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LÕUNA-AASIA

India ja Vaikse ookeani piirkond areneb kiiresti ja muutub kõige olulisemaks
geostrateegiliseks piirkonnaks, kus elab üle 50 % maailma elanikkonnast. Kaks
kolmandikku maailma konteinervedudest läbib India ja Vaikse ookeani piirkonda ning
selle mereteed on peamised kaubanduse ja energiavarustuse teed. ELi strateegia
koostööks India ja Vaikse ookeani piirkonnas võeti vastu 2021. aasta septembris,
et suurendada ELi kohalolekut piirkonnas, luua partnerlusi, tugevdada reeglitel
põhinevat rahvusvahelist korda ja lahendada üleilmseid probleeme. EL kohandab
praeguseid vahendeid osana oma strateegilisest autonoomiast. ELi strateegilise
kompassiga ELi julgeoleku ja kaitse tugevdamiseks, mille nõukogu kiitis ametlikult
heaks 2022. aasta märtsis, edendatakse avatud ja reeglitel põhinevat piirkondlikku
julgeolekustruktuuri, sealhulgas turvalisi meresideliine, suutlikkuse suurendamist
ning mereväe suuremat kohalolekut India ja Vaikse ookeani piirkonnas. EL loob
tihedaid sidemeid Lõuna-Aasia riikidega, olles tugev majandusjõud ning suur
arenguabiandja. EL töötab selle nimel, et soodustada institutsioonide ülesehitamist,
demokraatiat, head valitsemistava ja inimõigusi, samal ajal kui tal on ka julgeolekuga
seotud muresid, nagu Kashmiri konflikt ja Afganistan. Euroopa Parlament on
pooldanud sellele piirkonnale ELi abi andmist COVID-19 kriisiga toimetulekuks ja
selle mõju leevendamiseks ning sihipärase toetuse andmist kõige haavatavamatele
elanikkonnarühmadele.

Käesolevas teabelehes käsitletakse Lõuna-Aasia piirkonda. Vt ka teabelehti Ida-Aasia
(5.6.8) ja Kagu-Aasia (5.6.9) 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).

LÕUNA-AASIA PIIRKONDLIKU KOOSTÖÖ ASSOTSIATSIOON
(SAARC)

Euroopa Liit edendab 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-

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/19/indo-pacific-council-adopts-conclusions-on-eu-strategy-for-cooperation/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/19/indo-pacific-council-adopts-conclusions-on-eu-strategy-for-cooperation/
https://globalriskinsights.com/2020/12/a-strategic-autonomy-for-europe/
https://www.europeansources.info/record/a-strategic-compass-for-security-and-defence-for-a-european-union-that-protects-its-citizens-values-and-interests-and-contributes-to-international-peace-and-security/
https://www.europeansources.info/record/a-strategic-compass-for-security-and-defence-for-a-european-union-that-protects-its-citizens-values-and-interests-and-contributes-to-international-peace-and-security/
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.6.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.6.9.pdf


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/et

Korea, Mauritius, Myanmar ja USA osalevad vaatlejana. Sisemiste erimeelsuste tõttu,
eelkõige India ja Pakistani vahel, on SAARCi töö seiskunud.
ELi ja Lõuna-Aasia riikide arengukoostöö hõlmab rahalist ja tehnilist abi
ning majanduskoostööd. Esmatähtsaks peetakse piirkonna stabiilsust, vaesuse
vähendamist, inimõigusi, kestlikku arengut, head valitsemistava ja töötajate õigusi.
ELi ja SAARCi koostöö eesmärk on edendada standardite ühtlustamist, soodustada
kaubandust ja suurendada teadlikkust piirkondliku koostöö kasulikkusest.

