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KAAKKOIS-AASIA

Aasia on kooltaan ja väestömäärältään suurin manner, ja sillä on erittäin suuri
geostrateginen merkitys EU:lle. Kaakkois-Aasiassa ASEAN ja Asem ovat EU:lle tärkeitä
keskustelukumppaneita, ja EU on rakentamassa tiiviimpiä suhteita alueen maihin. EU
on voimakas taloudellinen toimija ja merkittävä kehitysyhteistyön ja avun antaja, ja se
työskentelee hallintorakenteiden lujittamiseksi ja demokratian ja hyvän hallinnon sekä
ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Tässä luvussa esitellään Kaakkois-Aasian aluetta. Katso myös Etelä-Aasiaa (6.6.7) ja Itä-Aasiaa
(6.6.8) 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)

KAAKKOIS-AASIA

A. Kaakkois-Aasian maiden liitto (ASEAN)
EU ja ASEAN aloittivat tapaamisen huippukokouksissa 40 vuotta sitten. ASEAN perustettiin
vuonna 1967, ja siihen kuuluu nyt 10 valtiota (perustajavaltiot Indonesia, Malesia, Filippiinit,
Singapore ja Thaimaa sekä Brunei Darussalamin valtio, Vietnam, Laos, Kambodža ja
Myanmar). ASEAN on ollut kansainvälinen oikeushenkilö siitä asti kun sen peruskirja
tuli voimaan 1. tammikuuta 2009. Se noudattaa tiukasti jäsentensä sisäisiin asioihin
puuttumattomuuden politiikkaa.
EU:n ja ASEANin yhteistyö perustuu vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan ASEANin ja EU:n
tehostetun kumppanuuden lujittamiseksi (2013–2017), ja suhteiden tiivistäminen ASEANiin on
EU:n strategisen edun mukaista.
EU ja ASEANin jäsenvaltiot pyrkivät tekemään kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia. EU on
ASEANin toiseksi suurin kauppakumppani, ja sen osuus ASEANin koko ulkomaankaupasta on
13 prosenttia. ASEAN on EU:n kolmanneksi suurin Euroopan ulkopuolinen kauppakumppani
(Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen). Neuvottelut EU:n ja ASEANin alueiden välisestä
vapaakauppasopimuksesta ovat yhä EU:n lopullinen tavoite, ja ne aloitettiin uudelleen
maaliskuussa 2017. EU:n ja ASEANin kahdensuuntaisen kaupan arvo oli 208 miljardia euroa
vuonna 2016, ja EU oli yhä suurin ASEANiin tehtyjen suorien ulkomaisten sijoitusten lähde
vuonna 2015, jolloin niiden määrä oli 23,3 miljardia.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_6.6.8.pdf
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B. Aasia–Eurooppa-kokous (Asem)
Aasia–Eurooppa-kokous (Asem) on keskeinen foorumi EU:n ja Aasian välillä, ja sen
53 kumppania edustavat lähes 60:tä prosenttia maailman BKT:sta ja yli 60:tä prosenttia
maailman väestöstä. Aasia–Eurooppa-kokouksen 11. huippukokous pidettiin heinäkuussa 2016
Ulaanbaatarissa Mongoliassa. Seuraava Asemin huippukokous pidetään Brysselissä 2018.
Hallitustason neuvottelujen lisäksi Aasia–Eurooppa-kokous kokoaa yhteen myös parlamenttien
jäseniä sekä liike-elämän, kansalaisyhteiskunnan, yliopistomaailman ja tiedotusvälineiden
edustajia.
C. Indonesia
Indonesia, joka on G20-ryhmän jäsen, maailman kolmanneksi suurin demokratia ja maailman
suurin muslimienemmistöinen maa, on yhä tärkeämpi kumppani EU:lle. Yhteistyö perustuu
EU:n ja Indonesian väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen, joka tuli voimaan vuonna
2014. Neuvottelut EU:n ja Indonesian kattavasta talouskumppanuussopimuksesta aloitettiin
virallisesti heinäkuussa 2016. Neuvottelujen avauskierros käytiin syyskuussa 2016, ja 24.–
27. tammikuuta 2017 käydyn toisen neuvottelukierroksen jälkeen yhdeksän EU:n alustavaa
neuvottelukantaa julkaistiin 7. helmikuuta 2017.
