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ETELÄ-AASIA

Aasia on kooltaan ja väestömäärältään suurin manner, ja sillä on erittäin suuri geostrateginen
merkitys EU:lle. EU on rakentamassa tiiviimpiä suhteita Etelä-Aasian maihin. Intia on
nyt EU:n strateginen kumppani. Alueella on EU:lle kuitenkin turvallisuuteen liittyviä
huolenaiheita, kuten Kashmirin konflikti ja Afganistan. EU on voimakas taloudellinen toimija
ja merkittävä kehitysavun ja avun antaja, ja se työskentelee hallintorakenteiden lujittamiseksi
ja demokratian, hyvän hallinnon sekä ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Tässä luvussa esitellään Etelä-Aasian aluetta. Katso myös Itä-Aasiaa (6.6.8) ja Kaakkois-Aasiaa
(6.6.9) koskevat luvut.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) V osasto (EU:n ulkoinen toiminta)

— Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 206 ja 207 artikla (kauppa) ja
216–219 artikla (kansainväliset sopimukset)

— kumppanuus- ja yhteistyösopimukset (kahdenväliset suhteet)

ETELÄ-AASIA

EU kannustaa alueelliseen integraatioon ja tukee Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön järjestöä
(SAARC). SAARCin kahdeksan jäsenvaltiota ovat Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Intia,
Malediivit, Nepal, Pakistan ja Sri Lanka. EU:lla, Kiinalla, Iranilla, Japanilla, Etelä-Korealla,
Mauritiuksella, Burmalla/Myanmarilla ja Yhdysvalloilla on SAARCissa tarkkailijan asema.
EU on SAARCin tärkein kauppakumppani. EU:n ja SAARCin kaupan arvo on 112 miljardia
euroa (vuonna 2016), ja unionin osuus sen koko ulkomaankaupasta on noin 15 prosenttia ja
22 prosenttia vientimarkkinoista (vuonna 2015).
EU osallistuu Etelä-Aasian maiden kehittämiseen taloudellisen ja teknisen avun sekä
taloudellisen yhteistyön muodossa. Painopiste on alueellisessa vakaudessa, köyhyyden
vähentämisessä, ihmisoikeuksissa, kestävässä kehityksessä, hyvässä hallintotavassa ja
työelämän oikeuksissa. EU:n ja SAARCin yhteistyöllä pyritään edistämään normien
yhdenmukaistamista, helpottamaan kauppaa ja lisäämään tietoisuutta alueellisen yhteistyön
eduista.
A. Intia
Intia on maailman nopeimmin kasvava talous. EU nosti suhteensa Intiaan vuonna 2004
strategiseksi kumppanuudeksi, joka kattaa poliittisen, kauppapoliittisen ja taloudellisen
yhteistyön. Vuonna 2016 pidetyssä EU:n ja Intian välisessä 13. huippukokouksessa hyväksyttiin
EU:n ja Intian toimintasuunnitelma 2020. Tämä yhteinen etenemissuunnitelma vahvistaa
kumppanuutta seuraavien viiden vuoden aikana. EU on Intian suurin kauppakumppani, ja sen
osuus maan koko tavarakaupasta on 13,5 prosenttia. Kaupan kokonaisarvo, palvelukauppa
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mukaan luettuna, oli yli 100 miljardia euroa vuonna 2015, mikä merkitsee 275:tä miljoonaa
euroa päivässä. EU:n ja Intian välinen kaksisuuntainen tavarakauppa oli arviolta yli 77 miljardia
euroa vuonna 2016, ja kauppatase oli 1,5 miljardia euroa ylijäämäinen Intialle. EU on
myös suurimpia investointien lähteitä Intiassa, ja vuonna 2015 EU:lla oli maasta lähteneitä
suoria ulkomaisia sijoituksia Intiassa 51 miljardin euron edestä, kun taas Intialla oli maahan
suuntautuneita suoria ulkomaisia sijoituksia EU:ssa 16 miljardin euron edestä. Intialle on tällä
hetkellä myönnetty yksipuolinen tullietuusjärjestely osana EU:n yleistä tullietuusjärjestelmää
(GSP-järjestelmä).
EU on merkittävä kehitysavun antaja Intiassa. Apua myönnetään aihekohtaisen ja
alueellisen yhteistyön kautta. Yhteistyö kattaa monia erilaisia aiheita, mutta se on
kohdistettu strategisesti liiketoimintamahdollisuuksiin, energiaturvallisuuteen, tutkimukseen ja
innovointiin, korkeakoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen.
Intian huomattavasta talouskasvusta huolimatta lähes 30 prosenttia intialaisista