INDIA

2004. aastal loodud ELi ja India strateegiline partnerlus edendab poliitilist
dialoogi ja koostööd, majandussuhete, kaubanduse ja investeeringute arengut ning
inimestevaheliste kontaktide tugevdamist. Euroopa Liidu Nõukogu võttis 10. detsembril
2018. aastal vastu järeldused, mille eesmärk on saavutada Indiaga tihedam ja
ulatuslikum koostöö ning edendada selleks järgmiste aastate jooksul rahu ja
julgeolekut.
EL on India suuruselt kolmas kaubanduspartner, 2021. aastal oli kaubavahetuse
käive 88 miljardit eurot (10,8 % India kaubanduse kogumahust) ja kaubandusbilanss
oli 4,3 miljardi euro väärtuses India kasuks. EL on India suurim välisinvestor ning
ELi välisinvesteeringute vood Indiasse on viimase kümne aasta jooksul kasvanud
8 %-lt 18 %-le. 2021. aastal oli ELi otseinvesteeringute maht Indias ligikaudu
80 miljardit eurot. Indias tegutseb umbes 6000 Euroopa ettevõtjat, kes pakuvad otseselt
1,7 miljonit töökohta ja kaudselt viis miljonit töökohta paljudes sektorites. India kasutab
praegu ühepoolseid soodustariife ELi üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP) alusel,
mille ühepoolsed kaubandussoodustused on seotud inimõiguste ja töötajate õiguste
järgimisega.
Viimastel aastatel on India muutunud rahvusvahelisel areenil üha aktiivsemaks. Ta
on üha enam huvitatud kaubandussuhete parandamisest ELiga, mis praegu järgib
peamiselt Maailma Kaubandusorganisatsiooni eeskirju. ELi jaoks on strateegiliselt
oluline parandada India ja ELi kahepoolseid kaubandus- ja investeerimissuhteid ning
tugevdada majanduslikke ja geopoliitilisi sidemeid India ja Vaikse ookeani piirkonna
kasvava tähtsuse kontekstis. Praegu on ELi ja India kaubandussuhetes olulised
valdkonnad põllumajandus, teenused, digikaubandus, patendikaitse, keskkond ja
töötajate õigused.
ELi ja India 16. tippkohtumine toimus 2021. aasta mais. Peamine tulemus oli
lubadus jätkata läbirääkimisi varem seiskunud vabakaubanduslepingu üle ning
alustada läbirääkimisi investeeringute kaitse lepingu ja geograafilisi tähiseid käsitleva
lepingu üle. Pealäbirääkijate esimene kohtumine toimus 16. märtsil 2022. Mõlemad
pooled leppisid kokku, et seavad eesmärgiks minna kaugemale oma praegustest
Maailma Kaubandusorganisatsiooni kohustustest kaupade ja teenustega kauplemise
valdkonnas. Komisjon on samuti märkinud, et kaubavahetuse üldine eesmärk peaks
olema saavutada seitsme aasta jooksul alates vabakaubanduslepingu jõustumisest üle
94 % liberaliseerimine.
Samuti käivitati 2021. aasta mais ELi ja India ühendamispartnerlus eesmärgiga
toetada vastupanuvõimelist ja kestlikku ühendatust. Nendel algatustel on Hiinaga
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seotud pingeliste suhete taustal suur tähtsus. Ka on Indias pärast ülemkohtu otsust
käimas andmekaitsealaste õigusaktide läbivaatamine, et lähendada Inda asjaomast
seadusandlust ELi õigusaktidele. EL ja India avaldasid enne 16. tippkohtumise
toimumist India ja Vaikse ookeani piirkonna strateegia, milles panid rõhku
mitmepoolsele reeglitel põhinevale rahvusvahelisele korrale piirkonnas, misläbi
antakse eelkõige Hiinale märku oma tugevusest. India on lubanud tagada ohutu
küberruumi ja suurendada meresõidu turvalisust, et kaitsta elutähtsaid mereteid.
Strateegiliste aspektide ühtlustamiseks tehtavate jõupingutuste osana tegid EL ja
India 2021. aasta mais ühisavalduse, milles kinnitasid veel kord oma ühiseid
kohustusi. 2021. aasta septembris teatas EL oma India ja Vaikse ookeani
piirkonna koostööstrateegiast, milles India etendab keskset rolli, sealhulgas
ühendamispartnerluse elluviimise edendamine ja India abistamine nõuetekohase
regulatiivse keskkonna loomisel ning Euroopa ja Vaikse ookeani piirkonna vahelise
kohapealse ühendamise parandamiseks vajaliku rahastamise leidmise hõlbustamisel.
Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja India peaminister Narendra
Modi käivitasid 2022. aasta aprillis toimunud kohtumisel ELi ja India kaubandus-
ja tehnoloogianõukogu. Tegemist on strateegilise koordineerimise mehhanismiga,
mille eesmärk on hõlbustada koostööd kaubanduse, usaldusväärse tehnoloogia ja
julgeoleku valdkonnas.
Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoni delegatsioon sõitis
2022. aasta aprillis Indiasse, et teha kokkuvõte vabakaubanduslepingu
läbirääkimistest.
2022. aasta juunis võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni ELi ning India ja Vaikse
ookeani piirkonna julgeolekuprobleemide kohta, milles toetati kohustusi suurendada
ELi ja India vahelist julgeoleku- ja kaitsealast koostööd ning rõhutati, et India on India ja
Vaikse ookeani piirkonna meresõidu turvalisuse oluline partner. Samas resolutsioonis
avaldas parlament kahetsust, et India ei ole Venemaad Ukrainasse sissetungi eest
avalikult hukka mõistnud.
2022. aasta juulis võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni ELi ja India tulevase
kaubandus- ja investeerimiskoostöö kohta, millega toetati pühendumust töötada selle
nimel, et sõlmida ambitsioonikas, väärtustel põhinev, tasakaalustatud, terviklik ja
vastastikku kasulik ELi ja India kaubandusleping.
Programmi „Euroopa horisont“ (2021–2027) raames tugevdatakse ka India ja
ELi koostööd teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas. Praeguse India
hariduspoliitika eesmärk on arendada rohkem rahvusvahelisi partnerlusi Euroopa
ülikoolidega, et teha koostööd programmi „horisont“ programmidega.
EL on väljendanud solidaarsust India COVID-19 tervisekriisiga ning eraldanud liidu
elanikkonnakaitse mehhanismi raames 100 miljardit eurot ning hädavajalikke ravimeid
ja meditsiiniseadmeid.
Rohkem kui 900 miljonil inimesel oli õigus osaleda India seitsmevoorulistel üldvalimistel
2019. aasta mais. Narendra Modi hindurahvuslik Bharatiya Janata Partei (BJP) võitis
Lok Sabha 545 kohast 303 kohta, mis on kõigi aegade parim tulemus. India rahvuslik
kongressipartei ja selle liitlased said valimistel lüüa. 2022. aasta juulis valiti BJP
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kandidaat Droupadi Murmu kaudsete valimiste teel India presidendiks. Järgmised
üldvalimised on kavas 2024. aastal. BJP on laiendanud atraktiivsust kaugemale
oma traditsioonilisest India põhjaosast, millega on saavutatud edu kirdeosariikides ja
võetud endale kohad Lääne-Bengalis. BJP kasu lõunaosa ajalooliselt vähem toetavatel
territooriumidel on olnud vähem silmapaistev. Uttar Pradeshis valiti BJP juhitud valitsus
väiksema häälteenamusega tagasi.
India viib ellu poliitilisi ja majandusreforme, mille keskmes on halduse
ajakohastamine, hea valitsemistava, korruptsiooniga võitlemine demonetariseerimis-
ja läbipaistvusprogrammide kaudu, sotsiaalprobleemide lahendamine, majanduse
arendamine algatustega „Make in India“ ja „Invest India“ ning üleriigilise käibemaksu
kehtestamine.
India on tuumariik, nagu ka tema naaberriigid Pakistan ja Hiina, ning peab tulema toime
probleemidega, mis on seotud julgeoleku, terrorismi ja relvastatud piirikonfliktidega,
eriti Pakistaniga Jammu ja Kashmiri autonoomses osariigis ning vähemal määral
Hiinaga. 2019. aasta augustis tühistas India valitsus Jammu ja Kashmiri eristaatuse.
Otsus tõi kaasa vägivaldsed meeleavaldused ja seadis ohtu piirkonna poliitilise
stabiilsuse. India kastisüsteem on üks maailma vanimaid ühiskonnakorralduse vorme,
mis tekitab muret jätkuva diskrimineerimise pärast kasti alusel. Riik on ka rahvuste ja
keelte poolest väga kirju, paljudes osariikides esineb pingeid ja teatatud on inimõiguste
ning naiste ja laste õiguste rikkumistest.
Indias valmistavad endiselt muret inimõigustega seotud küsimused. Euroopa
Parlament võttis 29. aprillil 2021 vastu soovituse ELi ja India suhete kohta,
milles osutati kogunemisvabaduse õigusele seoses põllumajandustootjate ägedate
meeleavaldustega, mis on kestnud alates 2020. aasta lõpust.
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) andmetel on lapstööjõu kasutamine Indias
laialt levinud, kuigi peaminister Modi kiitis heaks rea meetmeid, mis keelavad alla 14-
aastastel lastel täita ohtlikke ülesandeid, ning karmid karistused seadust rikkuvatele
tööandjatele. 2020. aastal on lapstööliste hinnanguline arv Indias 33 miljonit ja 56 %
töötavatest teismelistest ei õpi enam.
2020. aastal võttis India põhjaosa Uttar Pradeshi osariik vastu usuvahetust keelustava
seaduse, mis käsitleb sunniviisilist ja petturlikku usuvahetust, millega kaasneb
vanglakaristus. Kriitikud on seaduse hukka mõistnud, pidades seda äärmuslike Hindu
rühmituste vandenõuks usuvähemuste ohjeldamiseks. Seaduse alusel on juba aset
leidnud vahistamisi.

