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IDA-AASIA

India ja Vaikse ookeani piirkonnas toimuvad kiired muutused ja olles koduks enam
kui 50 %-le maailma elanikkonnast on see muutumas oluliseks geostrateegiliseks
piirkonnaks. Kaks kolmandikku maailma konteinerkaubandusest läbib India ja Vaikse
ookeani piirkonda ja selle mereteed on peamised kauba- ja energiatarneteed.
2021. aasta septembris võeti vastu ELi strateegia koostööks India ja Vaikse
ookeani piirkonnas, et suurendada ELi osalust, luua partnerlusi, tugevdada reeglitel
põhinevat rahvusvahelist korda ja lahendada ülemaailmseid probleeme. Euroopa Liit
kohandab oma olemasolevaid vahendeid, et toetada ELi strateegilist autonoomiat.
Nõukogus 2022. aasta märtsis ametlikult heaks kiidetud julgeoleku- ja kaitsealase
strateegilise kompassiga edendatakse avatud ja reeglitel põhinevat piirkondlikku
julgeolekustruktuuri, sealhulgas turvalisi mereteid, suutlikkuse suurendamist ja
mereväe suuremat kohalolekut India ja Vaikse ookeani piirkonnas. Ida-Aasias on
julgeolekuprobleeme, näiteks Põhja-Korea tuumakatsetused, territoriaalvaidlused
Ida-Hiina ja Lõuna-Hiina merel ning Taiwani küsimus. EL on Ida-Aasias tugev
majandusjõud, kes edendab piirkonnas õiglast kaubandust, mitmepoolsust,
institutsioonide ülesehitamist, demokraatiat, head valitsemistava ja inimõigusi.

Käesolevas teabelehes kirjeldatakse Ida-Aasia piirkonda. Vt ka teabelehti Lõuna-Aasia
(5.6.7) 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).

