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KAGU-AASIA

Aasia on suurim ja kõige suurema rahvaarvuga maailmajagu ning ELi jaoks suure
geostrateegilise tähtsusega. Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon (ASEAN) ja Aasia-Euroopa
kohtumine (ASEM) on ELi jaoks Kagu-Aasias olulised partnerid ning EL arendab kogu
piirkonna riikidega tihedamaid sidemeid. EL on tugev majanduspartner ning oluline
arenguabi andja, kes edendab institutsioonide ülesehitamist, demokraatiat, head valitsustava
ja inimõigusi.

Käesolevas teabelehes käsitletakse Kagu-Aasia piirkonda. Vt ka teabelehti Lõuna-Aasia (6.6.7)
ja Ida-Aasia (6.6.8) 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).

KAGU-AASIA

A. Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon (ASEAN)
EL ja ASEAN alustasid tippkohtumisi 40 aastat tagasi. ASEAN asutati 1967. aastal ja sellesse
kuulub praegu 10 riiki (asutajaliikmed Indoneesia, Malaisia, Filipiinid, Singapur ja Tai ning
Brunei Darussalami Riik, Vietnam, Laos, Kambodža ja Myanmar). Alates ASEANi harta
jõustumisest 1. jaanuaril 2009. aastal on assotsiatsioon olnud rahvusvaheline juriidiline isik.
ASEAN järgib ranget poliitikat mitte sekkuda oma liikmete siseasjadesse.
EL ja ASEANi koostöö raamistati 2012. aasta tegevuskavas ELi ja ASEANi tõhustatud
partnerluse tugevdamiseks (2013–2017) ning ELil on strateegiline huvi sidemete tugevdamiseks
ASEANiga.
ELi ja individuaalsed ASEANi liikmesriigid püüavad sõlmida partnerlus- ja koostöölepinguid.
EL on ASEANi suuruselt teine partner, moodustades 13 % kogu ASEANi rahvusvahelisest
kaubandusest. ASEAN on ELi suuruselt kolmas partner väljaspool Euroopat (pärast USAd
ja Hiinat). Läbirääkimised ELi ja ASEANi piirkondadevahelise vabakaubanduslepingu
sõlmimiseks – mis on ELi lõppeesmärk – taaskäivitati 2017. aasta märtsis. ELi ja ASEANi
kahepoolse kaubanduse maht oli 2016. aastal 208 miljardit eurot ning EL oli 2015. aastal endiselt
suurim välismaiste otseinvesteeringute tegija ASEANi riikidesse, summas 23,3 miljardit eurot.
B. Aasia-Euroopa kohtumine (ASEM)
Aasia-Euroopa kohtumine (ASEM) on peamine Euroopa Liidu ja Aasia vaheline foorum,
kus osaleb 53 partnerit, kes esindavad ligikaudu 60% maailma SKPst ja üle 60% maailma
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rahvastikust. 11. Aasia-Euroopa tippkohtumine (ASEM 11) toimus 2016. aasta juulis
Ulaanbaataris, Mongoolias. Järgmine ASEMi tippkohtumine toimub 2018. aastal Brüsselis.
Lisaks valitsuse tasandil toimuvatele kohtumistele tulevad ASEMi raames kokku parlamendid,
ärisektor, kodanikuühiskond, teadusringkonnad ja meedia.
C. Indoneesia
Indoneesia – G20 liige, suuruselt kolmas demokraatlik riik ja suurima moslemite
kogukonnaga riik maailmas – , on ELi jaoks järjest olulisem partner. Koostöö põhineb
ELi ja Indoneesia vahelisel partnerlus- ja koostöölepingul, mis jõustus 1. mail 2014.
2016. aasta juulis alustati ametlikult läbirääkimisi ELi ja Indoneesia laiaulatusliku
majanduspartnerluslepingu sõlmimiseks. Esimene läbirääkimiste voor toimus 2016. aasta
septembris ja pärast läbirääkimiste teist vooru 24.–27. jaanuaril 2017 avaldati üheksa ELi
esialgset läbirääkimispositsiooni 7. veebruaril 2017.