PAKISTAN

ELi ja Pakistani suhted said alguse 1962. aastal ja põhinevad praegu 2004. aasta
koostöölepingul. EL toetab peamise abiandjana, sealhulgas arenguabi andjana
Pakistanis demokraatia edendamist ja institutsioonide ülesehitamist.
Pakistan on üks peamisi kasusaajaid ELi üldiste tariifsete soodustuste kava GSP
+ ühepoolsete kaubandussoodustuste raames, mis taastati 2014. aastal. Euroopa
Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjon jälgib selle protsessi raames GSP+
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nõuete täitmist. Pakistani GSP+ staatus tuleks inimõiguste ja usuvabaduse tagamise
kohustusi silmas pidades läbi vaadata.
EL on Hiina järel Pakistani suuruselt teine kaubanduspartner, kelle arvele langes
2020. aastal 14,3 % Pakistani kaubavahetuse kogukäibest. 28 % Pakistani
koguekspordist on suunatud ELi. Pakistan oli 2020. aastal ELi suuruselt
42. kaubanduspartner, kelle arvele langes 0,3 % ELi kaubavahetusest. 2020. aastal
ulatus ELi ja Pakistani kahepoolse kaubavahetuse maht 9,3 miljardi euroni. Pakistanil
oli ELiga 1,7 miljardi euro suurune kaubandusbilansi ülejääk.
EL on Pakistanis suur arengu- ja humanitaarabi andja. Ajavahemikul 2014–2020
eraldati arengukoostöö rahastamisvahendist 653 miljonit eurot. COVID-19 pandeemia
on Pakistani rängalt tabanud ja EL on eraldanud 150 miljonit eurot tervisealase
hädaolukorra lahendamiseks. Pakistanile on mitmeaastase sihtprogrammi (2021–
2027) raames eraldatud 265 miljonit eurot kolmes prioriteetses valdkonnas:
keskkonnahoidlik ja kaasav majanduskasv, inimkapital ja valitsemine/õigusriik. Kuigi
see on väiksem kui eelmisel perioodil, on see endiselt märkimisväärne panus.
Tõenäoliselt antakse rahalisi vahendeid eelarvetoetusena. EL on tunnistanud Pakistani
ees seisvaid probleeme rohkem kui kolme miljoni pagulase vastuvõtmisel ning on
valmis kaaluma täiendava toetuse andmist, sealhulgas pagulaste vabatahtlikuks
repatrieerimiseks Afganistani.
ELi ja Pakistani ühiskomisjoni 16. koosolek toimus 16. juunil 2021. Nad arutasid
ELi ja Pakistani 2019. aasta strateegilise tegevuskava täielikku ning tõhusat
rakendamist, COVID-19 pandeemia sotsiaal-majanduslikku mõju ja Pakistani
jõupingutusi majanduse kestliku taastumise saavutamiseks. Samuti vahetasid nad
arvamusi kliimamuutuste, ühenduvuse ja digiülemineku üle ning hariduse, kultuuri,
teaduse ja tehnoloogia alase koostöö üle. EL hindas kõrgelt seda, et Pakistan
on viimase kahe aastakümne jooksul vastu võtnud miljoneid Afganistani pagulasi.
EL kinnitas Pakistanile oma koostööd ja käimasolevat tööd püsiva lahenduse
leidmiseks, sealhulgas aidates ja edendades Afganistani pagulaste turvalist ja väärikat
tagasipöördumist nende kodumaale.
Parlament kutsus oma 27. aprilli 2021. aasta resolutsioonis komisjoni üles hindama
uuesti Pakistani rahastamiskõlblikkust GSP+ programmis, võttes arvesse inimõiguste
olukorra halvenemist. Parlament jälgib meetmeid, mida komisjon ja Euroopa
välisteenistus võtavad peaminister Shehbaz Sharifi valitsusele surve avaldamiseks,
et tegeleda inimõiguste küsimustega, sealhulgas pühaduseteotust käsitlevate
seadustega, millega määratakse karmid karistused, sealhulgas surmanuhtlus.
Pakistani ametivõimud on läbi viinud reforme hea valitsemistava ja vabaduste
parandamiseks ning teinud ettepanekud riigi kriminaalõigussüsteemi tugevdamiseks,
kusjuures alates 2019. aasta märtsist ei kuulu tsiviilelanikud enam Pakistani
sõjaväekohtute kohtualluvusse.
ELi ja Pakistani 13. parlamentidevaheline kohtumine toimus 2022. aasta märtsis.
Aruteludes keskenduti poliitilistele arengutele Pakistanis, Venemaa agressioonile
Ukraina vastu, kaubandusele, GSP+ kavale ja inimõigustele. Parlamentidevahelisel
kohtumisel peeti oluliseks, et mõlema poole parlamendiliikmed hindaksid edusamme
ning teostaksid parlamentaarset kontrolli ja annaksid suuniseid kahepoolsetes suhetes.
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2022. aasta juunis hindas ELi järelevalvemissioon 27 rahvusvahelise konventsiooni
tõhusat rakendamist, mis on kohustuslik nõue GSP+ staatuse säilitamiseks, mis on
olnud Pakistanile väga kasulik. Ettevõtjad on suurendanud eksporti ELi turule 65 %
alates riigi ühinemisest GSP+ kavaga 2014. aastal. Üle 440 miljoni tarbijaga ühtne
turg on Pakistani kõige olulisem turg. Missiooni tulemused on osa järgmisest GSP
aruandest, mis esitatakse parlamendile ja nõukogule 2022. aasta lõpus.
Pakistani roll Afganistani rahuprotsessis oli kriitilise tähtsusega, sest just Pakistan aitas
kindlustada 2020. aasta veebruaris sõlmitud USA ja Talibani kokkulepet, mille raames
Washington nõustus Afganistanist tagasi kutsuma kõik USA ja NATO väed. Pakistani
geostrateegiline roll India ja Vaikse ookeani piirkonnas on kasvamas, eriti pärast seda,
kui Taliban võttis Afganistanis 2021. aasta augustis võimu üle. Stabiilne, demokraatlik
ja jõukas Pakistan on ELi jaoks väga oluline ning kuna see riik on oluline dialoogipartner
Talibaniga ja Afganistani pagulaste peamine sihtkoht, kujundab Pakistan endale
rahvusvahelisel tasandil uut mainet. Pakistani poliitikas kestavad ärevad ajad. Sõjavägi
on endiselt seotud sise- ja välispoliitikaga ning tal on laialdased volitused julgeoleku
ja terrorismivastase võitluse valdkonnas. 2022. aasta aprillis moodustati uus valitsus
pärast 2022. aasta märtsis toimunud umbusaldushääletust, mis viis peaminister Imran
Khani kukutamiseni. Uueks peaministriks valiti Pakistani Moslemi liiga (Nawaz) – PML-
N – juht Shahbaz Sharif, kes on kõige kauem ametis olnud endise peaministri Nawaz
Sharifi vend. Järgmised üldvalimised toimuvad 2023. aasta keskpaigas.
Islamabadi kõrgem kohus süüdistas ametist lahkuvat peaministrit Imran Khani
2022. aasta septembris korruptsioonis pärast seda, kui kohtunikud olid tema selgitused
tagasi lükanud. Khan peab astuma ka eraldi terrorismivastasesse kohtusse, sest
tema vastu esitatud süüdistused on seotud sellega, mis politsei sõnul kujutas endast
ohtu Islamabadi politseiülemale ja naiskohtunikule. Khani süüdistatakse ka mässule
õhutamises sõjaväes. Pärast võimult kukutamist on Khan olnud valitsuse ja riigi armee
häälekas kritiseerija ning arvestab jätkuvalt paljude Pakistani valijate toetusega.

