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IDA-AASIA

Aasia on suurim ja kõige suurema rahvaarvuga maailmajagu. Euroopa Liidu jaoks on Aasia
geostrateegiliselt väga oluline piirkond. Ida-Aasias on ELil kolm strateegilist partnerriiki
– Hiina, Jaapan ja Korea Vabariik. Selles piirkonnas on julgeolekuprobleeme, näiteks
Põhja-Korea tuumakatsetused ja vaidlusalune Lõuna-Hiina mere piirkond. EL on tugev
majandusjõud ning oluline arenguabi andja, kes toetab selles piirkonnas institutsioonide
ülesehitamist, demokraatiat, head valitsemistava ja inimõigusi.

Käesolevas teabelehes käsitletakse Ida-Aasia piirkonda. Vt ka teabelehti Lõuna-Aasia (6.6.7)
ja Kagu-Aasia (6.6.9) kohta.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu lepingu V jaotis (ELi välistegevus);

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

— partnerlus- ja koostöölepingud (kahepoolsed suhted).

IDA-AASIA

A. Hiina
Suhted Hiinaga, mis katkesid pärast 1989. aastal Tiananmeni väljakul toimunud veresauna,
taastas Euroopa Liit 1994. aastal. Pärast 1989. aasta sündmusi kehtestatud ELi relvaembargo
on aga endiselt jõus. ELi ja Hiina üha kasvavat vastastikust majanduslikku sõltuvust
peegeldab EL ja Hiina strateegiline koostöökava 2020. aastani, mis kiideti heaks 22.
juunil 2016. Selle raames tahab EL teha Hiinaga strateegilist koostööd kolmes põhilises
valdkonnas: heaolu ja reformide edendamise kavad; välispoliitika ja julgeolek; ülemaailmne
juhtimine ja mitmepoolsed suhted. ELi ja Hiina 19. tippkohtumine toimus 1. ja 2. juunil
2017 Brüsselis. Osapooled kinnitasid taas oma koostööd kliimamuutuste vastu võitlemisel
ja toetust Pariisi kokkuleppele. 2017. aasta juunis toimub veel ELi ja Hiina iga-aastase
inimõigusteteemalise eridialoogi järjekordne voor. Hiina on kindlalt vastu igasugusele
välisele sekkumisele oma siseasjadesse, sealhulgas inimõiguste probleemidesse. Euroopa
Parlament on juhtinud tähelepanu inimõiguste rikkumisele Hiinas, sealhulgas meelevaldsetele
kinnipidamistele, töölaagritele, surmanuhtlusele, sõna- ja ühinemisvabaduse piiramisele,
sunniviisilistele abortidele ning repressioonidele Tiibetis ja Xinjiangis. Parlament on toetanud
ka Hiina kodanike nõudmisi tegelike poliitiliste reformide alustamiseks[1].

