tjänster med anknytning till gruvdrift
och tillverkning inom kemisk industri, gruvdrift och raffineringsindustri. I april 2018[2]
lade EU till en person och 21 enheter till förteckningen över vilka som omfattas av de
restriktiva åtgärderna mot Nordkorea på grund av deras medverkan i olaglig handel
och verksamhet vars syfte är att göra det lättare att kringgå sanktioner. Sammanlagt
finns för närvarande 80 personer och 75 enheter uppförda på FN:s förteckning, och
utöver det har EU ensidigt fört upp 59 personer och nio enheter på sin förteckning.
Efter Nordkoreas gemensamma deltagande med Sydkorea i vinter-OS i februari 2018
i Pyeongchang har tre mellankoreanska toppmöten ägt rum i april, maj och september
2018. Denna historiska utveckling visar på de bägge ländernas ömsesidiga intresse att
uppnå målet om nedtrappning och fred på Koreahalvön.
Det första toppmötet mellan Nordkorea och USA ägde rum i Singapore den 12 juni
2018. Nordkoreas president Kim Jong-un och USA:s president Trump enades
i det gemensamma uttalandet av den 12 juni 2018 om att upprätta nya
förbindelser på grundval av den förklaring som undertecknades i april 2018 vid
det mellankoreanska toppmötet i Panmunjom. Nordkorea åtog sig att arbeta för
fullständig kärnvapennedrustning av hela Koreahalvön. Det andra toppmötet mellan
[2]https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2018/04/06/north-korea-eu-aligns-its-restrictivemeasures-with-latest-un-sanctions/
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Nordkorea och USA ägde rum i Hanoi (Vietnam) den 27–28 februari 2019, men
ingen överenskommelse nåddes om kärnvapennedrustning. USA:s president Trump
har meddelat att han är redo att fortsätta förhandlingarna med Kim Jong-un.
Jorge Soutullo / Ulrich Jochheim
05/2019
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