AFGANISTAN

ELi ja Afganistani vaheline partnerlust ja arengut käsitlev koostööleping sõlmiti
18. veebruaril 2017 ja Euroopa Parlament kiitis selle heaks 13. märtsil 2019. Suhted
ELiga kohandati sõja- ja sõjajärgse olukorraga. Tänu Euroopa Parlamendi olulisele
panusele kaasati Afganistan osaliselt ja järk-järgult ELi Kesk-Aasia strateegiasse.
Afganistan on olnud suurim ELi arenguabi saaja Aasias ning saanud kasu ka ELi
kõige soodsamast kaubanduskorrast, erikorrast „Kõik peale relvade“. EL eraldas
Afganistanile 2014.–2020. aastaks 1,4 miljardit eurot. Rahu, jõukust ja iseseisvat
toimetulekut käsitlenud Afganistani-teemalisel konverentsil, mis toimus 2020. aasta
novembris Genfis, lubas EL anda Afganistanile aastatel 2021–2025 nii pikaajalise abi
kui ka erakorralise toetusena 1,2 miljardit eurot.
Viimased presidendivalimised toimusid 2019. aasta septembris, kusjuures Ashraf
Ghani sai häälteenamuse (50,64 %) ja saavutas võidu Abdullah Abdullahi üle, kes
kogus 39,52 % häältest. 29. veebruaril 2020 kirjutasid USA ja Taliban Dohas alla
rahu käsitlevale Afganistani-USA ühisavaldusele, mis on kahepoolne rahuleping, kuhu
Afganistani valitsust ei kaasatud. USA ja NATO lubasid oma väed järk-järgult välja viia
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ja vangid vabastada. Samuti kohustus USA alustama diplomaatilist koostööd teiste
ÜRO Julgeolekunõukogu liikmete ja Afganistaniga, et kõrvaldada Talibani liikmed ÜRO
sanktsioonide nimekirjast.
Afganistani valitsuse ja Talibani vahelised rahuläbirääkimised algasid 2020. aasta
septembris Dohas. Nende eesmärk oli luua tingimused üldise relvarahu ja poliitilise
lahenduse saavutamiseks. 2021. aastal toimus Dohas, Moskvas ja Istanbulis mitu
rahukonverentsi, aga need ei andnud tulemusi. Läbirääkimised jõudsid patiseisu ja
olukorda halvendasid veelgi valitsuse sisemised lahkhelid, COVID-19 pandeemia mõju
ja halvenev humanitaarolukord.
Alates 2021. aasta maist haaras Taliban kiiresti kontrolli üha enamate territooriumide
üle. Afganistani julgeolekujõudude vähene vastuseis võimaldas Talibanil saavutada
riigi üle kontrolli vähem kui nelja kuu jooksul. 15. augustil 2021, mõni tund pärast
seda, kui president Ghani oli pagenud Afganistanist Dubaisse, hõivas Taliban Kabuli.
7. septembril 2021 kuulutas Taliban välja ajutise Talibani valitsuse, mille liikmed on kõik
mehed. See on vastuolus varasemate lubadustega, et uus valitsus on kaasav. Sellest
ajast alates on Taliban pidevalt toime pannud tõsiseid inimõiguste rikkumisi, eelkõige
naiste, tütarlaste ja vähemuste vastu.
30. augustil 2021 viisid USA ja NATO oodatust varem lõpule Afganistanist lahkumise,
mis toimus põhimõttel „koos tulime, koos ka läheme“. See tähistas aastatel 2001–
2021 kestnud sõja lõppu Afganistanis, kuid jättis riigi humanitaarkaosesse. Afganistani
julgeolekuprobleeme on USA ja NATO vägede väljaviimine vaid teravdanud.
Talibani sidemed Al-Qaida ja nn Islamiriigiga ei ole selged ning Afganistani linna-
ja maakogukondade vahel valitseb suur lõhe. Afganistani noored linnaelanikud
eelistaksid jätkata harjumuspärast elu suhteliselt avatud ühiskonnas, ning ka etnilised
vähemused, nagu tadžikid, usbekid ja hazarad, ei soovi Talibani valitsemist.
Pärast Talibani võimuletulekut ja olles sügavalt mures Afganistani julgeolekutöötajate ja
ELi saatkondade heaks töötavate inimeste tagakiusamise pärast, moodustas EL enam
kui 100 töötajaga spetsiaalse kriisiüksuse. 2021. aasta augustis toetas üksus rohkem
kui 17 500 inimese, sealhulgas 4100 ELi kodaniku ja 13 400 Afganistani kodaniku
evakueerimist Kabulist. ELi delegatsioon suutis evakueerida kogu oma personali.
Kuna Afganistan kuulub abist kõige enam sõltuvate riikide hulka, seisab see riik silmitsi
kasvava humanitaarkatastroofiga, mis jätab pool tema elanikkonda võimaluseta täita
oma põhivajadusi, nagu toit, vesi ja ravimid. Humanitaarolukorra halvenemise tõttu on
Afganistanis üle kolme miljoni riigisisese põgeniku ning Pakistanis ja Iraanis üle kahe
miljoni Afganistani pagulase ja varjupaigataotleja. 13. septembril 2021 Genfis toimunud
ÜRO Afganistani-teemalisel konverentsil lubati eraldada 1,2 miljonit USA dollarit,
millest 677 miljonit USA dollarit lubasid anda EL ja selle liikmesriigid. 12. oktoobril
2021 toimunud G20 tippkohtumisel teatas komisjoni president von der Leyen ühe
miljardi euro suurusest toetuspaketist Afganistanile. Olukord on endiselt dramaatiline
ning seda on süvendanud hiljutised maavärinad ja üleujutused 2022. aastal, mille
järel eraldas Euroopa Komisjon üks miljon eurot humanitaarabi kõige pakilisemate
vajaduste rahuldamiseks. EL teeb Talibaniga koostööd praktilistes küsimustes, nagu
evakueerimine ja humanitaaroperatsioonid, koordineerides oma kontakte Euroopa
välisteenistuse hallatava Kabulis asuva delegatsiooni kaudu.
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EL on radikaalse šariaadi õigussüsteemiga islamistliku emiraadi taastamise pärast
sügavalt mures. See tõstatab tõsiseid küsimusi seoses ELi ja Afganistani tulevase
koostööga, mis sõltub sellest, kuidas säilitada viimase 20 aasta saavutusi. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata rahvusvahelise terrorismi ja rände võimalikule kasvule ning
uimastikaubanduse suurenemisele.
ELi välisministrid leppisid 3. septembril 2021 kokku, et EL ei tunnusta Talibani, kuid
peab sellega dialoogi. Koostöö ulatus sõltub Afganistani uue valitsuse käitumisest,
võetud kohustusest, et Afganistan ei ole terrorismi baas, inimõiguste, eelkõige
naiste õiguste, õigusriigi ja meediavabaduse austamisest. Koostöö sõltub ka kaasava
üleminekuvalitsuse moodustamisest, humanitaarabitöötajate vabast juurdepääsust
ning Talibani võetud kohustusest lasta välisriikide kodanikel ja afgaanidel riigist
lahkuda.
Pärast seda, kui Taliban võimu üle võttis, kehtestati 2021. aasta lõpus ja 2022. aastal
Afganistani naiste suhtes taas mitmed piirangud. Rõivaid käsitlevad eeskirjad on
jõustatud ja kehtestatud seadustega, millega keelatakse naiste juurdepääs avalikele
aladele ilma meessoost eestkostjata. Kuigi 2022. aasta veebruaris avati mõned riiklikud
ülikoolid taas nii meestele kui ka naistele ning koolid avati uuesti 2022. aasta märtsis
uueks õppeaastaks, pööras Taliban tagasi varasema lubaduse lubada tüdrukutel
keskkoolis käia. See on mõjutanud hinnanguliselt 1,1 miljonit õpilast. Maailmapanga
andmetel on naiste osalemine tööturul viimase kümne aasta jooksul suurenenud 15 %-
lt 22 %-le. Pärast riigipööret on see siiski vähenenud, sest Taliban kehtestas pärast
võimule naasmist rohkem piiranguid naiste liikumisele väljaspool kodu.
Euroopa Parlament on toetanud kaasavaid Afganistani-siseseid läbirääkimisi,
mis on eeltingimuseks nelja aastakümne jooksul surma ja hävingut külvanud
konflikti lõpetamisele, ning nõuab kõigi poliitiliste rühmituste ja kodanikuühiskonna
kaasamist. Euroopa Parlament on alates 2020. aasta sügisest korduvalt Afganistani
vägivallapuhanguid hukka mõistnud. Oma 2021. aasta juuni resolutsioonis olukorra
kohta Afganistanis väljendas parlament muret vägede väljaviimise tagajärgede
pärast ning nõudis, et võetaks vastu terviklik strateegia ELi tulevaseks koostööks
Afganistaniga. 2021. aasta juulis, üks kuu enne Talibani ülevõtmist, pidas Euroopa
Parlamendi delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks (D-AF) 6. ELi-Afganistani
parlamentidevahelise kohtumise Afganistani Rahvusassamblee esindajatega.
Kohtumine hõlmas kahte paneelarutelu, millest üks käsitles rahuprotsessi ja olukorda
Afganistanis pärast välisvägede väljaviimist ning teine naiste rolli rahuprotsessis ja
tulevasi suhteid ELiga.
2021. aasta septembris võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni olukorra kohta
Afganistanis, milles taunis vägivaldset ülevõtmist Talibani poolt. Parlament väljendas
suurt muret tuleviku pärast ja kiitis heaks ELi otsuse Talibani valitsust mitte tunnustada.
Parlament tunnistas ühtlasi, et operatiivkoostöö Talibani valitsusega on vajalik
logistilistel, operatiivsetel ja humanitaareesmärkidel, ning nõudis, et hõlbustataks
ohustatud ELi kodanike ja afgaanide edasist evakueerimist ning suurendataks
humanitaarabi andmist. Euroopa Parlament, eelkõige Afganistaniga suhtlemiseks
loodud delegatsioon, on väljendanud muret humanitaar-, majandus- ja pagulaskriisi
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pärast, mis nõuab humanitaarkoridore ja strateegilist lähenemisviisi kogu piirkonnale,
sealhulgas Pakistanile, Iraanile ja Kesk-Aasiale.
Parlament korraldas 2022. aasta veebruaris kõrgetasemelise Afganistani naistele
pühendatud päevade konverentsi raames rea üritusi. 10. märtsil 2022 käivitati
Afganistani naisjuhtide foorum virtuaalse kohtumise kaudu, millel osales peaaegu
50 Afganistani naisjuhti Afganistanist ja mujalt maailmast.
EL on teinud mitmeid naiste õigusi toetavaid avaldusi, näiteks 2022. aasta märtsi
komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
Josep Borrelli deklaratsioon, milles nõutakse keskkoolide viivitamatut taasavamist
tütarlastele. Seda üleskutset korrati G7 välisministrite avalduses. 2022. aasta aprillis
võttis parlament vastu resolutsiooni Afganistani naiste õiguste olukorra kohta. Selles
mõisteti hukka Talibani otsus pikendada tütarlaste kooliskäimise keeldu alates
seitsmendast klassist ning tauniti selle püsivat soovi kaotada naised avalikust elust
ja kaotada nende peamised põhiõigused, sealhulgas juurdepääs haridusele, tööle,
liikumisvabadusele ja tervishoiule.
EL jätkab koostööd Talibaniga, nagu on rõhutatud Euroopa välisteenistuse 2022. aasta
augusti avalduses olukorra kohta aasta pärast Talibani ülevõtmist, milles rõhutatakse
ELi pühendumust Afganistani rahvale.