IDA-AASIA

A. Hiina
EL ja Hiina sõlmisid ametlikud diplomaatilised suhted 1975. aastal. Pärast 1989. aastal
Tiananmeni väljakul toimunud meeleavalduste vägivaldset mahasurumist sõjaväe
poolt suhtlemine peatati. EL küll taastas Hiinaga suhted 1994. aastal, kuid 1989. aastal
kehtestatud relvaembargo on endiselt jõus.
President Xi Jinpingi juhtimisel on Hiina poliitiline olukord alates 2012. aastast
märkimisväärselt muutunud. 2018. aastal võeti vastu põhiseaduse läbivaadatud
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versioon, mis võimaldas Xi Jinpingil olla sellel ametikohal määramata ajaks, ilma
ametiaja piiranguteta Hiina Kommunistliku Partei peasekretäri, riigipea ja sõjaväe
ülemjuhataja ametikohal. Hiina välispoliitika on hakanud järgima agressiivsemat ja
survestavamat lähenemisviisi ning riigil on maailma suurim aktiivsete sõjaväelaste
reserv. Hiina oli 2021. aastal Ameerika Ühendriikide järel maailma suuruselt teine
sõjaline kulutaja, kelle arvele langes ligikaudu 14 % maailma kogukulutustest, ning
selle hinnanguline eelarve on 293 miljardit USA dollarit. 17. juunil 2022 laskis Hiina
ametlikult käiku oma kolmanda lennukikandja Fujiani (nimetatud Taiwani vastas asuva
provintsi järgi), mis on osa riigi jätkuvatest pingutustest ehitada 2027. aastaks üles täiel
määral nüüdisaegne armee, mis konkureerib USA sõjaväega. Hiinas on ehitamisel ka
neljas kandja ja on teada, et see võib kasutada tuumaenergiat. Hiina merevägi ehitab
sõjalaevu kiiremini kui kõik teised sõjalised jõud kokku. Hiina laiendab ja suurendab
oma sõjalist kohalolekut Lõuna-Hiina merel, Taiwani väinas ja Malaka väinas, mis on
rahvusvahelise kaubanduse ja eriti Hiina kaubanduse jaoks ülioluline.
ELi ja Hiina majanduslike ja geopoliitiliste sidemete tihenemine kajastub ELi ja Hiina
strateegilises koostöökavas 2020, mille alusel on süvendatud ja laiendatud koostööd
paljudes valdkondades, nagu välis- ja julgeolekupoliitika, majandusareng, ülemaailmne
juhtimine, mitmepoolne koostöö kaubanduse ja investeeringute vallas ning sotsiaal-,
keskkonna- ja muudes küsimustes, kaasa arvatud inimestevahelised kontaktid. ELi
ja Hiina kahepoolsed suhted on aga 2022. aastal halvenenud, eelkõige Hiina
seisukoha tõttu Venemaa Ukraina-vastase agressiooni suhtes, tema vastumeetmete
tõttu ELi inimõigustega seotud sanktsioonidele ning hiljuti majandusliku survestamise
ja agressiooni tõttu Taiwani väinas.
Hiina seisukoht Venemaa Ukraina-vastases agressioonis on tekitanud lääne liitlaste
ja Hiina vahel lisapingeid. Kuigi Hiina ei ole sõda heaks kiitnud, on tema
„neutraalsus“ Venemaa suhtes eeskujuks teistele Aasia riikidele. Hiina ei ole ühinenud
sanktsioonidega Venemaa vastu ja Hiina-Venemaa sõjaline koostöö on pärast
Venemaa sissetungi Ukrainasse süvenenud, kuna Hiina on otsustanud Putinit vaikimisi
toetada. Kuigi Hiinal ja Venemaal ei ole ametlikku sõjalist kokkulepet, on kaks
riiki suurendanud relvamüüki ja ühiseid sõjalisi õppusi. Hiina osales 2022. aasta
septembris Venemaa idarannikul toimunud õppustel „Vostok 22“, kuhu oli kaasatud
ligikaudu 50 000 sõdurit ja 5000 üksust sõjavarustust.
NATO pidas Hiinat esimest korda probleemiks oma 10-aastases strateegilises
kontseptsioonis, mis võeti vastu 2022. aasta juunis Madridis. Strateegilises
kontseptsioonis tunnistatakse kasvavat ohtu, mida Hiina endast kujutab, arvestades
riigi suurenevat majanduslikku ja sõjalist mõju ning kasvavat sõjakust India ja
Vaikse ookeani piirkonnas, sealhulgas pahatahtlike hübriid- ja küberoperatsioonide
kasutamist, samuti vastasseisu retoorikat, ning asjaolu, et ta levitab desinformatsiooni
eesmärgiga õõnestada reeglitel põhinevat rahvusvahelist korda, sealhulgas kosmose-,
küber- ja merendusvaldkonnas.
Hiina on rikkunud Taiwani territoriaalvete ja õhuruumi puutumatust (see muutus
intensiivsemaks 2022. aasta suvel) ning rajanud Lõuna-Hiina merre tehissaari ja
ehitanud sõjalisi rajatisi. EL toetab ülemaailmset juhtimist ja mitmepoolse koostöö
lähenemisviisi Lõuna-Hiina mere teemalisele vaidlusele, sekkumata territoriaalsetesse
nõuetesse, pidades põhiprobleemiks meresõidu- ja ülelennuvabadust. EL innustab
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vaidluse osapooli otsima rahumeelseid lahendusi läbirääkimiste teel ning järgima
rahvusvahelist õigust kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse
konventsiooniga. Lõuna-Hiina merel on tohutu majanduslik ja strateegiline tähtsus:
seda läbib umbes kolmandik maailma meretranspordist ning meres on rikkalikud kala-
ja energiavarud. Hiina peab enda omaks umbes 90 % Lõuna-Hiina merest, mis on
piiritletud nn üheksakriipsujoonega.
Hiina on ELi majanduslik konkurent ja isegi süsteemne rivaal, kelle kasvav
poliitiline mõju kujundab ümber rahvusvahelised juhtimisstruktuurid. Hiina algatus
„Üks vöönd, üks tee“ mõjutab kogu maailma ja soodustab hiinapärast üleilmastumist,
mida iseloomustavad läbipaistmatud lepingud ning Hiina tööstandardid ja
võlapoliitika. Hiina eesmärk on haarata maailmas juhtpositsioon kõrgtehnoloogilises
tööstuses ja digitehnoloogias, sealhulgas tehisintellekti ja 5G valdkonnas.
Hiina on desinformatsioonikampaaniaid kasutades süstemaatiliselt välja töötanud
mõjutamisstrateegiaid.
30. detsembril 2020. aastal toimunud ELi ja Hiina juhtide kohtumisel keskenduti
ulatusliku investeerimislepingu läbirääkimiste lõpuleviimisele. EL suhtus kriitiliselt
läbirääkimisprotsessi ning praegusesse tasakaalustamatusse ja vastastikkuse
puudumisse paljudes valdkondades, eelkõige kaubandus- ja investeerimissuhetes.
Ulatusliku investeerimislepingu peab ratifitseerima Euroopa Parlament, kes ei ole seda
siiamaani heaks kiitnud Hiina seisukoha tõttu Venemaa Ukraina-vastase agressiooni
suhtes, tema vaenulikkuse tõttu Taiwani suhtes ning sanktsioonide tõttu, mis Hiina
kehtestas 2021. aasta märtsis viiele parlamendiliikmele ja neljale Euroopa üksusele
kättemaksuna nõukogu poolt Hiina suhtes kehtestatud sanktsioonide eest vastuseks
uiguuride ulatuslikule meelevaldsele kinnipidamisele Xinjiangis.
ELi ja Hiina 23. tippkohtumine toimus 2022. aasta aprillis ning sellel arutati põhjalikult
Venemaa agressiooni Ukraina vastu. EL kutsus Hiinat üles toetama jõupingutusi,
et teha viivitamata lõpp verevalamisele Ukrainas, kooskõlas Hiina rolliga maailmas
ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmena ning Hiina ainulaadsete lähedaste suhete
kontekstis Venemaaga. Teine arutelupunkt oli COVID-19 pandeemiast taastumine,
mis on ühine prioriteet. EL kinnitas oma pühendumust teha Hiina ja teiste Maailma
Terviseorganisatsiooni liikmesriikidega koostööd pandeemiate ennetamist, nendeks
valmisolekut ja neile reageerimist käsitleva uue kokkuleppe sõlmimiseks. Arutati ka
kliimamuutusi ja majanduskoostööd. EL kinnitas taas oma pühendumust ühe Hiina
poliitikale, väljendades samal ajal muret kasvanud väinaüleste pingete pärast.
2022. aasta juulis toimus ELi ja Hiina üheksas kõrgetasemeline majandus-
ja kaubandusdialoog, milles keskenduti ülemaailmsetele majandusprobleemidele,
COVID-19 põhjustatud tarneahelate häiretele ning Venemaa Ukrainasse sissetungi
mõjule, näiteks toidu-, energia- ja finantsturgudele.
EL ja Hiina on olulised kaubanduspartnerid. 2021. aastal oli Hiina ELi kaupade ekspordi
jaoks tähtsuselt kolmas sihtkoht (10,2 %) ja peamine ELi kaupade impordi allikas
(22,4 %). EL importis Hiinast 2019. aastal kokku 363 miljardi euro väärtuses ja
2021. aastal 472 miljardi euro väärtuses. ELi eksport Hiinasse ulatus 2019. aastal
198 miljardi euroni ja 2021. aastal 223 miljardi euroni. See on ligikaudu 1,3 miljardi euro
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väärtuses importi päevas ja 600 miljoni euro väärtuses eksporti päevas, mis teeb ELi
ja Hiina vahelise kaubanduse kogumahuks 1,9 miljardit eurot päevas.
Euroopa Parlament on väga mures inimõiguste olukorra pärast Hiinas ning on juhtinud
tähelepanu sellistele riigis toimunud inimõiguste rikkumistele nagu meelevaldsed
kinnipidamised, töölaagrid ja surmanuhtlus. Euroopa Parlament on võtnud vastu
resolutsioonid, milles mõistetakse hukka Hiina-poolne poliitilise opositsiooni ja
demokraatiameelsete aktivistide mahasurumine Hongkongis, väljendades muret
Hongkongi riikliku julgeoleku seaduse üle ning nõudes, et EL kaitseks Hongkongi
ulatuslikku autonoomiat.
Euroopa Parlament on väljendanud muret ka Xinjiangi ja uiguuride olukorra pärast,
mõistes hukka uiguuri vähemuste sunniviisilise töö ja ekspluateerimise. Parlament
on vastu võtnud ka Tiibetit käsitlevaid resolutsioone, konkreetsemalt usu- ja etniliste
vähemuste olukorra kohta.
Euroopa Parlamendi viimased resolutsioonid Hiina kohta olid järgmised:
— 20. mai 2021. aasta resolutsioon ELi üksuste, Euroopa Parlamendi liikmete ja

riikide parlamendiliikmete suhtes rakendatavate Hiina vastusanktsioonide kohta;