elää köyhyydessä. Parlamentti on antanut päätöslauselmia, joissa on käsitelty
ihmisoikeuskysymyksiä, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä
lapsityövoiman käyttöä.
B. Sri Lanka
Kun tamilien ja Sri Lankan hallituksen 26 vuotta kestänyt sota loppui vuonna 2009, talouskasvu
lähti liikkeelle voimakkaana. Maithripala Sirisena voitti yllättäen tammikuussa 2015 järjestetyt
presidentinvaalit, mikä lopetti presidentti Rajapaksan vuosikymmenen pituisen valtakauden ja
lisäsi yhteistyötä EU:n kanssa.
Suhteiden nykyisen oikeudellisen kehyksen pohjana on vuonna 1995 allekirjoitettu
yhteistyösopimus. EU myönsi 19. toukokuuta 2017 Sri Lankalle uudelleen GSP+-
kauppaetuudet sillä ehdolla, että se parantaa ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia. EU oli
keskeyttänyt GSP+-etuuksien soveltamisen, koska edellisellä hallituksella oli vakavia puutteita
YK:n ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanossa.
Euroopan parlamentin äänestyksessä 27. huhtikuuta 2017 kumottiin ehdotus evätä GSP
+-kauppaetuuksien myöntäminen Sri Lankalle. EU on Sri Lankan suurin vientimarkkina-
alue ja sen toiseksi suurin kauppakumppani. EU:n ja Sri Lankan välinen kaksisuuntainen
tavarakauppa oli arviolta 4 miljardia euroa vuonna 2016. EU:n Sri Lankalle myöntämän avun
määrä kaudella 2014–2020 on 760 miljoonaa euroa, ja se keskittyy pääasiassa maaseudun
kehittämiseen. Sri Lanka on edistynyt kalastuksenhallintajärjestelmänsä uudistamisessa ja
täyttänyt laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumista koskevat
kansainväliset velvoitteensa huhtikuussa 2016.
C. Pakistan
EU:n ja Pakistanin suhteiden perustana on vuoden 2004 yhteistyösopimus. Vuonna 2012 tehty
EU:n ja Pakistanin välinen viisivuotinen toimintasuunnitelma tarjoaa puitteet kahdenvälisten
poliittisten suhteiden kehittämiselle. EU:n ja Pakistanin strategisessa vuoropuhelussa työstetään
parhaillaan uutta, laajennettua EU:n ja Pakistanin välistä strategista toimintasuunnitelmaa.
Toimintasuunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2017 puoliväliin mennessä, ja se on
tarkoitus uusia myöhemmin esimerkiksi ihmisoikeuksien, demokratian, oikeusvaltioperiaatteen
ja hyvän hallinnon aloilla saavutetusta edistyksestä riippuen.
Ydinasevalta Pakistanin poliittinen vakaus riippuu vallanjaosta siviilihallinnon sekä armeijan
ja oikeuslaitoksen välillä samoin kuin pääministeri Nawaz Sharifin uudistuksista oikeusvaltion
ja hyvän hallinnon lujittamiseksi sekä talousuudistuksista ja yksityistämisohjelmista. Panaman
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papereihin liittyvät Sharifin perhettä koskevat paljastukset ovat vuodesta 2016 lähtien
heikentäneet hallitusta.
Turvallisuustilanne aiheuttaa epävakautta, ja Pakistanin armeija puuttuu edelleen maan
politiikkaan, erityisesti turvallisuus-, puolustus- ja ulkopolitiikkaan, ja sillä on terrorismin
torjumiseksi annetut laajat valtuudet.
Euroopan parlamentin päätöslauselmissa on käsitelty ihmisoikeuksiin liittyviä tärkeimpiä
huolenaiheita. Näitä ovat kuolemanrangaistusta koskevan moratorion keskeyttäminen,
jumalanpilkkalainsäädännön vaikutukset, etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen tilanne
sekä erityisten sotilastuomioistuinten perustaminen terrorismista syytettyjen siviilien
tuomitsemiseksi.
Pakistan on EU:n yksipuolisten kauppaetuuksien merkittävä tuensaaja, jolle on myönnetty
EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP-järjestelmä) mukaisia GSP+-tullietuuksia. EU on
yksi Pakistanin suurimmista kauppakumppaneista, ja kaupan arvo oli yhteensä 11,6 miljardia
euroa vuonna 2016 ja EU:n osuus Pakistanin kokonaisviennistä oli yli 20 prosenttia.
Pakistanin kauppatase EU:n kanssa on 1 miljardi euroa ylijäämäinen. EU on merkittävä