BANGLADESH

ELi ja Bangladeshi suhted said alguse 1973. aastal. 2001. aastal sõlmitud
koostööleping käsitleb kaubanduse, majandusarengu, inimõiguste, hea valitsemistava
ja keskkonna valdkondi. Vähim arenenud riigina saab Bangladesh kasu algatusest
„Kõik peale relvade“, mis on ELi üldiste tariifsete soodustuste kava kõige soodsam
kaubanduskord. Eelduste kohaselt langeb Bangladesh 2026. aastaks vähim arenenud
riikide hulgast välja. Pärast üleminekuperioodi lõppu kaotab riik juurdepääsu algatusele
„Kõik peale relvade“.
EL on eraldanud mitmeaastase sihtprogrammi raames 2014.–2020. aastaks
kuni 690 miljonit eurot. EL on rõhutanud, et Bangladesh peab oma
ettevõtluskeskkonna parandamiseks ning kaubanduse ja investeeringute suuremaks
ligimeelitamiseks viima ellu poliitikareforme. 2019. aasta juulis käivitas EL
Bangladeshis kaks programmi, mille eesmärk on toetada avaliku sektori finantsjuhtimist
ja riiklikke sotsiaalkindlustusreforme. Meetmete raames, mis Euroopa tiim
COVID-19 pandeemiale reageerimiseks võttis, eraldas Euroopa Liit 113 miljonit
eurot ekspordile orienteeritud Bangladeshi rõiva- ja nahatööstuses töötavate inimeste
elatise kindlustamiseks. ELi programmitöö perioodiks 2021–2027 on kooskõlas
8. viisaastakukavaga aastateks 2020–2025.
Bangladeshis valitseb parlamentaarne demokraatia, kus võim vahetub kahe erakonna
– Rahvaliiga (AL) ja Bangladeshi Rahvuspartei vahel. 2018. aasta detsembris
toimunud valimised võitis Rahvaliiga. Bangladesh on üks väheseid riike, kes on
saavutanud aastatuhande arengueesmärgid. Samas on Bangladeshis endiselt suureks
probleemiks töötajate õigused ja töötingimused, eriti Dhaka rõivatööstushoonete
piirkonnas. COVID-19 puhangul on märkimisväärne mõju majanduslikule ja poliitilisele
stabiilsusele. Rahvaliiga võitis kolmanda järjestikuse ametiaja, mis lõpeb 2023. aastal.
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Bangladeshi sisemajanduse koguprodukt (SKP) peaks 2022. aastal langema kriisi
tõttu, mis järgnes Venemaa sissetungile Ukrainasse, toorainehindade tõusu ja
inflatsiooni tõttu. Seetõttu on riik taotlenud finantsabi Rahvusvaheliselt Valuutafondilt
(IMF). Bangladeshi rõivaeksport on viimastel aastatel mitmekordistunud. Bangladeshis
on sagedased õnnetused ja tulekahjud tehastes ja muudes töökohtades, mille tõttu
on viimase kümne aasta jooksul hukkunud 1310 töötajat ja saanud vigastada 3883
töötajat.
Alates 2017. aasta augustist on üle 800 000 rohingja pagulase põgenenud Myanmaris
toimuva tagakiusamise eest Bangladeshi. EL on rohingja pagulaskriisi tähelepanelikult
jälginud ning eraldanud üle poole 280 miljonist eurost, mis koguti pärast 2017. aasta
oktoobris toimunud ÜRO rahastajate konverentsi. EL eraldas algselt humanitaarabiks
üle 150 miljoni euro, seejärel 2018. aastal 41 miljonit eurot, 2019. aastal 35 miljonit
eurot ja 2020. aastal 31 miljonit eurot, peamiselt rohingja pagulaste toetamiseks
Cox’s Bazaris. 23. veebruaril 2021 teatas EL, et eraldab lisaks 39 miljonit eurot
humanitaarabi Bangladeshile ja Myanmarile. Vahenditega püütakse leevendada
konfliktidest mõjutatud kogukondade ja põgenike, eelkõige rohingjade vajadusi, kelle
olukord on COVID-19 pandeemia ajal halvenenud. Myanmari olukorra arengut silmas
pidades näib ebatõenäoline, et rohingja pagulased oleksid valmis omal algatusel tagasi
pöörduma. Rohingjade kriis on oluline riigisisene küsimus enne 2023. aasta valimisi
Bangladeshis. Bangladeshi valitsus teeb jõupingutusi rohingjade repatrieerimiseks,
kuid nende tagasipöördumist takistavad endiselt tingimused Myanmaris.