— 16. septembri 2021. aasta resolutsioon uue ELi-Hiina strateegia kohta;

— 20. jaanuari 2022. aasta resolutsioon põhivabaduste rikkumiste kohta Hongkongis;

— 5. mai 2022. aasta resolutsioon seoses teadetega elundite jätkuva eemaldamise
kohta Hiinas;

— 9. juuni 2022. aasta resolutsioon inimõiguste olukorra kohta Xinjiangis, sealhulgas
Xinjiangi politseitoimikute kohta;

— 7. juuli 2022. aasta resolutsioon kardinal Zeni ja humanitaarabifondi 612
usaldushaldurite vahistamise kohta Hongkongis.

B. Taiwan
EL on lubanud järgida nn ühe Hiina poliitikat, viidates Taiwanile kui eraldi
tolliterritooriumile, mitte suveräänsele riigile, tunnustades Taiwani majandus- ja
kaubandusüksusena ning toetades Taiwani osalemist mitmepoolsetel foorumitel. EL
toetab Taiwani ja Hiina vaheliste konfliktide rahumeelset lahendamist ning on vastu
jõu kasutamisele või ähvardamisele. Majandus- ja kaubandusküsimustes on ELi ja
Taiwani vahel välja kujunenud hästi struktureeritud dialoog paljudes valdkondades,
näiteks auto- ja ravimitööstuses ning kosmeetika ja meditsiiniseadmete valdkonnas.
2021. aastal oli Taiwan ELi suuruselt 12. kaubanduspartner ning EL oli Taiwani
suuruselt viies kaubanduspartner pärast Hiinat, Ameerika Ühendriike, Hongkongi
ja Jaapanit. Ka Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon (ASEAN) oli Taiwani peamine
kaubanduspartner. ELi ja Taiwani kaubavahetuse kogumaht oli 2021. aastal ligikaudu
64 miljardit eurot, ELi poolel oli kaubanduspuudujääk 7,1 miljardit eurot. ELi ja Taiwani
kahepoolne kaubandus kasvas aastatel 2020–2021 17,8 %. ELi eksport Taiwani oli
2021. aastal 28,41 miljardit eurot, ELi import Taiwanist ulatus 35,57 miljardi euroni.
EL ja Taiwan peavad ka iga-aastaseid konsultatsioone mitmesugustes
mittekaubanduslikes küsimustes. Kolmas Taiwani ja ELi tööalane konsultatsioon
ning neljas Taiwani ja ELi inimõigustealane konsultatsioon toimusid vastavalt
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2021. aasta veebruaris ja juulis. Mõlemad pooled on pühendunud inimõiguste ja
demokraatlike põhimõtete ning õigusriigi edendamisele ja kaitsmisele. Iga-aastastel
konsultatsioonidel arutatakse ka mitmesuguseid teemasid, nagu võõrtöötajate
õigused, eelkõige koduabiliste ja kalandussektori puhul, surmanuhtlus, sooline
võrdõiguslikkus ja LGBTQIA+ inimeste õiglane kohtlemine. Lisaks toimus 2021. aasta
mais ELi ja Taiwani tööohutuse ja töötervishoiu koostöö avakoosolek ning 2022. aasta
mais toimus teine koosolek, kus mõlemad pooled arutasid kantserogeenide riski
juhtimist töökohal ja ohutuse juhtimist neljanda põlvkonna tööstuse puhul.
2020. aasta jaanuaris toimusid Taiwani presidendivalimised ning Demokraatliku
Progressiivse Partei juht Tsai Ing-wen valiti teiseks ametiajaks tagasi 57,1 % häältega
Kuomintangi (Hiina Rahvapartei) kandidaadi Han Kuo yu ees, kes sai 38,6 % häältest.
Taiwani poliitika peamine teema on sõltumatus Mandri-Hiinast, samas kui Hiina
avaldab Taiwanile diplomaatilist, majanduslikku, sõjalist ja psühholoogilist survet.
Väinaülesed pinged on teravnenud alates sellest, kui Taiwani president Tsai
Ing-wen võitis 2016. aastal valimised. Hiina on võtnud agressiivseid meetmeid,
suurendades pommitajate, hävituslennukite ja valvelennukite patrullide sagedust
ja ulatust Taiwani ümbruses. 31. mai 2022. aasta seisuga oli Taiwan teatanud
465 rünnakust, mis on peaaegu 50 % rohkem kui 2021. aastal. Lisaks teatas
Taiwan 2022. aastal umbes viiest miljonist Hiina poolsest küberrünnakust päevas;
need on suunatud Taiwani valitsusasutustele, pooljuhte tootvatele ettevõtetele
ja finantsasutustele. Parlament on korduvalt õhutanud ELi ja Taiwani tegema
tihedamat koostööd kaubandus-, teadus-, kultuuri- ja haridusvaldkonnas ning
kliimamuutuste vastases võitluses ja keskkonnakaitses. Samuti on ta toetanud
läbirääkimiste alustamist ELi ja Taiwani vahelise kahepoolse investeerimislepingu
sõlmimiseks. Parlament võttis 2021. aasta septembris vastu resolutsiooni, milles
nõutakse liikumist Taiwaniga investeerimislepingu sõlmimise suunas. Parlament on
toetanud ka Taiwani sisulist osalemist sellistes rahvusvahelistes organisatsioonides
nagu Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja Rahvusvaheline Tsiviillennunduse
Organisatsioon (ICAO). Parlament on ka korduvalt nõudnud, et Hiina hoiduks
sõjalistest provokatsioonidest Taiwani suhtes, ning rõhutanud, et kõik väinaülesed
erimeelsused tuleks lahendada rahumeelselt rahvusvahelise õiguse alusel.
Taiwan on ELi jaoks ülioluline kui peamiste kõrgtehnoloogiliste sektorite, eelkõige
pooljuhtide ülemaailmne tarnija. Väliskomisjoni algatusel võttis Euroopa Parlament
2021. aasta oktoobris vastu spetsiaalse soovituse ELi ja Taiwani suhete ja koostöö
kohta, milles nõutakse kiiret töö alustamist kahepoolse investeerimislepingu kallal koos
Taiwani ametiasutustega, et tihendada kahepoolseid majandussidemeid. Parlament
toetab Taiwani kaasamist ELi India ja Vaikse ookeani piirkonna strateegiasse ning
julgustab dialoogi ja koostööd Taiwaniga kõigis tööstussektorites ja tarneahelates,
eelkõige strateegiliselt olulistes tööstusharudes, nagu pooljuhttehnoloogiad (Taiwan