EL on Indoneesia suuruselt neljas kaubanduspartner. Aastal 2016 oli kaubanduse kogumaht 25
miljardit eurot. Laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu kohase ELi ja Indoneesia
ühiskomitee esimene kohtumine toimus 28. novembril 2016. ELi metsaõigusnormide täitmise
järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse (FLEGT) tegevuskava on aidanud Indoneesial
töötada välja ühe kõige läbimõelduma puidu õiguspärasuse kontrollimise süsteemi maailmas.
Esimene FLEGT-litsents väljastati 15. novembril 2016.
Euroopa Parlamendi resolutsioonides on käsitletud inimõiguste küsimusi ja rünnakuid
usuvähemuste vastu.
D. Myanmar
EL on olnud aktiivne partner Myanmari üleminekul demokraatiale. 2013. aastal avas EL
delegatsiooni Myanmaris. 20. juunil 2016 vastuvõetud Euroopa Ülemkogu järeldustes ELi
Myanmari strateegia kohta tunnustatakse võimu rahumeelset üleandmist ja demokraatia
kindlustamist pärast 2015. aasta novembris toimunud valimisi. Euroopa Parlament osales 2015.
aasta üldvalimiste ELi valimisvaatlusmissioonis.
Htin Kyawist sai 2016. aasta märtsis esimene demokraatlikult valitud president. Valitsus jagab
siiski endiselt võimu sõjaväega, kellele kuulub 25% kohtadest üleriigilises parlamendis. EL
ergutab Myanmari valitsust viima kõik kehtivad õigusaktid kooskõlla rahvusvahelise õiguse ja
standarditega ning täitma ÜRO Inimõiguste Nõukogu soovitusi.
Euroopa Parlament on väljendanud muret inimõiguste olukorra ja eriti etnilise vägivalla
pärast oma resolutsioonides, viimati oma 2016. aasta detsembri resolutsioonis rohingja
vähemuse tagakiusamise kohta. Myanmar on Euroopa Parlamendi jaoks üks prioriteetseid riike
demokraatia toetamise tervikliku lähenemisviisi raames. EL väljendas heameelt selle üle, et
Myanmari valitsus teatas 2016. aasta novembris komisjoni moodustamisest hiljuti Arakani
osariigis toimunud rohingjade vastase vägivalla uurimiseks.
EL andis 2013. aastal Myanmarile juurdepääsu „Kõik peale relvade“ kaubandussoodustuste
süsteemile, pärast seda kui EL ja Myanmar alustasid läbirääkimisi investeeringute kaitse lepingu
sõlmimiseks. Viies läbirääkimiste voor ELi ja Myanmari vahelise investeeringute kaitse lepingu
sõlmimiseks toimus 26. ja 27. aprillil 2017. Aastal 2016 oli ELi ja Myanmari kaubanduse
kogumaht 1,6 miljardit eurot. EL on üks peamisi Myanmarile abi andjaid. Ajavahemikuks 2014–
2020 eraldatud abisumma on 688 miljonit eurot. Sihtvaldkonnad on maaelu areng, haridus, hea
valitsemistava ja õigusriigi põhimõte ning rahu kindlustamine. Alates 2015. aasta maist on EL
osalenud koos Ameerika Ühendriikide, Jaapani, Taani ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga
(ILO) algatuses, millega edendatakse töötajate põhiõigusi ja töötavasid Myanmaris.
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E. Filipiinid
Rodrigo Duterte võitis 2016. aasta mais presidendivalimised 39% häältega. Uus
administratsioon on võtnud ka vastuolulisi meetmeid uimastikaubanduse vastu, andes loa
kaubitsejaid maha lasta, mis toob kaasa raskeid inimõiguste rikkumisi. Duterte on samuti
muutnud Filipiinide välispoliitikat, loobunud osaliselt liidust USAga ning sõlminud liitlassuhted
Hiina ja Venemaaga.