SRI LANKA

ELi ja Sri Lanka suhted said alguse 1975. aasta koostöölepinguga, mida täiendati
1995. aastal partnerlust ja arengut käsitleva koostöölepinguga. Sri Lanka ekspordile
anti 2017. aasta mais ELi turule juurdepääs ELi üldiste tariifsete soodustuste kava
(GSP+) raames, et stimuleerida poliitilisi reforme ning inimõigusi, töötajate õigusi,
keskkonnakaitset ja head valitsemistava käsitlevate rahvusvaheliste konventsioonide
täitmist.
Euroopa Parlament jälgib tähelepanelikult Sri Lanka edusamme GSP+ kriteeriumide
tulemuslikul täitmisel. Oluliselt on kahjustatud üleminekuperioodi õigusemõistmise ja
rahvusliku leppimise väljavaateid, mis olid Euroopa Parlamendi kaks põhitingimust
seoses Sri Lanka õigusega saada GSP+ soodustusi.
EL on andnud viimase kümne aasta jooksul Sri Lankale 760 miljonit eurot arenguabi.
EL on Hiina järel Sri Lanka suuruselt teine kaubanduspartner ja tähtsuselt teine
ekspordi sihtriik. Kahepoolse kaubavahetuse käive oli 2020. aastal kolm miljardit eurot
ja kaubandusbilanss oli 1,2 miljardi euro väärtuses Sri Lanka kasuks.
ELi ja Sri Lanka ühiskomisjoni 24. kohtumine toimus 2022. aasta veebruaris
Brüsselis. Sri Lanka andis ülevaate edusammudest leppimisel ja oma sõltumatutest
institutsioonidest, eelkõige kadunud isikute büroost, hüvitusametist, rahvusliku ühtsuse
ja leppimise büroost ning Sri Lanka inimõiguste komisjonist. EL kutsus Sri
Lankat tungivalt üles jätkama koostööd ja suhtlemist Inimõiguste Nõukogu ja selle
mehhanismidega. Ühiskomisjon tegi kokkuvõtte 2022. aasta jaanuaris toimunud
kaubandus- ja majanduskoostöö töörühma järeldustest. Sri Lanka hindas GSP+
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režiimi väärtuslikku panust riigi kestlikku arengusse. Pooled vaatasid läbi Sri Lanka
vastavuse 27 rahvusvahelisele konventsioonile, mis on seotud GSP+ kavaga hõlmatud
inimõiguste, töötajate õiguste, keskkonnakaitse ja hea valitsemistavaga. Ühiskomisjon
arutas ka arengukoostöö töörühma järeldusi, kes kogunes 2. veebruaril 2022, et
arutada ELi mitmeaastase sihtprogrammi (2021–2027) prioriteete.
Sri Lanka kannatas 1983.–2009. aastal singalite enamusega valitsuse ja Tamil Eelami
Vabadusvõitluse Tiigrite vahelise kodusõja all. 2019. aasta novembris toimunud
presidendivalimised võitis Gotabaya Rajapaksa, kes nimetas uueks peaministriks oma
venna, endise presidendi Mahinda Rajapaksa. Presidendi valimisliit Sri Lanka Rahva
Vabaduse Liit võitis ülekaalukalt 2020. aasta augustis toimunud parlamendivalimised.
Mahinda Rajapaksa vannutas ametisse tema vend Gotabaya Rajapaksa. 2020. aasta
septembris esitati vastuoluline 20. muudatusettepaneku eelnõu, millega tugevdati
presidendi täidesaatvaid volitusi ning nõrgendati peaministri ja parlamendi rolli.
Kõige tõsisem majanduskriis, mis riiki on kunagi tabanud, tõi 2022. aastal kaasa
massilised meeleavaldused. Kõrged toormehinnad ning põhikaupade ja energia
nappus põhjustasid enneolematuid rahutusi. Protestid algasid 2022. aasta aprillis,
kui sajad tuhanded inimesed osalesid valdavalt rahumeelsetel meeleavaldustel,
milles nõuti president Rajapaksa tagasiastumist. 2022. aasta juulis tormasid
tuhanded inimesed tema ametlikku residentsi ning president põgenes seejärel
sõjaväelennukiga esmalt Maldiividele ja seejärel Singapuri. President Gotabaya
Rajapaksa ja peaminister Mahinda Rajapaksa astusid mõlemad tagasi.
Ranil Wickremesinghe valiti uueks presidendiks 20. juulil 2022. 22. juulil 2022
nimetas ta uueks peaministriks Dinesh Gunawardena. Pärast Wickremesinghe
presidendiks saamist on inimõiguste rühmad süüdistanud valitsust meeleavaldajate
mahasurumises. Politsei on viimastel nädalatel kinni pidanud kümneid meeleavaldajaid
ja enamik neist on vabastatud kautsjoni vastu.
Sri Lanka jättis oma võla esimest korda ajaloos täitmata ning leppis IMFiga
kokku uues programmis makromajandusliku stabiilsuse ja võla jätkusuutlikkuse
toetamiseks. Endine president Gotabaya Rajapaksa naasis riiki. Sri Lanka elanikud
süüdistavad valitsust saare ajaloo raskeimas majanduskriisis. Välisvaluutareservide
kokkuvarisemine tõi kaasa tõsise toidu- ja kütusenappuse. 2022. aasta septembris
jõudis Sri Lanka valitsus IMFiga esialgsele kokkuleppele 2,9 miljardi USA
dollari suuruse laenu saamiseks. See sõltuks paljudest tingimustest, sealhulgas
maksureformidest ja Sri Lanka 51 miljardi USA dollari suuruse võla restruktureerimisest
võlausaldajate ees. Samuti seisab valitsus silmitsi probleemidega, et veenda inimesi
oluliste avaliku sektori teenuste erastamises, mis on osa tema püüdlustest tulude
suurendamiseks.