EU on Indonesian neljänneksi suurin kauppakumppani, ja kaupan arvo on 25 miljardia
euroa (vuonna 2016). Ensimmäinen EU:n ja Indonesian sekakomitean kokous
järjestettiin 28. marraskuuta 2016 kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan
puitesopimuksen mukaisesti. EU:n metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa
ja puukauppaa koskevan FLEGT-toimintasuunnitelman avulla on voitu kehittää
yksi edistyneimmistä puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmistä koko maailmassa.
Ensimmäinen FLEGT-lupa annettiin 15. marraskuuta 2016.
Parlamentin päätöslauselmissa on käsitelty ihmisoikeuskysymyksiä ja hyökkäyksiä
uskonnollisia vähemmistöjä vastaan.
D. Myanmar
EU on ollut aktiivinen kumppani Myanmarin siirtymisessä demokratiaan. Se avasi edustuston
Myanmariin vuonna 2013. Eurooppa-neuvoston 20. kesäkuuta 2016 antamissa päätelmissä
Myanmaria koskevasta EU:n strategiasta pantiin tyytyväisenä merkille, että vallansiirto oli
tapahtunut rauhanomaisesti ja demokratia lujittunut maassa marraskuun 2015 vaalien jälkeen.
Euroopan parlamentti osallistui vuoden 2015 parlamenttivaalien vaalitarkkailuvaltuuskuntaan.
Htin Kyawista tuli maaliskuussa 2016 ensimmäinen demokraattisesti valittu presidentti. Hallitus
kuitenkin jakaa yhä vallan armeijan kanssa, jolla on 25 prosenttia paikoista parlamentissa.
EU kannustaa Myanmarin hallitusta saattamaan kaiken voimassa olevan lainsäädännön
kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten vaatimusten mukaiseksi sekä panemaan täytäntöön
YK:n ihmisoikeusneuvoston suositukset.
Päätöslauselmissaan parlamentti on ilmaissut huolensa ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti
etnisestä väkivallasta, viimeksi joulukuussa 2016 antamassaan päätöslauselmasta
rohingyavähemmistön vainoamisesta. Myanmar on yksi parlamentin kattavan demokratian
tukemisen ensisijaisista kohdemaista. EU piti myönteisenä Myanmarin hallituksen
marraskuussa 2016 antamaa ilmoitusta Rakhinen osavaltiossa rohingyavähemmistöön
kohdistuneita väkivaltaisuuksia käsittelevän tutkintakomission perustamisesta.
EU hyväksyi Myanmarin ”Kaikki paitsi aseet” -kauppajärjestelyyn vuonna 2013, jolloin
käynnistettiin neuvottelut EU:n ja Myanmarin investointisuojasopimuksesta. Viides EU:n ja
Myanmarin investointisuojasopimuksen neuvottelukierros järjestettiin 26. ja 27. huhtikuuta
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2017. Vuonna 2016 EU:n ja Myanmarin tavarakaupan kokonaisarvo oli 1,6 miljardia euroa. EU
on suurimpia avunantajia Myanmarille. Vuosiksi 2014–2020 tukea on myönnetty 688 miljoonaa
euroa. Neljä alaa ovat maaseudun kehittäminen, koulutus, hyvä hallinto ja oikeusvaltio sekä
rauhanrakennus. EU on osallistunut toukokuusta 2015 alkaen Yhdysvaltojen, Japanin, Tanskan
ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kanssa aloitteeseen, jolla edistetään työntekijöiden
perusoikeuksia ja työkäytäntöjä Myanmarissa.
E. Filippiinit
Rodrigo Duterte voitti toukokuussa 2016 presidentinvaalit 39 prosentilla äänistä. Uusi hallinto
on toteuttanut myös kiistanalaisia toimia huumekauppaa vastaan, ja tappokäskyt ovat johtaneet
räikeisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Duterte on muuttanut myös Filippiinien ulkopolitiikan ja
sanoutunut osittain irti liittolaisuudesta Yhdysvaltojen kanssa ja rakentanut uutta liittolaisuutta
Kiinan ja Venäjän kanssa.
