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LÕUNA-AASIA

Aasia on suurim ja kõige suurema rahvaarvuga manner ning ELi jaoks suure geostrateegilise
tähtsusega. EL arendab Lõuna-Aasia riikidega tihedamaid sidemeid. India on nüüd ELi
strateegiline partner. ELi julgeolekuprobleemid selles piirkonnas on näiteks Kashmiri
konflikt ja Afganistan. EL on tugev majanduspartner ning oluline arenguabi andja, kes
edendab institutsioonide ülesehitamist, demokraatiat, head valitsemistava ja inimõigusi.

Käesolevas teabelehes käsitletakse Lõuna-Aasia piirkonda. Vt ka teabelehti Ida-Aasia (6.6.8)
ja Kagu-Aasia (6.6.9) kohta.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu lepingu V jaotis (ELi välistegevus);

— Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 206 ja 207 (kaubandus) ning 216–219
(rahvusvahelised lepingud);

— partnerlus- ja koostöölepingud (kahepoolsed suhted).

LÕUNA-AASIA

Euroopa Liit ergutab piirkondlikku integratsiooni ja toetab Lõuna-Aasia Piirkondliku
Koostöö Assotsiatsiooni (SAARC). SAARCi liikmesriigid on Afganistan, Bangladesh, Bhutan,
India, Maldiivid, Nepal, Pakistan ja Sri Lanka. EL, Hiina, Iraan, Jaapan, Lõuna-Korea,
Mauritius, Birma/Myanmar ja USA on SAARCis vaatleja staatuses. EL on SAARCi peamine
kaubanduspartner. ELi ja SAARCi vahelise kaubanduse väärtus on 112 miljardit eurot (2016);
umbes 15% SAARCi kogu rahvusvahelisest kaubandusest ja 22% selle ekspordi turuosast
pärineb EList (2015).
Arengukoostöö ELi ja Lõuna-Aasia riikide vahel hõlmab rahalist ja tehnilist abi ning
majanduskoostööd. Esmatähtsaks peetakse piirkonna stabiilsust, vaesuse vähendamist,
inimõiguseid, kestlikku arengut, head valitsemistava ja töötajate õiguseid. ELi ja SAARCi
koostöö eesmärk on edendada standardite ühtlustamist, soodustada kaubandust ja suurendada
teadlikkust piirkondliku koostöö kasulikkusest.
A. India
Aastal 2004 muutis EL suhted Indiaga, maailma kõige kiiremini kasvava majandusega,
strateegiliseks partnerluseks, mis hõlmab poliitilist, kaubandus- ja majandusalast koostööd.
ELi ja India 13. tippkohtumisel 2016. aastal määrati kindlaks ühine tegevuskava – ELi-
India tegevuskava aastani 2020, mis tugevdab partnerlust järgmisel viiel aastal. EL on India
suurim kaubanduspartner 13,5 protsendiga kogu kaubavahetusest. Kogu kaubanduse, sealhulgas
teenuste kogumaht ületas 2015. aastal 100 miljardit eurot, st 275 miljonit eurot päevas. ELi ja
India kahepoolse kaubavahetuse väärtust 2016. aastal hinnatakse 77 miljardile eurole ning India
poolel on 1,5 miljardi euro suurune märkimisväärne ülejääk. EL on ka India üks olulisemaid
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investeeringuallikaid. 2015. aastal oli ELi otseinvesteeringute maht Indias 51 miljardit eurot
ja India otseinvesteeringute maht ELis 16 miljardit eurot. India kasutab praegu ELi üldiste
tariifsete soodustuste kava kohaselt ühepoolseid soodustariife.
EL on oluline arenguabi andja Indiasse temaatilise ja piirkondliku koostöö kaudu. Koostöö
hõlmab laia teemade ringi, kuid selle strateegilises keskmes on ärivõimalused, energiajulgeolek,
teadusuuringud ja innovatsioon, kõrgharidus ning oskuste arendamine.
Vaatamata India märkimisväärsele majanduskasvule elab ligi 30% riigi rahvastikust vaesuses.
Euroopa Parlament on võtnud vastu resolutsioone inimõigustega seotud küsimustes, eelkõige