[1]ELT C 36, 29.1.2016, lk 126.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_6.6.9.pdf
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Ärikliimat Hiinas võib nimetada probleemseks. 2016. aastal oli Hiina ELi tehtud
otseinvesteeringute maht rekordiliselt suur – ligi 40 miljardit eurot, ELi investeeringud Hiinasse
langesid aga viimase kümne aasta madalaimale tasemele – alla 8 miljardi euro.
EL on Hiina suurim kaubanduspartner ja Hiina on USA järel ELi suuruselt teine
kaubanduspartner. ELi ja Hiina kaubavahetuse maht on tublisti üle 1,5 miljardi euro päevas
ning ELi ekspordi maht oli 2016. aastal 170 miljardit eurot ja impordi maht 345 miljardit
eurot. EL peab murettekitavaks Hiina protektsionistlikke meetmeid, ekspordipiiranguid ja
teatavates tööstussektorites täheldatavat ülemäära suurt tootmisvõimsust, samuti kaubandus- ja
investeerimissuhetes ilmnevat vastastikkuse puudumist ja ebavõrdset turulepääsu.
Euroopa Parlament võttis 12. mail 2016 vastu resolutsiooni, mis käsitleb ELi seisukohta
Hiinale turumajandusliku riigi staatuse andmise küsimuses. 2013. aasta novembris alustasid
Hiina ja EL läbirääkimisi laiaulatusliku kahepoolse investeerimislepingu sõlmimiseks. Ülimalt
tähtis on, et turulepääsu pakkumiste vahetamine toimuks võimalikult varakult. ELi jaoks
on üks suuremaid prioriteetseid ülesandeid sõlmida Hiinaga kiiresti kokkulepe geograafiliste
tähiste kohta. Euroopa Parlamendi Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks loodud delegatsiooni
ja Hiina Rahvakongressi esindajate iga-aastased töökohtumised on aga praegu peatatud. Hiina
jättis viimasel hetkel ära 40. parlamentidevahelise kohtumise, mis pidi toimuma 2016. aasta
septembris, kuna Euroopa Parlament oli saatnud kutse dalai-laamale.
Haagis asuv Alaline Vahekohus tegi 2016. aasta juulis mittesiduva otsuse, mille kohaselt ei ole
Hiinal ajaloolist õigust paljudele Lõuna-Hiina mere piirkonna vaidlusalustele aladele.
B. Taiwan
EL järgib nn ühe Hiina poliitikat ega tunnusta Taiwani iseseisva riigina. Taiwani märkimine
komisjoni 14. oktoobri 2015. aasta teatises „Kaubandus kõigile“ on oluline muutus, sest
seal on kirjas, et EL uurib võimalust alustada investeerimisalaseid läbirääkimisi [Hongkongi
ja] Taiwaniga. Kahepoolne investeerimisleping Taiwaniga ei piirduks üksnes investeeringute
kaitsmisega, vaid kasutusele võetaks terviklik lähenemisviis turulepääsu küsimustele ja
normidele, mis parandab üldist õigusraamistikku. Majandus- ja kaubandusküsimustes on
ELil kujunenud Taiwaniga hästi struktureeritud dialoog paljudes sektorites, nagu autotööstus,
farmaatsia, kosmeetika ja meditsiiniseadmed. EL on Taiwani suuruselt neljas turg ning
ELi ja Taiwani kaubavahetus jõudis 2016. aastal rekordilisele 46 miljardi euro tasemele.
10 miljardi euroni küündivate välismaiste otseinvesteeringutega (2015. aastal) on EL
Taiwani suurim investor. Euroopa Parlament on toetanud võimalikke läbirääkimisi ELi ja
Taiwani majandusliku koostööleppe üle ning soovitanud teha tihedamat kahepoolset koostööd
kaubanduse, teadusuuringute, kultuuri, hariduse ja keskkonnakaitse valdkonnas[2].
C. Jaapan
Jaapan on ELi strateegiline partner alates 2003. aastast. ELi ja Jaapani suhted põhinevad ühistel
väärtustel – inimõigustel, demokraatial ja õigusriigi põhimõttel. Praegu valmistavad EL ja
Jaapan ette raamlepingut – strateegilise partnerluse lepingut, mis lisaks poliitilisele dialoogile
ja poliitilisele koostööle hõlmab ka koostööd regionaal- ja globaalküsimustes. Paralleelselt
sellega peavad EL ja Jaapan läbirääkimisi vabakaubanduslepingu sõlmimiseks, et stimuleerida
mõlemalt poolt kaubandust ja majanduskasvu. Vabakaubanduslepingu läbirääkimised algasid
ametlikult 25. märtsil 2013 ja läbirääkimiste 18. voor peeti 2017. aasta aprillis Tokyos. 21.
märtsil 2017 toimunud ELi ja Jaapani juhtide kohtumisel kinnitasid mõlemad osapooled

[2]12. septembri 2012. aasta resolutsioon nõukogu aastaaruande kohta Euroopa Parlamendile ühise välis- ja
julgeolekupoliitika kohta, ELT C 353 E, 3.12.2013, lk 77. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
type=TA&language=ET&reference=P7-TA-2012-334