EU ja Filippiinit allekirjoittivat kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen vuonna 2011,
mutta kaikki jäsenvaltiot eivät ole vielä ratifioineet sitä. Parlamentti on ollut yhä
enemmän huolissaan Filippiinien ihmisoikeusloukkauksista ja antanut asiaa koskevat
päätöslauselmat syyskuussa 2016 ja maaliskuussa 2017. Neuvottelut EU:n ja Filippiinien
vapaakauppasopimuksesta aloitettiin virallisesti joulukuussa 2015. Neuvottelujen toinen kierros
käytiin 13.–17. helmikuuta 2017, ja siinä siirryttiin yksityiskohtaisiin neuvotteluihin monilla
aloilla (esimerkiksi tavarakauppa, alkuperäsäännöt, sosiaaliturvajärjestelmään liittyvät toimet
sekä kauppa ja kestävä kehitys). Filippiineillä on tällä hetkellä GSP+-kauppaetuudet. EU
on huomattava avunantaja Filippiineille, ja sen tuki vuosiksi 2014–2020 on yli kaksi kertaa
suurempi kuin edellisellä kaudella, yhteensä 325 miljoonaa euroa. Keskeiset alat ovat
oikeusvaltio ja osallistava kasvu.
F. Vietnam
Vietnam kuuluu EU:n keskeisiin kumppaneihin Kaakkois-Aasiassa. EU:n ja Vietnamin
välinen kokonaisvaltainen kumppanuus- ja yhteistyösopimus tuli voimaan vuonna 2016.
EU on Vietnamin kolmanneksi suurin kauppakumppani, ja suhteiden odotetaan tiivistyvän,
kun EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus tulee voimaan, odotettavasti vuonna
2018. EU on myös suurimpia suorien ulkomaisten investointien lähteitä Vietnamissa. Se on
Vietnamin suurin kehitysyhteistyön avunantaja. Kaudelle 2014–2020 on myönnetty yhteensä
400 miljoonaa euroa, jotka kohdistetaan pääasiassa hyvään hallintoon sekä energia- ja
ilmastonmuutoskysymyksiin.
Vietnam on kokenut nopean taloudellisen ja yhteiskunnallisen muutoksen viimeisten kahden
vuosikymmenen aikana samalla kun se on yhdentynyt maailmantalouteen. Se on ASEANin
nopeimmin kasvavia maita, ja BKT:n kasvu on ollut keskimäärin kuusi prosenttia vuosina 2010–
2016. EU:n tavarakauppa Vietnamin kanssa on noin 23 miljardin euron verran alijäämäistä.
EU:n tavarakauppa Vietnamin kanssa vuonna 2016 oli arvoltaan 42 miljardia euroa. EU toi
Vietnamista tavaroita 33 miljardilla eurolla ja vei sinne 9 miljardin euron edestä. Parlamentti
antoi kesäkuussa 2016 päätöslauselman, joka koski ihmisoikeuskysymyksiä Vietnamissa.
G. Thaimaa
EU:n ja Thaimaan kumppanuus perustuu puitesopimukseen, joka allekirjoitettiin vuonna
1980. EU ja Thaimaa saivat päätökseen neuvottelut kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta
maaliskuussa 2013, mutta sopimuksen allekirjoittamisprosessi keskeytettiin vuonna 2014
sotilasvallankaappauksen takia. Neuvottelut vapaakauppasopimuksesta aloitettiin vuonna
2013, mutta myös ne on keskeytetty. EU on vaatinut toistuvasti demokraattisen
hallituksen palauttamista valtaan. EU on Thaimaan kolmanneksi suurin vientimarkkina-

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
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alue, ja Thaimaa on EU:n suurimpia kauppakumppaneita ASEANissa. EU tukee
huomattavasti myös kansalaisyhteiskuntaa. Parlamentti antoi lokakuussa 2016 Thaimaan
kansalaisyhteiskuntaa koskevan päätöslauselman ja lokakuussa 2015 päätöslauselman
poliittisesta ja ihmisoikeustilanteesta. Thaimaa on saanut ”keltaisen kortin” laittoman,
ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) ehkäisemisestä, estämisestä
ja poistamisesta annetun unionin asetuksen nojalla, ja asiasta käydään parhaillaan neuvotteluja.