toodab kaks kolmandikku maailma pooljuhtidest ja 90 % kvaliteetsetest pooljuhtidest).
Välissekkumist kõigisse demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas
desinformatsiooni käsitlev erikomisjon (INGE) külastas Taipeid 3.–5. novembril 2021,
Euroopa Parlamendi esimesel ametlikul visiidil Taiwani. INGE-komisjoni eesmärk oli
uurida Taiwani kogemusi sekkumis- ja manipuleerimiskampaaniate käsitlemisel ning
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arutada Taiwani uuenduslikku süsteemi desinformatsioonikampaaniate ja muud tüüpi
hübriidrünnakute vastu võitlemiseks.
USA Esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi visiit Taiwani 2022. aasta augustis
oli USA valitsuse kõrgeimal tasemel visiit Taiwani 25 aasta jooksul. Järgnesid
mitmed kõrgetasemelised lääneriikide visiidid. Hiina pidas neid välisvisiite saarele
sekkumiseks oma asjadesse ja Taiwani suveräänsuse de facto tunnustamiseks.
Peking reageeris, korraldades enneolematult laiendatud sõjalised õppused seitsmes
Taiwani ümbritsevas piirkonnas, kasutades kuni 11 ballistilist raketti, millest vähemalt
viis lendasid üle Taiwani ja seega oli tegemist Taiwani mere- ja õhuruumi tegeliku
blokeerimisega. Viis Hiina ballistilist raketti maandusid Jaapani majandusvööndis
ja täiemahuliste sõjaliste õppustega kaasnesid intensiivsed küberrünnakud Taiwani
vastu.
Komisjoni pressiesindaja märkis, et EL on huvitatud rahu ja praeguse olukorra
säilitamisest Taiwani väinas. Pinged tuleks lahendada dialoogi teel ning valearvestuse
ohu vähendamiseks tuleks säilitada asjakohased suhtluskanalid.
Euroopa Parlament võttis 2022. aasta septembris vastu resolutsiooni olukorra kohta
Taiwani väinas, milles kritiseeritakse Hiina sõjalist eskalatsiooni ja lükatakse tagasi
Hiina majanduslikud survemeetmed. Parlament pidas kiiduväärseks Leedu kavatsust
avada Taipeis kaubandusesindus ja kutsus teisi liikmesriike üles seda eeskuju järgima
ja tugevdama oma suhteid Taiwaniga.
C. Hongkong
EL peab väga tähtsaks Hongkongi ulatuslikku autonoomiat, mis tuleb säilitada
kooskõlas tema põhiseaduse ja rahvusvaheliste kohustustega. Hongkongi arengu
seisukohast on väga oluline austada jätkuvalt põhiõigusi ja -vabadusi ning
kohtusüsteemi sõltumatust. ELi ja Hongkongi suhted hõlmavad kaubandust,
majandusarengut, tollikoostööd, innovatsiooni ja tehnoloogiat, konkurentsi,
toiduohutust, keskkonda ja haridust. EL on Mandri-Hiina järel Hongkongi
suuruselt teine kaubanduspartner. 2021. aastal oli Hongkongis vähemalt 1614 ELi
ettevõtjat ja paljud neist kasutasid Hongkongi piirkondliku peakorterina. Kahepoolse
kaubavahetuse maht oli kokku 30,5 miljardit eurot, mis on 2,5 % rohkem kui
2020. aastal. ELi kaupade eksport Hongkongi oli 23,5 miljardit eurot, Hongkongist
lähtuv import oli kokku 7 miljardit eurot, mille tulemuseks oli 16,5 miljardi euro suurune
kaubandusbilansi ülejääk. EL oli 2021. aastal Mandri-Hiina ja Taiwani järel Hongkongi
suuruselt kolmas kaubanduspartner.
Tänu valitsemistava paranemisele kõrvaldas EL Hongkongi 2019. aasta märtsis
koostööst keelduvate maksujurisdiktsioonide jälgimisnimekirjast. EL on tõsiselt
mures riikliku julgeoleku seaduse pärast, mille Hiina kehtestas 30. juunil 2020.
Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident
väljendas muret riikliku julgeoleku seaduse kooskõla pärast Hongkongi põhiseaduse,
1984. aasta Hiina ja Suurbritannia ühisdeklaratsiooni ja Hiina rahvusvaheliste
kohustustega. Riikliku julgeoleku seadust on kasutatud Hongkongi demokraatiameelse
liikumise mahasurumiseks ning kõik valitsuse suuna vastaseks peetavad arvamuste
väljendused võivad tuua kaasa vahistamisi ja vangistusi. Lisaks tekitab muret asjaolu,
et seadust kohaldatakse eksterritoriaalselt.
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2020. aasta juulis kinnitasid EL ja selle liikmesriigid taas oma toetust Hongkongi
ulatuslikule autonoomiale põhimõttel „üks riik, kaks süsteemi“, ning kehtestasid
ühtlasi kooskõlastatud meetmepaketi sellistes valdkondades nagu varjupaiga-, rände-,
viisa- ja elukohapoliitika ja eelkõige liikmesriikide väljaandmiskord. Meetmepakett
hõlmas teatava Hongkongis lõppkasutuseks mõeldud tundliku varustuse ja tehnoloogia
eksporti, Hongkongi üliõpilaste stipendiume ja akadeemilisi vahetusi ning toetust
kodanikuühiskonnale. Valitsus lükkas Hongkongi seadusandliku kogu seitsmenda
koosseisu 2020. aasta valimised edasi, põhjendades oma otsust koroonaviiruse
levikuga. Valimised toimusid 2021. aasta detsembris ja Hiina-meelsete kandidaatide
võit ei tulnud üllatusena. Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja
julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell märkis, et EL peab neid valimisi koos
jätkuva survega kodanikuühiskonnale veel üheks sammuks põhimõtte „üks riik, kaks
süsteemi“ kaotamisel. Lisaks hääletasid 2022. aasta mais valimiskomisjoni 1500 liiget
uueks erihalduspiirkonna juhiks ainsa kandidaadi John Lee Ka-chiu. Lee valijate toetus
oli 99 %; tema eelkäija Carrie Lami puhul, kes juhtis Hongkongi alates 2017. aastast,
oli see 66 %.
Parlamendi 2017. aasta detsembri soovituses, mis avaldati 20 aastat pärast Hongkongi
erihalduspiirkonna moodustamist, rõhutati, et põhiseaduse järgimine on Hongkongi