naiste ja laste vastu suunatud vägivalla ja lapstööjõu kasutamise kohta.
B. Sri Lanka
Valitsusjõudude ja tamilite vahel 26 aastat kestnud sõja lõppemine 2009. aastal aitas kaasa
kiirele majanduskasvule. Maithripala Sirisena ootamatu võit presidendivalimistel jaanuaris
2015 tegi lõpu president Rajapaksa kümneaastasele võimul olekule ja tõhustas koostööd ELiga.
Praegune suhteid reguleeriv õigusraamistik põhineb 1995. aastal sõlmitud koostöölepingul.
Alates 19. maist 2017 kohaldab EL Sri Lankale uuesti GSP+ kaubandussoodustusi tingimusel,
et riik edendab inimõigusi ja töötajate õigusi. EL oli peatanud GSP+ soodustuste kohaldamise,
sest eelmise valitsuse poolt ÜRO inimõiguste konventsioonide rakendamisel ilmnes tõsiseid
puudusi.
Euroopa Parlament hääletas 27. aprillil 2017 vastu ettepanekule keelata Sri Lanka suhtes
GSP+ soodustuste kohaldamine. EL on Sri Lanka suurim eksporditurg ja suuruselt teine
kaubanduspartner. ELi ja Sri Lanka kahepoolse kaubavahetuse maht 2016. aastal on
hinnanguliselt 4 miljardit eurot. ELi abi Sri Lankale ajavahemikul 2014–2020 ulatub 760 miljoni
euroni, mis on suunatud peamiselt maaelu arengule. Sri Lanka on teinud jätkuvaid edusamme
kalanduse juhtimise süsteemi reformimisel ja täitis aprillis 2016 ebaseadusliku, teatamata ja
reguleerimata kalapüügi vastase võitluse vallas oma rahvusvahelised kohustused.
C. Pakistan
ELi ja Pakistani suhete aluseks on 2004. aasta koostööleping. ELi ja Pakistani 2012.
aastast pärinev viieaastases tegevuskavas luuakse raamistik kahepoolsete poliitilise suhete
uuendamiseks. ELi ja Pakistani strateegiline dialoog töötab praegu uue, tõhustatud ELi ja
Pakistani strateegilise tegevuskava kallal, mis peaks valmima 2017. aasta keskpaigaks ja
mida hiljem uuendatakse sõltuvalt edusammudest sellistes valdkondades nagu inimõigused,
demokraatia, õigusriik ja hea valitsemistava.
Tuumariik Pakistani poliitiline stabiilsus sõltub võimu jaotumisest tsiviiladministratsiooni,
sõjaväe ja kohtusüsteemi vahel ning peaminister Nawaz Sharifi reformidest, mille eesmärk
on tugevdada õigusriiki ja head valitsemistava ning millele lisanduvad majandusreformid ja
erastamisprogrammid. Alates 2016. aastast on Panama dokumentides esitatud Sharifi perekonda
puudutavad paljastused valitsust nõrgendanud.
Julgeolekuolukord põhjustab ebastabiilsust ja Pakistani sõjavägi on endiselt kaasatud
riigi poliitikasse, eriti julgeoleku-, kaitse- ja välispoliitika vallas, ning sõjaväel on suur
terrorismivastase võitluse mandaat.
Euroopa Parlamendi resolutsioonides on käsitletud peamisi inimõiguste alaseid mureküsimusi,
milleks on surmanuhtluse moratooriumi peatamine, jumalateotust käsitleva seaduse
mõju, rahvus- ja usuvähemuste olukord ning terrorismis süüdistatavate tsiviilisikute üle
kohtumõistmiseks eritribunalide asutamine.
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Pakistan on üks suur kasusaaja ELi ühepoolsetest kaubandussoodustustest üldise soodustuste
süsteemi osaks oleva GSP+ alusel. EL on Pakistani peamisi kaubanduspartnereid, kaubanduse
kogumaht oli 2016. aastal 11,6 miljardit eurot ja üle 20% Pakistani ekspordist tuleb ELi.
Pakistanil on märkimisväärne kaubandusbilansi ülejääk ELiga – miljard eurot. Euroopa Liit on
suur arengu- ja humanitaarabi andja Pakistanis. Arengukoostöö rahastamisvahendist aastateks