H. Kambodža
EU:n ja Kambodžan suhteet perustuvat vuonna 1999 tehtyyn yhteistyötä koskevaan
puitesopimukseen, ja sekakomitea kokoontuu kahdesti vuodessa. Kambodža hyötyy ”Kaikki
paitsi aseet” -kauppajärjestelystä, ja EU on kambodžalaisten tuotteiden suurin vientimarkkina-
alue. EU on merkittävä kehitysyhteistyön avunantaja ja humanitaarisen avun antaja, ja vuosien
2014–2020 monivuotisessa maaohjelmassa myönnettiin 410 miljoonaa euroa rahoitusta,
joka keskittyi maatalouteen ja luonnonvarojen hoitoon, koulutukseen ja osaamiseen sekä
hyvään hallintoon. Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan jäsenet vierailivat
Kambodžassa maaliskuussa 2016. Parlamentti on antanut useita päätöslauselmia Kambodžan
poliittisten oikeuksien ja kansalaisoikeuksien tilanteesta. EU on asettanut Kambodžan
mustalle listalle laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus)
ehkäisemisestä, estämisestä ja poistamisesta annetun unionin asetuksen nojalla vuodesta 2014.
I. Singapore
EU ja Singapore parafoivat kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja EU:n ja Singaporen välisen
vapaakauppasopimuksen vuonna 2013. Molemmat sopimukset odottavat ratifiointia. EU on
Singaporen kolmanneksi suurin kauppakumppani ja suurin suorien ulkomaisten investointien
lähde. Euroopan unionin tuomioistuin selvensi 16. toukokuuta 2017 antamassaan lausunnossa[1],
että vaikka unionilla on yksinomainen toimivalta useimmissa EU:n ja Singaporen välisen
vapaakauppasopimuksen asioissa, nykyisessä muodossaan EU ei voi tehdä sopimusta yksin,
koska jotkin sen säännökset, erityisesti ne, jotka liittyvät epäsuoriin ulkomaisiin sijoituksiin
ja sijoittajan ja valtion väliseen riitojenratkaisuun, kuuluvat unionin ja jäsenvaltioiden kesken
jaetun toimivallan piiriin.
Osapuolet tekevät korkean tason yhteistyötä liike-elämässä, tieteessä ja teknologiassa. EU
vaatii poistamaan kuolemanrangaistuksen ja tukee kansalaisyhteiskunnan työtä demokratiaa ja
ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen (EIDHR) kautta.
J. Brunei
EU on aktiivisesti vahvistamassa suhteitaan Bruneihin, mutta puitesopimusta ei
vielä ole. Suhteita hoidetaan lähinnä ASEANin kautta. Neuvottelut kumppanuus- ja
yhteistyösopimuksesta ovat käynnissä. EU on Brunein viidenneksi suurin kauppakumppani, ja
EU:n ja Brunein välinen kauppa koostuu pääasiassa koneista, ajoneuvoista ja kemikaaleista.
K. Laos
EU:lla ja Laosilla on ollut yhteistyösopimus vuodesta 1997, ja sekakomitea kokoontuu
kahden vuoden välein. EU on yksi suurimmista kehitysavun antajista Laosissa. Monivuotisessa
maaohjelmassa vuosiksi 2014–2020 myönnettiin Laosille 207 miljoonaa euroa, ja siinä
keskitytään ravintoon, koulutukseen ja hallintoon. EU tukee kansalaisyhteiskuntaa Laosissa.
Laos hyötyy EU:n ”Kaikki paitsi aseet” -kauppajärjestelystä, ja kauppa on kasvanut nopeasti
viime vuosina.

[1]Euroopan unionin tuomioistuin, lausunto nro 2/15, 16.5.2017, ECLI:EU:C:2017:376.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)

https://eeas.europa.eu/node/10070_en
https://eeas.europa.eu/node/10070_en
http://www.eidhr.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)
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L. Malesia
EU ja Malesia saivat vuonna 2015 päätökseen neuvottelut kumppanuus- ja
yhteistyösopimuksesta, ja nyt ne neuvottelevat vapaakauppasopimuksesta, mutta neuvottelut
on keskeytetty Malesian pyynnöstä. Parhaillaan ollaan viimeistelemässä tilannekatsausta,
jossa arvioidaan mahdollisuuksia neuvottelujen käynnistämiseksi uudelleen. EU on
Malesian kolmanneksi suurin kauppakumppani. EU:n kehitysyhteistyö keskittyy kestävään
kehitykseen ja ympäristöön, tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen, muuttoliikkeeseen ja
turvapaikkaohjelmiin, ihmisoikeuksiin ja kuolemanrangaistuksen poistamiseen.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
06/2017
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