ja ELi suhete edasiseks tugevdamiseks väga tähtis. Parlament mõistis hukka Hiina
sekkumise Hongkongi siseasjadesse, mis võib ohustada põhimõtte „üks riik, kaks
süsteemi“ pikaajalist elujõulisust. Oma 2020. aasta juuni resolutsioonis nimetas
parlament riikliku julgeoleku seaduse ühepoolset kehtestamist täiemõõduliseks
rünnakuks Hongkongi autonoomia, õigusriigi põhimõtte ja põhivabaduste vastu.
Hiina on kohustatud järgima ÜROs õiguslikult siduva lepinguna registreeritud
ühisdeklaratsiooni ja säilitama Hongkongi ulatusliku autonoomia ning tema õigused ja
vabadused.
Oma 2021. aasta jaanuari resolutsioonis demokraatliku opositsiooni mahasurumise
kohta Hongkongis nõudis parlament kõigi Hongkongis 2021. aasta kahel esimesel
nädalal vahistatute ning kõigi riikliku julgeoleku seaduse alusel varem vahistatud isikute
viivitamatut ja tingimusteta vabastamist. Parlament nõudis tungivalt, et ametivõimud
austaksid Hongkongis õigusriigi põhimõtet, inimõigusi, demokraatlikke põhimõtteid
ja piirkonna ulatuslikku autonoomiat, ning viivitamata loobuksid riikliku julgeoleku
seaduse edasisest kasutamisest sõna-, rahumeelse kogunemise ja ühinemisvabaduse
mahasurumiseks.
2021. aasta juulis võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni Hongkongi ja eelkõige
Apple Daily juhtumi kohta, milles mõisteti hukka väljendusvabaduse piirangud ning
kutsuti Hongkongi ametivõime tungivalt üles viivitamata ja tingimusteta vabastama kõik
ajakirjanikud ja muud aktivistid, kes on riikliku julgeoleku seaduse alusel arreteeritud,
ja loobuma kõigist süüdistustest nende vastu.
2022. aasta jaanuaris võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni põhivabaduste
rikkumiste kohta Hongkongis, milles mõistetakse teravalt hukka suunatud rünnakud
opositsiooni vastu, olgu need siis valitsusvälised organisatsioonid, meediaväljaanded
või tsiviilisikud. Resolutsioonis tehti ettepanek luua humanitaarsetel põhjustel
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akadeemilisi võimalusi Hongkongi inimestele, kes kannatavad Hiina survestamise
tõttu.
D. Jaapan
EL ja Jaapan, kes on olnud strateegilised partnerid alates 2003. aastast,
jagavad selliseid põhiväärtusi nagu inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi
põhimõtte austamine ning kestliku arengu, mitmepoolsuse ja reeglitepõhise
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) süsteemi kindel toetamine. Jaapan on
pühendunud Pariisi kliimakokkuleppe tulemuslikule rakendamisele ning järgib ka muid
mitmepoolseid keskkonnakokkuleppeid. Siiski valmistavad ELile Jaapani puhul muret
mõned probleemid, nimelt surmanuhtluse jätkuv kohaldamine, vaalapüük ja Jaapanis
aset leidvad ELi kodanikest laste röövimised vanema poolt.
ELi ja Jaapani kahepoolsetele strateegilistele suhetele andsid 2019. aasta
veebruaris uut hoogu strateegilise partnerluse lepingu ajutine rakendamine ja
majanduspartnerluslepingu jõustumine. Majanduspartnerlusleping on kõige olulisem
kahepoolne kaubandusleping, mille EL on kunagi sõlminud, sest see hõlmab ligikaudu
kolmandikku maailma SKPst, peaaegu 40 % maailmakaubanduse mahust ja rohkem
kui 600 miljonit inimest. Leping sisaldab ka kohustusi nii kaupade kui ka teenustega
kauplemise valdkonnas ja sellega määratakse kindlaks raamistik kahepoolsete
investeeringute soodustamiseks. Ühtlasi on selles seatud kaugeleulatuvad kestliku
arengu eesmärgid ja esmakordselt on eraldi sätestatud kohustus täita Pariisi
kliimakokkulepet. 22. juunil 2020 allkirjastasid EL ja Jaapan tsiviillennundusohutust
käsitleva lepingu. ELi kodanike viisavaba Jaapanisse reisimise vastastikkus jääb
kahepoolsetes suhetes probleemiks, kuna Jaapani kodanikel on viisavaba juurdepääs
ELi.
Jaapan on Hiina järel ELi suuruselt teine kaubanduspartner Aasias. 2020. aastal
oli temaga toimuva kaubavahetuse kogumaht 109 miljardit eurot. ELi eksport
Jaapanisse ulatus 2020. aastal 54,9 miljardi euroni. ELi kaubavahetusbilansi ülejääk
oli 0,5 miljardit eurot. ELi teenuste ekspordi maht Jaapanisse oli 2018. aastal
35 miljardi eurot ja teenuste import Jaapanist 18 miljardit eurot, mis tähendab, et ELi
teenuskaubandusbilansi ülejääk oli 16,3 miljardit eurot.
Pooled kavatsevad investeerimissuhteid tihendada ja sõlmida selleks tulevikus eraldi
investeerimislepingu, mis hõlmaks investorite ja investeeringute kaitse standardeid
ning vaidluste lahendamise mehhanismi. EL ja Jaapan viisid 2018. aasta juulis
lõpule andmekaitse piisava taseme üle peetavad läbirääkimised ja mõlemad võtsid
2019. aasta jaanuaris vastu otsuse tunnustada teineteise andmekaitsesüsteeme
võrdväärsetena, luues nii maailma suurima turvaliste andmevoogude piirkonna.
COVID-19 tõttu toimus poolte 2020. aasta Tokyo tippkohtumise asemel 26. mail
2020 ELi ja Jaapani juhtide kohtumine. Juhid kinnitasid taas, et soovivad ühendada
jõud COVID-19 pandeemia tagajärgede leevendamiseks ja teha koostööd vaktsiinide
väljatöötamise alal. G7 raames on EL ja Jaapan võtnud ka omale kohustuse
püüelda maailmamajanduse taastumise kiirendamise poole. Samuti kohustusid nad
tegema koostööd kliimamuutuste ja teadusuuringute valdkonnas, nähes rohelises