2014–2020 saadav summa on 653 miljonit eurot ning see on mõeldud maaelu arengule,
haridusele ja heale valitsemistavale, inimõigustele ja õigusriigi põhimõttele.
D. Afganistan
Afganistani esimene demokraatlik üleminek viidi lõpule septembris 2014, kui ametisse
vannutati president Ashraf Ghani. Presidendivalimiste tulemused olid tekitanud tõsise
institutsioonilise kriisi ja presidendi peamine poliitiline rivaal Abdullah nimetati valitsuse
tegevjuhiks. Pikaleveninud läbirääkimiste tõttu viibis täieliku valitsuskabineti moodustamine.
Rahvusvahelised julgeolekuabijõud (ISAF) lahkusid 2014. aasta detsembris, kuid 13 000 USA
ja NATO sõjaväelast jäi kohale. Taliban ja viimasel ajal ka niinimetatud Islamiriigi rühmitus
tekitavad tõsiseid julgeolekualaseid väljakutseid. On oht, et Afganistan muutub läbikukkunud
riigiks. Ulatuslikum piirkondlik koostöö oleks oluline Afganistani riigi ja piirkonna stabiilsust
soodustav tegur.
Pärast Talibani režiimi langemist 2001. aastal avas EL Kabulis oma delegatsiooni. ELi
suursaadik on ühtlasi ELi eriesindaja. Praegune partnerlus juhindub 2005. aasta ühisest
poliitilisest deklaratsioonist ja 2014. aasta ELi Afganistani strateegiast. Nõukogu võttis oma
18. juuli 2016. aasta järeldustes Afganistani kohta vastu järelmeetmed ELi Afganistani
strateegia (2014–2016) aruande alusel. 1. juunil 2016 Kabulis toimunud teisel Afganistani
ja ELi inimõiguste teemalisel dialoogil rõhutati Afganistani valitsuse jätkuvat valmidust
parandada inimõiguste olukorda. Afganistan on suurim ELi arenguabi vahenditest toetuse
saaja. Praegusest ELi eelarvest on Afganistanile ajavahemikuks 2014–2020 eraldatud 1,4
miljardit eurot ning vahendid on suunatud eelkõige põllumajanduse, maaelu arengu, tervishoiu,
õigusriigi, korrakaitse, demokratiseerimise ja aruandekohusluse valdkonda. Ligikaudu 20%
rahalistest vahenditest on reserveeritud reformidega seotud nn stimuleerivateks makseteks.
Euroopa Parlament toetab kindlalt ELi-Afganistani partnerlus- ja arengualast koostöölepingut
ning kutsus oma 2013. aasta juuni resolutsioonis üles seda võimalikult kiiresti sõlmima.
Partnerlus- ja arengualane koostööleping allkirjastati 18. veebruaril 2017.
Brüsseli Afganistani teemaline ministrite konverents, mille korraldas EL 5. oktoobril 2016, oli
edukas. Sellel osalesid 75 riiki ja 26 rahvusvahelist organisatsiooni, kes kiitsid heaks Afganistani
valitsuse reformikava ja võtsid kohustuse eraldada 13,6 miljardit eurot. EL ja selle liikmesriigid
kohustusid eraldama 5 miljonit eurot.
Novembris 2015 väljendas Euroopa Parlament tõsist muret mässutegevuse laienemise ja
Talibani poolt selliste vähemuste nagu šiiidi hazarate vastu toimepandavate rünnakute pärast.
Afganistani kodanikud moodustasid suuruselt teise 2015.–2016. aasta nn suure rändelaine ajal
ELi saabunud pagulaste rühma. EL toetab samuti arvukaid pagulasi, kes alates 2016. aastast
Pakistanist ja Iraanist Afganistani tagasi pöörduvad. ELi missioon, mis toetas Afganistani
tsiviilpolitsei ülesehitamist (EUPOL) ja mis loodi 2007. aastal, lõpetati 2016. aasta lõpus.
EL oli aastal 2015 Afganistani suuruselt neljas kaubanduspartner pärast Pakistani, Indiat
ja Ameerika Ühendriike. Afganistanile kehtivad kaubandussoodustused režiimi „Kõik peale
relvade“ (EBA) alusel.
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