EL ja Filipiinid allkirjastasid partnerlus- ja koostöölepingu 2011. aastal, kuid kõik liikmesriigid
ei ole seda veel ratifitseerinud. Euroopa Parlament on üha enam mures inimõiguste rikkumise
pärast Filipiinidel ning on sel teemal vastu võtnud resolutsioonid 2016. aasta septembris
ja 2017. aasta märtsis. Läbirääkimised Filipiinidega sõlmitava vabakaubanduslepingu üle
algasid ametlikult 2015. aasta detsembris. Läbirääkimiste teine voor toimus 13.–17. veebruaril
2017 ja liikus edasi tekstipõhistele läbirääkimistele mitmes valdkonnas (nagu kaubavahetus,
päritolureeglid, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed ning kaubandus ja kestlik areng). Filipiinide
suhtes kohaldatakse praegu GSP + kaubandussoodustusi. EL on oluline Filipiinidele abi andja
ning eraldab aastatel 2014–2020 selleks 325 miljonit eurot, kaks korda rohkem kui eelmisel
perioodil. Sihtvaldkonnad on õigusriik ning kaasav majanduskasv.
F. Vietnam
Vietnam on üks ELi tähtsamaid partnereid Kagu-Aasias. ELi ja Vietnami vaheline
laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamleping jõustus 2016. aastal. EL on Vietnami
suuruselt kolmas kaubanduspartner ja suhted peaksid veelgi intensiivistuma pärast ELi ja
Vietnami vabakaubanduslepingu jõustumist, mis peaks toimuma 2018. aastal. EL on ka üks
suurimaid otseste välisinvesteeringute allikad Vietnamis ning peamine arengukoostöö rahastaja.
Ajavahemikuks 2014–2020 on eraldatud 400 miljonit eurot, mille sihtvaldkonnad on hea
valitsemistava, energeetika ja kliimamuutused.
Vietnamis on viimase kahe aastakümne jooksul toimunud kiired majanduslikud ja
ühiskondlikud muutused ning riik on integreerunud maailmamajandusse. Vietnam on üks
kiireima majanduskasvuga ASEANi riike, kus SKP kasvas aastatel 2010–2016 keskmiselt
ligikaudu 6%. ELi kaubandussaldo Vietnamiga on negatiivne ligikaudu 23 miljardi euro
ulatuses. 2016. aastal oli ELi-Vietnami kaubavahetuse maht üle 42 miljardi euro, millest 33
miljardit eurot moodustas import Vietnamist ELi ja 9 miljardit eurot eksport EList Vietnami.
Euroopa Parlament võttis 2016. aasta juunis vastu resolutsiooni inimõiguste kohta Vietnamis.
G. Tai
ELi ja Tai partnerlus põhineb 1980. aastal allkirjastatud raamlepingul. ELi ja Tai
viisid lõpule läbirääkimised partnerlus- ja koostöölepingu üle 2013. aasta märtsis,
kuid lepingu allkirjastamine peatati pärast 2014. aastal toimunud sõjaväelist riigipööret.
Vabakaubanduslepingu alased läbirääkimised algasid 2013. aastal, kuid on samuti peatatud.
EL on korduvalt nõudnud demokraatliku valitsuse taastamist. EL on Tai suuruselt kolmas
eksporditurg ja Tai on üks ELi peamisi kaubanduspartnereid ASEANis. EL on ka
oluline Tai kodanikuühiskonnale abi andja. Euroopa Parlament võttis 2016. aasta oktoobris
vastu resolutsiooni Tai kodanikuühiskonna kohta ning 2015. aasta oktoobris resolutsiooni
poliitilise ja inimõiguste olukorra kohta Tais. Tai on saanud kollase kaardi seoses ELi
määrusega ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja
lõpetamiseks, ning kavandatud on konsulteerimine.