kokkuleppes ja digitaalarengu tegevuskavas võimalust koostööd veelgi tihendada. EL
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ja Jaapan kinnitasid veel kord oma koostöövalmidust rahu ja julgeoleku tagamisel ning
desinformatsioonikampaaniate vastu võitlemisel.
Jaanuaril 2021 toimus Euroopa Liidu Nõukogu arutelu Jaapani välisministri Toshimitsu
Motegiga, millel käsitleti mõlema poole lähenemisviise India ja Vaikse ookeani
piirkonnale ning nõustuti, et kasulik oleks ELi energilisem tegutsemine selles piirkonnas
ning tõhustatud koostöö Jaapani ja teiste sarnaselt meelestatud partneritega. Mõlemad
pooled olid huvitatud koostöö edendamisest merendusjulgeoleku, keskkonna ja
kliimamuutuste, kaubanduse ja investeeringute, digitaalprobleemide, mitmepoolsuse
edendamise ja reeglitepõhise rahvusvahelise korra järgimise valdkonnas.
ELi ja Jaapani 28. tippkohtumine toimus 2022. aasta mais Tokyos, et kinnitada
lepinguosaliste kohustusi, mis tulenevad ELi ja Jaapani majanduspartnerluslepingust
ja strateegilise partnerluse lepingust ning mis põhinevad ühistel huvidel ja ühistel
väärtustel, nagu vabadus, inimõiguste austamine, demokraatia, õigusriik, avatud,
vaba ja õiglane kaubandus, tõhus mitmepoolsus ja reeglitel põhinev rahvusvaheline
kord. ELi ja Jaapani juhid nõudsid, et Venemaa lõpetaks viivitamata oma sõjalise
agressiooni Ukraina vastu ning viiks tingimusteta välja kõik oma väed ning
austaks täielikult Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust
tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Juhid toetasid Ukrainat koostöös G7 ja
teiste sarnaselt meelestatud riikidega täiendavate Venemaa-vastaste sanktsioonidega.
Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel ütles, et Jaapan on ELi lähim strateegiline
partner India ja Vaikse ookeani piirkonnas ning et Venemaa sõda Ukraina vastu
on näidanud, et tihedam koostöö on hädavajalik. EL ja Jaapan võtsid vastu ka
ühisavalduse ja käivitasid digipartnerluse, et edendada koostööd ja aidata tagada
edukas digiüleminek, mis tagab solidaarsuse, jõukuse ja kestlikkuse. Juhid arutasid
ka seda, kuidas teha koostööd, et hoida ülemaailmsed energiaturud stabiilsena
ning aidata tagada energiavarustuse mitmekesistamine ja energiavarustuskindlus.
EL ja Jaapan kohustusid muutma oma tihedad konsultatsioonid julgeoleku ja kaitse
valdkonnas veelgi tõhusamaks, sealhulgas massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja
desarmeerimise ning hübriidohtudega võitlemise küsimustes. EL ja Jaapan jätkavad
2021. aasta tippkohtumisel käivitatud ELi ja Jaapani rohelise liidu rakendamist.
Nad kinnitasid taas koostöö tähtsust sellistes valdkondades nagu puhtam vesinik,
tuumaohutus, taastuvenergia ja süsiniku ringlussevõtt.
ELi ja Jaapani kahepoolsete strateegiliste suhete elavdamise lahutamatu osana
tugevdavad Euroopa Parlament ja Jaapani parlament oma parlamentidevahelist
dialoogi. Selle tulemusel võttis parlament 2018. aasta detsembris vastu kaks
resolutsiooni: ELi ja Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu sõlmimist
käsitlev kaasnev resolutsioon ning ELi ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu
sõlmimist käsitlev kaasnev resolutsioon. 2020. aasta juulis võttis parlament vastu
resolutsiooni vanema poolt Jaapanis toime pandud ELi kodakondsusega laste
rahvusvahelise ja riigisisese röövi kohta, milles rõhutati nende laste olukorda, kes
on mõjutatud Jaapanis vanema sooritatud lapseröövist, ning rõhutati asjaolu, et
asjakohaseid seadusi ja kohtuotsuseid ei jõustata. Muud hiljuti vastu võetud olulised
resolutsioonid suhete kohta Jaapaniga on 21. jaanuari 2021. aasta resolutsioon
ühendatuse ning ELi ja Aasia suhete kohta, 7. juuni 2022. aasta resolutsioon ELi ning
India ja Vaikse ookeani piirkonna julgeolekuprobleemide kohta ning 5. juuli 2022. aasta
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resolutsioon India ja Vaikse ookeani piirkonna strateegia kohta kaubanduse ja
investeeringute vallas.
Pärast Jaapani kõige kauem ametis olnud peaministri Shinzo Abe tagasiastumist asus
2020. aasta septembris ametisse uus peaminister Yoshihide Suga ja tema järglaseks
sai 2021. aasta oktoobri alguses Fumio Kishida. Jaapanis toimusid 31. oktoobril 2021
üldvalimised, et valida esindajatekoja liikmed neljaks aastaks. Valitsev Liberaalne
Demokraatlik Partei (LDP) säilitas kindla enamuse, kuigi kaotas mõned kohad.
Jaapan ja maailm olid sügavalt šokeeritud endise peaministri Shinzo Abe mõrvast
8. juulil 2022 Naras, kus ta tegi 2022. aasta Jaapani nõunikekoja valimiste kampaaniat.
Valimised toimusid juba kaks päeva hiljem 10. juulil 2022, et valida pool ülemkojast
kuueks aastaks. LDP suurendas tagasihoidlikult oma kohtade arvu ja püstitati uus
rekord, kus 28 % kohtadest võitsid naissoost kandidaadid.
E. Lõuna-Korea (Korea Vabariik)
ELi ja Lõuna-Korea suhted said alguse 1997. aastal tolliküsimustes toimuva koostöö
ja vastastikuse haldusabi lepingu sõlmimisega.
Lõuna-Korea on üks ELi kümnest peamisest strateegilisest partnerist ning ELi ja Lõuna-
Korea strateegiline partnerlus põhineb kolmel peamisel sambal, mida toetavad kolm
peamist lepingut.
— Alates 2014. aasta juunist kehtiv ELi ja Lõuna-Korea vaheline raamleping,