NEPAL

ELi ja Nepali suhted said alguse 1973. aastal ja põhinevad 1996. aasta koostöölepingul.
Kuna peaaegu veerand elanikkonnast peab tulema toime vähem kui kahe USA
dollariga päevas, moodustab 25 % Nepali eelarvest välisabi. EL on üks Nepali
suuremaid arenguabi andjaid ja on aastateks 2014–2020 suurendanud oma arenguabi
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kolm korda – 360 miljoni euroni. Samuti rõhutas EL, kui oluline on, et Nepal kasutaks
rohkem kaubandussoodustusi, mida EL annab algatuse „Kõik peale relvade” raames.
ELi-Nepali ühiskomisjon kohtus viimati 2021. aasta novembris. Selle arengukoostöö
allkomisjoni kohtumisel arutasid Nepal ja EL käimasolevat koostööd. EL toetab koos
Nepali 2019.–2024. aasta riikliku arengukavaga praegu Nepali uue mitmeaastase
sihtprogrammi (2021–2027) raames, milles tuuakse välja kolm prioriteetset
koostöövaldkonda: kaasav keskkonnahoidlik majanduskasv, inimkapitali arendamine
ja hea valitsemistava. Need prioriteetsed valdkonnad on kooskõlas ka ELi
ülemaailmsete strateegiatega, näiteks ELi strateegia koostööks India ja Vaikse ookeani
piirkonnas, ülemaailmne taastealgatus ning ELi soolise võrdõiguslikkuse kolmas
tegevuskava aastateks 2021–2025 (GAP III). Aastateks 2021–2024 on eraldatud kokku
209 miljonit eurot.
2020. aasta aprillis valmistas EL Nepali toetamiseks ette 75 miljoni euro suuruse paketi,
mille eesmärk on leevendada COVID-19 mõju ning stimuleerida Nepali majandust
ja tööjõunõudlust, millega toetatakse üksikisiku sissetulekut riigis, mida iseloomustab
suur ebavõrdsus ülemise ja alumise kasti vahel, ning marginaliseeritud kogukondi,
nagu madhesid.
23. jaanuaril 2020 toimusid Nepalis parlamendivalimised. Valitsev Nepali Kommunistlik
Partei kindlustas endale 16 kohta ja Rastriya Janata Partei (RJP-N) sai kaks kohta.
Nepal on olnud poliitiliselt ebastabiilne alates 2020. aasta detsembrist, kui president
saatis peaministri soovitusel parlamendi laiali, et kuulutada välja ennetähtaegsed
valimised. Ülemkohus ennistas parlamendi ametisse 2021. aasta veebruaris, ent
valitsus kaotas 2021. aasta mais umbusaldushääletuse. Poliitiliselt ärevad ajad jätkusid
ja 2022. aastal järgnes suure poliitilise ebastabiilsuse periood, mil parlament saadeti
laiali ja seejärel ülemkohus selle taastas. Üldvalimised pidid toimuma 20. novembril
2022.
Maailma kõrged nafta- ja toorainehinnad 2022. aastal on mõjutanud Nepali
tarbijahindu, mis ohustab poliitilist stabiilsust, sest see võib viia rahutuste ja
protestideni, sealhulgas nõudmiseni taastada Hindu monarhia. Seda on nõudnud
Hindu Prajatantra partei, mis võib parandada oma valimisväljavaateid 2022. aasta
novembri üldvalimistel. Nepali segavalimissüsteem, milles on ühendatud enim hääli
saanud kandidaadi võit ja proportsionaalne esindatus, raskendab enamuse mandaadi
saamist. Seetõttu peavad erakonnad tõenäoliselt looma koalitsiooni võimu jagamise
kokkulepetega, nagu on Nepalis tavaks.
Hiina ja India võistlevad mõjuvõimu saavutamise pärast riigis. Üks peamisi probleeme
on poliitilisele ummikseisule põhiseaduse reformi abil rahumeelse lahenduse leidmine.
Põhiseadust tuleb muuta, et võtta arvesse puutumatute ja etniliste vähemuste, eelkõige
Terai madhesite huve, ning tagada välismaal viibivate Nepali kodanike õigused.
Valitsus ei suutnud tagada üleminekuperioodi õigusemõistmist kodusõja ajal toime
pandud inimõiguste rikkumiste ohvritele. 2020. aasta aprillis soovitas ülemkohus
muuta Nepali tõe- ja lepituskomisjoni volitusi, et vältida karistamatust. 2014. aastal
seadusandliku aktiga loodud tõe- ja lepituskomisjon on seni läbi kukkunud, mistõttu
püsib karistamatuse õhkkond. Amnestiat on antud selliste kuritegude eest nagu
piinamine ning seksuaalvägivald ja väärkohtlemine. 2014. aastal moodustas valitsus
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ka isikute kadunuks jääma sundimist käsitleva komisjoni, mille eesmärk on uurida
inimeste kadunuks jääma sundimist relvakonflikti ajal ja teavitada üldsust rahulepingu
raames toimunust. 2015. aasta veebruaris andis ülemkohus korralduse seaduse
muutmiseks, kuid valitsus taotles selle otsuse tühistamist. 26. aprillil 2020 lükkas
ülemkohus selle petitsiooni tagasi, kinnitades seega õiglaste üleminekuperioodi
õigusemõistmise mehhanismide tähtsust. Inimõiguste organisatsioonid toetasid Nepali
ülemkohtu 2020. aasta aprilli otsust vajaduse kohta muuta üleminekuperioodi
õigusemõistmise seadust. 2022. aasta juulis esitas valitsus seaduseelnõu kehtivate
seaduste muutmiseks, kuid Amnesty International ja Human Rights Watch ei usu, et
kavandatav eelnõu on kooskõlas ülemkohtu otsusega ja see muudaks õigusrikkujatele
süüdistuse esitamise endiselt keeruliseks või võimatuks.
Lõuna-Aasiaga suhtlemiseks loodud Euroopa Parlamendi delegatsioon külastas
2022. aasta septembris Bhutani, et hinnata Nepali suhteid ELiga, kes on peamine
koostöö rahastaja. Kuna Nepal võib 2026. aastaks langeda vähim arenenud riikide
hulgast välja, pooldas parlament asjaolu, et Nepal on juba ratifitseerinud enamiku
27 põhikonventsioonist, mis on vajalikud GSP+ taotlemiseks.

BHUTAN

Bhutan on olnud sajandeid välismaailmast isoleeritud. Ta kohaneb üleilmastumisega
ja tugevdab oma majandust, kuid säilitab samal ajal ka oma iidseid traditsioone.
2008. aastal vastu võetud põhiseaduse alusel, millega tagatakse võimude
lahusus konstitutsioonilise monarhia raames, toimus riigi rahumeelne üleminek
parlamentaarsele demokraatiale. EL toetab Bhutani täielikku autonoomiat oma
võimsatest naabritest Indiast ja Hiinast ning on jätkuvalt veendunud, et Bhutanil peab
olema võimalik iseseisvalt oma julgeoleku- ja välispoliitikat kujundada, ning tunnistab,
et jätkuvaks mureküsimuseks on geograafilisest asukohast tingitud suveräänsuse
kaotamine.
EL eraldas mitmeaastase sihtprogrammi raames 2014.–2020. aastaks Bhutani
abistamiseks 49,3 miljonit eurot. EL on alates 1982. aastast Bhutanis aktiivselt
tegutsenud ja aidanud vähendada vaesust, edendada demokratiseerimist ja head
valitsemistava ning toetanud kestlikku põllumajandust ja taastuvaid loodusvarasid.
24. mail 2018 käivitati uus ELi ja Bhutani kaubanduse toetusprojekt, mille eesmärk
on parandada lisaväärtust, turgude seotust ning kaubandus- ja investeerimisalast
õigusraamistikku.
Aastatel 2017–2022 makstakse kestliku põllumajanduse, metsanduse ja
kliimamuutuste leevendamise toetuseks välja ligikaudu 21,5 miljonit eurot.
Lisaks eraldas EL 2020. aastal COVID-19 pandeemia ajal tekkinud vajadustele
reageerimiseks veel 4,5 miljonit eurot.
Praeguse mitmeaastase sihtprogrammiga aastateks 2021–2027 jätkatakse Bhutani
toetamist ja see on kooskõlas 12. viisaastakukavaga aastateks 2018–2023, mis
keskendub kolmele prioriteetsele valdkonnale: kliimamuutused ja keskkonnahoidlik
majanduskasv vastupanuvõimelise Bhutani nimel; hea valitsemistava kaasava
sotsiaal-majandusliku arengu tagamiseks; ning digiüleminek, mis soodustab muutusi
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hariduses ja avalikes teenustes. Esialgseks perioodiks 2021–2024 on eraldatud kokku
31 miljonit eurot.
EL ja Bhutan pidasid 2022. aasta veebruaris Brüsselis oma 10. ametliku
konsultatsiooni, mille käigus vaadati läbi käimasolev koostöö. Bhutan tutvustas peamisi
meetmeid, mida ta rakendab, et tagada sujuv ja edukas üleminek vähim arenenud
riikide kategooriast, mis on kavas 2023. aastal. EL ja Bhutan väljendasid rahulolu
Bhutani ja Euroopa Investeerimispanga (EIP) vahelise raamlepingu ratifitseerimise
üle, et sillutada teed Euroopa Investeerimispanga soodusrahastamisele Bhutani
arenguprojektidele. EL kordas oma toetust Bhutani arengukavadele ja tegi ettepaneku
anda Bhutanile GSP+ raames suurem eelisjuurdepääs ELi turgudele, kui Bhutan
täidab vajalikud tingimused. EL tutvustas 2021. aasta detsembris käivitatud uut ELi
kava „Global Gateway“, mis käsitleb suuri investeeringuid taristu arendamisse kogu
maailmas ning millega ajakohastatakse ELi ja Aasia 2018. aasta ühenduvusstrateegiat.
See hõlmab kogu maailma ja seab eesmärgiks investeerida 2027. aastaks 300 miljardit
eurot. EL kiitis Himaalaja riiki selle saavutuste eest kestliku, vähese CO2 heitega
ja kliimamuutustele vastupanuvõimelise arengu tagamisel. EL märkis samuti, et
Bhutan on võtnud märkimisväärseid meetmeid laste ja naiste õiguste kaitsmiseks
ning soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks. Nendest kõige märkimisväärsemaks
võib pidada asjaolu, et Bhutani parlament dekriminaliseeris 2020. aasta detsembris
homoseksuaalsuse.
Bhutan on uus demokraatia, mida juhib kuninglik perekond ja kus demokraatlikku
protsessi tuleb tugevdada. Bhutani isoleeritus ja haavatavus on aidanud kujundada
erilise rahvusliku identiteedi, mis põhineb tema usu, keskkonna ja kultuuri säilitamisel.
Riigi kultuuri kaitsmist peetakse väga oluliseks. Bhutani kultuuripärand väljendub
rahvusliku õnne kaudu, mis on kooskõlas tema budistliku vaimse kultuuriga. Rahvuslik
õnn edendab selliseid väärtusi nagu rahu, vägivallast hoidumine, kaastunne ja
sallivus. 2008. aasta põhiseaduses sätestatud rahvuslik õnn on arengufilosoofia, mille
puhul kasutatakse indeksit, et mõõta riigi majandusarengu taset ning elanikkonna
heaolu ja õnnelikkust. ÜRO 2011. aasta resolutsioonis tunnustati rahvuslikku õnne
ja see koosneb mitmest valdkonnast: psühholoogiline heaolu, elatustase, hea
valitsemistava, tervis, haridus, kogukonna elujõulisus, kultuuriline mitmekesisus,
ajakasutus, ökoloogiline mitmekesisus ja vastupanuvõime. Euroopa Parlament
toetab Bhutani keskkonnapoliitikat, mille eesmärk on säilitada riigis bioloogiline
mitmekesisus, mis on kliimamuutuste suhtes väga haavatav, ja hoida rahva
õnneindeksi kontseptsioonile tuginedes ära keskkonnaseisundi halvenemine.
Lõuna-Aasiaga suhtlemiseks loodud Euroopa Parlamendi delegatsioon külastas
2022. aasta septembris Bhutani, et hinnata riigi sotsiaal-majanduslikku arengut, mis
langeb 2023. aasta detsembriks vähim arenenud riikide hulgast välja. See tähendab,
et Bhutan ei saa enam kasutada ELi algatust „Kõik peale relvade“. Bhutan kaalub GSP
+ taotlemist, kuid tundub ebatõenäoline, et Bhutan suudab õigeaegselt allkirjastada ja
ratifitseerida kõik 27 põhilist rahvusvahelist konventsiooni.
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MALDIIVID