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P7-TA-2012-334
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P7-TA-2012-334
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kavatsust läbirääkimised kiiresti lõpule viia. Vabakaubanduslepingu läbirääkimiste alustamisele
heakskiitu andes nõudis Euroopa Parlament aga, et osapooled peavad lepingust vastastikku ja
võrdselt kasu saama, ning kutsus Jaapanit üles täitma oma kohustust vähendada mittetariifseid
meetmeid ja tehnilisi kaubandustõkkeid. Jaapan on Aasias (Hiina järel) ELi suuruselt teine
kaubanduspartner. 2016. aastal oli ELi ja Jaapani kaubavahetuse maht 125 miljardit eurot.
Mõlemad tahavad suhteid kaubanduse ja investeeringute valdkonnas edasi arendada.
D. Korea Vabariik (Lõuna-Korea)
Lõuna-Korea on olnud ELi strateegiline partner alates 2010. aastast. Sellest ajast on Lõuna-
Koreas tugevnenud demokraatlikud väärtused ja seal on hästi arenenud kodanikuühiskond.
Kiire turumajanduse areng Lõuna-Koreas on soodustanud tihedaid poliitilisi ja majanduslikke
sidemeid ELiga. 2014. aastal sõlmitud ELi ja Lõuna-Korea raamleping annab aluse tihedamaks
koostööks suurtes poliitilistes ja globaalsetes küsimustes ning on õiguslikult seostatud ELi ja
Lõuna-Korea vabakaubanduslepinguga. 2016. aasta juulis täitub viis aastat ELi ja Lõuna-Korea
vabakaubanduslepingu sõlmimisest. Lepingu kohaselt on täielikult liberaliseeritud kaupade,
välja arvatud teatavate põllumajandustoodete eksport. Kahepoolne kaubandus on mõlemalt
poolt märkimisväärselt kasvanud ja 2016. aastal oli selle maht rekordiliselt suur – üle 96 miljardi
euro. Suhted Lõuna-Koreaga hõlmavad ka üha laialdasemat majanduslikku ja kaubanduslikku
lõimumist. ELi ja Lõuna-Korea ühine eesmärk on muuta Korea poolsaar tuumarelvavabaks
piirkonnaks ja tagada julgeolek kogu Kirde-Aasias.
E. Põhja-Korea
ELil ei ole Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis (KRDV) esindajaid, kahepoolsed suhted
on piiratud ning kahepoolseid poliitilisi või kaubanduslepinguid ei ole sõlmitud. Veelgi enam,
kui välja arvata humanitaarabi, piiravad ELi arengukoostööd poliitilised kaalutlused, ÜRO
sanktsioonid ja muud takistused. Euroopa Parlament on vastu võtnud mitu resolutsiooni,
milles mõistab hukka Põhja-Korea tuuma- ja raketiprogrammid ning väljendab tõsist muret
inimõiguste olukorra halvenemise pärast Põhja-Koreas.
Kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 2270 ja 2321 laiendas EL 6. aprillil 2017
KRDV vastaseid sanktsioone: investeeringute keeld laienes finantsteenustelt ja transpordilt
uutele valdkondadele, nagu tavarelvastusega seotud tööstus, metallurgia, lennundus- ja
arvutiteenused, ning kaevandamise ja tootmisega seotud teenused keemia-, kaevandus- ja
rafineerimistööstuses. EL lisas veel neli isikut nende isikute nimekirja, kellele kohaldatakse
KRDV vastaseid piiravaid meetmeid. Reisipiiranguid ja varade külmutamist kohaldatakse
nüüd kokku 41 inimese suhtes. Vara külmutamist kohaldatakse ka seitsme üksuse suhtes.
Kaubavahetuses on EL Põhja-Korea suuruselt 11. kaubanduspartner ja kaubavahetuse maht on
30 miljonit eurot.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
07/2017
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