mis pakub strateegilise partnerluse ja laiaulatusliku kahepoolse koostöö üldist
struktuuri. Ühiskomitee tagab selle rakendamise ja jälgib seda.

— 2015. aasta detsembris ratifitseeritud ELi ja Lõuna-Korea vaheline
vabakaubandusleping. Lõuna-Korea oli esimene Aasia riik, kes sõlmis
ELiga vabakaubanduslepingu, ja see vabakaubandusleping on üks ELi
ambitsioonikamaid kaubandusleppeid, mis läheb kõigist varasematest lepingutest
kaugemale. Vabakaubanduslepingu eesmärk on kõrvaldada kahepoolse
kaubanduse tõkked, luua laienenud ja turvaline kaupade ja teenuste turg ning luua
stabiilne investeerimiskeskkond.

— Alates 2016. aastast kehtiv Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi vaheline
kriisiohjamisoperatsioonides osalemise raamleping, millega tugevdatakse
strateegilist partnerlust julgeolekuküsimustes, võimaldades Lõuna-Koreal osaleda
Euroopa Liidu tsiviil- ja sõjalistes kriisiohjamisoperatsioonides. Samuti hõlbustab
vabakaubandusleping Lõuna-Korea osalemist ELi ühise julgeoleku- ja
kaitsepoliitika (ÜJKP) missioonides ja operatsioonides, et parandada kriisidele
reageerimise tõhusust.