H. Kambodža
ELi ja Kambodža suhted põhinevad 1999. aasta koostöö raamlepingul ning ühiskomitee
kohtumised toimuvad kaks korda aastas. Kambodža suhtes kohaldatakse „Kõik peale

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
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relvade” kaubandussüsteemi ja EL on Kambodža toodete suurim eksporditurg. EL on
suurim arengukoostöö ja humanitaarabi rahastaja, mitmeaastase sihtprogrammi (2014–2020)
raames on eraldatud 410 miljonit eurot, erilise rõhuasetusega põllumajandusele ja ressursside
haldamisele, haridusele ja oskustele ning heale valitsemistavale. Euroopa Parlamendi
inimõiguste allkomisjon külastas Kambodžat 2016. aasta märtsis. Euroopa Parlament on võtnud
vastu mitmeid resolutsioone poliitilise ja kodanikuõiguste olukorra kohta Kambodžas. EL on
alates 2014. aastast kandnud Kambodža musta nimekirja seoses ELi määrusega ebaseadusliku,
teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks.
I. Singapur
EL ja Singapur parafeerisid partnerlus- ja koostöölepingu ja ELi-Singapuri
vabakaubanduslepingu 2013. aastal. Mõlemad lepingud ootavad ratifitseerimist. EL on
Singapuri tähtsuselt kolmas kaubanduspartner ja suurim otseste välisinvesteeringute allikas.
Euroopa Liidu Kohus selgitas oma 16. mai 2017. aasta arvamuses[1], et kuigi kavandatav ELi-
Singapuri vabakaubandusleping kuulub liidu ainupädevusse, ei saa liit seda praegusel kujul
ainuisikuliselt sõlmida, kuna mõned sätted (mis käsitlevad muid välisinvesteeringuid peale
otseinvesteeringute ning investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamist) kuuluvad liidu ja
liikmesriikide jagatud pädevusse.
Pooled teevad kõrgel tasemel koostööd sellistes valdkondades nagu ettevõtlus, teadus ja
tehnoloogia. EL nõuab surmanuhtluse keelustamist ja toetab kodanikuühiskonda demokraatia
ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi kaudu.
J. Brunei
EL edendab aktiivselt suhteid Bruneiga, kuid raamlepingut veel ei ole. Suheldakse peamiselt
ASEANi kaudu. Partnerlus- ja koostöölepingu üle peetakse läbirääkimisi. EL on Brunei
suuruselt viies kaubanduspartner ning peamised kaubaartiklid ELi ja Brunei vahelises
kaubanduses on masinad, mootorsõidukid ja kemikaalid.
K. Laos
EL ja Laos sõlmisid 1997. aastal koostöölepingu ning ühiskomitee kohtub iga kahe aasta
järel. EL on üks peamisi Laosele arenguabi andjaid. Mitmeaastase sihtprogrammi (2014–2020)
raames eraldatakse Laosele 207 miljonit eurot, mille sihtvaldkonnad on toiduga kindlustatus,
haridus ja hea valitsemistava. EL toetab kodanikuühiskonna tegevust Laoses. Laose suhtes
kohaldatakse „Kõik peale relvade“ kaubandussüsteemi ja kaubandus on viimastel aastatel
kiiresti kasvanud.
L. Malaisia
EL ja Malaisia viisid lõpule läbirääkimised partnerlus- ja koostöölepingu üle 2015. aastal ja
käimas on läbirääkimised vabakaubanduslepingu üle, kuid Malaisia taotlusel on need praegu
peatatud. Käsil on kokkuvõtte tegemine, et hinnata läbirääkimiste taasalustamise väljavaateid.
EL on Malaisia suuruselt kolmas kaubanduspartner. ELi arengukoostöö keskmes on kestlik
areng ja keskkond, teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus, rände- ja varjupaigaprogrammid,
inimõigused ja surmanuhtluse kaotamine.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
06/2017

[1]Euroopa Liidu Kohtu arvamus nr 2/15, 16.5.2017, ECLI:EU:C:2017:376.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)
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