kehitysavun ja humanitaarisen avun antaja Pakistanille. Kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä
kaudella 2014–2020 myönnetyn rahoituksen määrä on 653 miljoonaa euroa, ja se kohdistetaan
pääasiassa maaseudun kehittämiseen, koulutukseen ja hyvään hallintoon, ihmisoikeuksiin sekä
oikeusvaltion kehittämiseen.
D. Afganistan
Afganistanissa tehtiin syyskuussa 2014 ensimmäinen demokraattinen vallanvaihto, kun
presidentti Ashraf Ghani vannoi virkavalansa. Presidentinvaalien tulos aiheutti vakavan
institutionaalisen kriisin, ja presidentin poliittinen kilpailija Abdullah nimettiin hallituksen
johtoon. Pitkään jatkuneet neuvottelut viivästyttivät hallituksen muodostamista. Kansainvälinen
turvallisuusjoukko (ISAF) vedettiin maasta joulukuussa 2014, mutta noin 13 000 Yhdysvaltain
ja Naton sotilasta jäi maahan. Talibanit ja viime aikoina myös niin kutsuttu islamilainen valtio
ovat vakava turvallisuusuhka. On olemassa riski, että Afganistanista tulee ”romahtanut valtio”.
Alueellisen yhteistyön lisääminen parantaisi huomattavasti kansallista ja alueellista vakautta.
Talibanien hallinnon kaaduttua vuonna 2001 EU avasi edustuston Kabulissa. EU:n suurlähettiläs
on samalla EU:n erityisedustaja. Nykyinen kumppanuus perustuu vuonna 2005 annettuun
yhteiseen poliittiseen julkilausumaan sekä vuodelta 2014 olevaan EU:n Afganistanin
strategiaan. Neuvosto hyväksyi 18. heinäkuuta 2016 antamissaan päätelmissä jatkotoimia
Afganistania koskevaan EU:n strategiaan 2014–2016. Kabulissa 1. kesäkuuta 2016
järjestetyssä Afganistanin ja EU:n välisessä toisessa ihmisoikeusvuoropuhelussa korostettiin,
että Afganistanin hallitus on edelleen sitoutunut parantamaan ihmisoikeustilannetta. Afganistan
on EU:n kehitysavun suurin saaja. EU:n nykyisessä talousarviossa myönnetään 1,4 miljardia
euroa Afganistaniin kaudeksi 20142020, ja ensisijaisia aloja ovat maatalous, maaseudun
kehittäminen, terveys, oikeusvaltio, poliisilaitos, demokratisointi ja tilivelvollisuus. Noin
20 prosenttia määrärahoista on varattu uudistuksiin sidottuihin ”kannustinmaksuihin”.
Parlamentti on tukenut voimakkaasti EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskevan
yhteistyösopimuksen tekemistä. Kesäkuussa 2013 antamassaan päätöslauselmassa se pyysi
tekemään sopimuksen mahdollisimman pian. EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä
koskeva yhteistyösopimus allekirjoitettiin 18. helmikuuta 2017.
Brysselissä 5. lokakuuta 2016 järjestetty EU:n isännöimä kansainvälinen Afganistan-
konferenssi oli menestys. Konferenssiin osallistui 75 maata ja 26 kansainvälistä organisaatiota,
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jotka tukivat Afganistanin hallituksen uudistusohjelmaa ja lupasivat maalle 13,6 miljardia euroa.
EU ja sen jäsenvaltiot lupasivat 5 miljoonaa euroa.
Parlamentti ilmaisi marraskuussa 2015 vakavan huolestumisensa kapinallisten lisääntyneestä
toiminnasta ja talibanien vähemmistöjä, esimerkiksi šiialaisia hazaroita, vastaan kohdistamista
toimista. Afganistanilaiset muodostivat toiseksi suurimman ryhmän unioniin saapuvista
pakolaisista vuosien 2015 ja 2016 suuren pakolaisaallon aikana. EU tukee myös pakolaisia,
joita on vuodesta 2016 lähtien palannut Afganistaniin joukoittain Pakistanista ja Iranista.
Vuonna 2007 käynnistetty EU:n poliisioperaatio (EUPOL), jolla tuettiin Afganistanin
siviilipoliisivoimien rakentamista, päättyi vuoden 2016 lopussa.
EU oli Pakistanin, Intian ja Yhdysvaltojen jälkeen Afganistanin neljänneksi suurin
kauppakumppani vuonna 2015. Afganistan hyötyy ”Kaikki paitsi aseet” -kauppajärjestelystä
EU:n kanssa.
Jorge Soutullo / Anna Saarela / Fernando Garcés de los Fayos
06/2017
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