Ehkki ametlikku koostöölepingut Maldiividega veel sõlmitud ei ole, toetab EL koostöö
kaudu maakogukondi, turismi ja kliimamuutuste leevendamist. ELi välisasjade nõukogu
võttis 2018. aasta juulis vastu raamistiku sihipäraste piiravate meetmete kohta, mida
võidakse kehtestada isikute ja üksuste suhtes, kes vastutavad Maldiividel õigusriigi
põhimõtte õõnestamise eest, takistavad kaasava poliitilise lahenduse leidmist või on
toime pannud raskeid inimõiguste rikkumisi. ELi Nõukogu otsustas 2021. aasta aprillis
alustada läbirääkimisi ELi ja Maldiivide partnerlus- ja koostöölepingu üle, mis on
kahepoolsetes suhetes Maldiividega oluline verstapost. 2021. aasta septembris toimus
Brüsselis teine ELi ja Maldiivide kõrgemate ametnike kohtumine, et tugevdada suhteid,
sealhulgas koostööd India ja Vaikse ookeani piirkonnas.
Maldiivid on kliimamuutustele väga vastuvõtlik piirkond. Probleemiks on
mereveetaseme tõus ja rannikuerosioon, mis on suureks ohuks riigi püsimajäämisele.
Maldiivide parlament kavatseb vastu võtta oma esimese kliimaseaduse, millega
kehtestatakse saaste piirmäärad, ning võtta meetmeid keskkonna kaitsmiseks ja
taastamiseks. Viimase 20 aasta andmed näitavad, et pealinna Malé merevee tase on
tõusnud peaaegu neli millimeetrit aastas ja 2100. aastaks prognoositakse umbes 40–
50-sentimeetrilist veetaseme tõusu. Sellega kaasnevad rannikuerosioon, üleujutused,
põhjavee suurem sooldumine ja prognoosimatud ilmastikuolud, mis juba põhjustavad
üleujutusi ja põuda. Arvestades, et 80 % maldiivlastest elab 100 meetri raadiuses
merest, kujutab selliste muutuste füüsiline mõju endast eksistentsiaalset ohtu.
Maldiivid kannatavad ka suure noorte töötuse, jõukude vägivalla ja uimastisõltuvuse
probleemi käes. Alates 2018. aasta septembrist, kui opositsiooniliider Mohamed Solih
võitis endist presidenti Abdulla Yameen Abdul Gayoomi, on üha enam esinenud
poliitilisi ja sotsiaalseid rahutusi. Parlamendivalimised toimusid Maldiividel 2019. aasta
aprillis. Need võitis ülekaalukalt Mohamed Solihi juhitud Maldiivide Demokraatlik
Partei, mis sai parlamendi (Majlis) 87 kohast 65 kohta. 2021. aasta mais sai
endine president Mohammed Nasheed, kes on president Solihi lähedane sõber
ja parlamendi esimees, pommirünnakus raskelt vigastada. Euroopa Parlament on
toetanud Maldiivide demokraatia tugevdamise protsessi. President Ibrahim Mohamed
Solih kandideerib 2023. aastal valimistel platvormil, millel on kaks eri fraktsiooni võimul
olevas Maldiivide Demokraatlikus Parteis. Valitsuse jõupingutused keskenduvad
praegu majanduse tugevdamisele, eelkõige turismisektorile, ning Indiaga taristu ja
rahalise toetuse valdkonnas suhete parandamisele.
Alates 2011. aastast ei kuulu Maldiivid enam vähim arenenud riikide kategooriasse
ja 2013. aastal jõudis riik suurema keskmise sissetulekuga riikide hulka. Majanduse
põhivaldkondadeks on turism ja kalandus. EL on Maldiivide suuruselt neljas
kaubanduspartner. Kaubavahetus ELiga moodustas 2019. aastal 10 % kogu
kaubavahetusest.
Kuna turism moodustab SKPst 70 %, on COVID-19 pandeemia Maldiivide majandust
tõsiselt mõjutanud. EL eraldas 2020. aasta aprillis kolm miljonit eurot, et toetada
meetmeid COVID-19 tõsise mõju leevendamiseks turismisektoris. EIP teatas 20 miljoni
euro suurusest laenust taastamismeetmete toetamiseks.
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2021. aasta augustis lepiti ELis kokku, et antakse projekti „ELi toetus VKEde
(väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate) turismitööstuse vastupanuvõimeliseks
taastamiseks Maldiividel“ raames kaks miljonit eurot tasuta abi, et arendada Maldiividel
külalistemajade ja pardal elamise valdkonda. Abi antakse selleks, et aidata Maldiivide
turismisektori VKEdel ehitada pärast COVID-19 pandeemiast tingitud probleeme üles
vastupanuvõimeline majandus.

Jorge Soutullo / Stefania Gazzina / Walter Masur / Cristina Stanculescu
10/2022
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