ELi ja Lõuna-Korea ühiskomitee 18. koosolek toimus 2022. aasta juunis Soulis.
Komitee mõistis hukka Venemaa sissetungi Ukrainasse ja oli ühisel seisukohal,
et Venemaa peab austama Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja
sõltumatust rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Samuti lubasid EL ja Lõuna-Korea
ühendada jõud, et tugevdada Pariisi kokkuleppe rakendamist, sealhulgas enne
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 27. istungjärku Sharm
el Sheikhis, ning edendada äärmiselt ambitsioonika 2020. aasta järgse üleilmse
elurikkuse raamistiku vastuvõtmist enne Montrealis toimuvat COP15, mida toetab
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üleminek ringmajandusele ja puhtale energiale. Nad uurisid ka ELi ja Korea Vabariigi
rohelise partnerluse loomise väljavaateid.
Lõuna-Koreas Soulis toimus 2021. aasta mais keskkonnateemaline tippkohtumine
2021 P4G, kus võeti vastu Souli deklaratsioon, milles soovitatakse hoida üleilmne
temperatuuri tõus allpool 2 °C (1,5 ºC asemel) võrreldes industriaalühiskonna eelse
tasemega. Juhid soovitasid suurendada riikide kulutusi kasvuhoonegaaside heite
piiramisele, tõhustades pingutusi taastumatutest energiaallikatest loobumiseks ja
tehes koostööd mereökosüsteemides olevate plastjäätmete probleemi lahendamisel.
Alates 2011. aastast on kahepoolne kaubandus jätkuvalt kasvanud, isegi
COVID-19 pandeemia ajal, ning küündis 2020. aastal peaaegu 90 miljardi euroni.
Kaubavahetuse kogumaht kasvas aastatel 2010–2020 45,9 %. 2020. aastal oli EL
Lõuna-Korea suuruselt kolmas impordiallikas (11,8 %) ja suuruselt neljas ekspordi
sihtkoht (9,3 %). Mõnes valdkonnas on siiski probleeme ja EL kutsub Lõuna-Koread
üles kõrvaldama püsivad takistused ELi loomsete saaduste impordilt ning ratifitseerima
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) sunniviisilist tööd käsitleva konventsiooni
(nr 105).
Lõuna-Korea teadus- ja tehnoloogiasektor on maailmas üks arenenumaid.
Eesmärgiks on võetud innovatsioon, tänu millele on robootika ja tehisintellekti
valdkonnas saavutatud muljetavaldavaid tulemusi, mis pakuvad ELiga teadus-
ja tehnoloogiakoostöö tihendamiseks uusi võimalusi. Küberohtude valdkonnas on
tihedama koostööga juba alustatud, sest vägagi digitaliseeritud majandusega Lõuna-
Korea hakkas ametlikke veebisaite ja miljoneid eraisikuid mõjutanud häkkerirünnakute
järel välja töötama riiklikku küberturvalisuse strateegiat. Enamiku suuremate
küberrünnakute süüdlaseks peetakse Põhja-Koread. 2020. aasta novembris toimus
ELi ja Lõuna-Korea vaheline kuues küberdialoog, mille tulemusel toetati ühiselt
tegevuskava loomist. Tegevuskava aitab levitada vastutustundlikku käitumist
küberruumis ja lahendada ÜRO raames rahvusvahelise julgeoleku valdkonna
küberprobleeme. 2022. aasta märtsis toimunud presidendivalimised võitis pärast
tasavägist võidujooksu konservatiiv Yoon Suk-yeol. President Yoon saavutas napi
võidu Demokraatliku Partei Lee Jae-myungi üle, tuginedes lubadustele võidelda
klasside ebavõrdsusega. Kaheksandad kohalikud valimised toimusid 2022. aasta
juunis ja need langesid kokku Rahvusassamblee vabade kohtade vahevalimistega.
Need olid esimesed üleriigilised valimised president Yoon Suk-yeoli juhtimisel pärast
tema ametisseastumist 10. mail 2022. President Yoon Suk-yeoli valitsuspartei võitis 17-
st suurlinnade linnapeade ja provintsi kuberneride valimistest 12, suurendades veelgi
Yooni konservatiivset mõju vähem kui kolm kuud pärast presidendivalimiste võitu.
Lõuna-Korea viis 2021. aasta aprillis lõpule ILO kolme olulise konventsiooni
ratifitseerimise. Need on ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse
konventsioon, organiseerumisõiguse ja kollektiivläbirääkimiste konventsioon ning
sunniviisilise töö konventsioon, kuid sunniviisilise töö kaotamise konventsioon tuleb
veel ratifitseerida.
Lõuna-Korea väidab, et Jaapan ei ole talle endiselt hüvitanud Teises maailmasõjas
tekitatud kahjusid. 1965. aastal sõlmitud lepingu põhjal suhete taastamiseks tehtule
vaatamata on kahe riigi suhted jäänud pingeliseks. Eriti terav on nn lohutusnaiste
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(aastatel 1932–1945 seksiorjadeks sunnitud naised) probleem. Lõuna-Korea on
väljendanud muret ka Jaapani plaanide pärast lasta saastunud vesi Fukushima
elektrijaamast tagasi Vaiksesse ookeani, mis kahjustab mereelustikku ja sellest
tulenevalt ka kalandust. President Yoon Suk-yeoli välispoliitiline suund on hõlmanud
lähenemist Jaapanile, et lahendada praegused vaidlused ja kaubandustõkete küsimus.
Pärast aastaid COVID-19 pandeemiast tingitud ooteaega jätkasid Lõuna-Korea ja USA
2022. aasta augustis pärast president Yoon Suk-yeoli heidutuse suurendamise otsust
oma ühiseid sõjalisi õppusi. Varem osalesid USA, Lõuna-Korea ja Jaapan 2022. aasta
kevadel Hawaii ranniku lähedal ballistiliste rakettide kaitseõppusel, mis väljendas Souli
ja Tokyo suhete paranemist.
Euroopa Parlament on Lõuna- ja Põhja-Korea suhete pärast väga mures. 2018. aasta
aprillist septembrini toimus Põhja- ja Lõuna-Korea vahel piirkonna tuumarelvavabaks
muutmise eesmärgil kolm tippkohtumist, kuid dialoog ja koostöö seiskusid pärast
2019. aasta USA ja Põhja-Korea Hanoi tippkohtumist. 2019. aasta augustis toimunud
USA ja Lõuna-Korea ühise sõjalise õppuse järel halvenesid suhted veelgi. Pinged
jõudsid haripunkti, kui Põhja-Korea korraldas 2020. aasta märtsis lühimaarakettide
katsetuse, sama aasta juunis õhiti Kaesongis kahe riigi vaheline kontaktbüroo
ning Põhja-Korea territooriumil hukkus Lõuna-Korea kodanik. Lõuna-Korea president
Yoon Suk-yeol teatas 15. augustil 2022, et pakub Pyongyangile vastutasuks
tuumarelvavabaks piirkonnaks muutmise eest ulatuslikku abipaketti, mis parandaks
oluliselt Põhja-Korea majandust, kui riik alustab tõelist ja sisulist tuumarelvavabaks
muutmise protsessi. EL toetab diplomaatilist lahendust Korea tuumakriisile ja kavatseb
ka edaspidi järgida kaalutletud poliitikat. Euroopa Parlament on ainus ELi institutsioon,
millel on Põhja-Koreaga ametlikud diplomaatilised suhted.
F. Põhja-Korea (Korea Rahvademokraatlik Vabariik)
Euroopa Liit rakendab Põhja-Korea suhtes nn kaalutletud poliitikat, mis tähendab, et
sanktsioonide ja muude meetmetega avaldatakse survet, kuid hoitakse suhtluskanalid
lahti. Kahepoolsed suhted on piiratud ning kehtivaid kahepoolseid poliitilisi
ega kaubanduslepinguid ei ole. Kui humanitaarabi välja arvata, puudutab ELi
arengukoostöö peamiselt toiduga kindlustatust ning seejuures võetakse arvesse
poliitilisi kaalutlusi, ÜRO sanktsioone ja muid piiranguid. ELil ei ole Põhja-Koreaga
kahepoolset arenguabiprogrammi. Kuuel ELi liikmesriigil on Pyongyangis saatkonnad
ning seal asub ka Prantsusmaa kultuurikoostöö amet. Üsna mitmed ELi liikmesriigid on
Põhja-Koreas akrediteerinud oma Soulis resideeruvad suursaadikud. Piiride sulgemine
Põhja-Korea poolt 2020. aasta jaanuaris on raskendanud töötajate riiki sisenemist ja
riigist lahkumist, mistõttu on diplomaatilist kohalolekut vähendatud.
Põhja-Korea suhtes rakendatud ELi sanktsioonid, mis võeti vastu vastuseks riigi
tuumarelvade ja ballistiliste rakettide arendustegevusele, on kõige karmimad, mis ühe
riigi suhtes on võetud. EL on rakendanud kõik asjaomased ÜRO Julgeolekunõukogu
resolutsioonid ning kehtestanud riigi suhtes oma eraldiseisva sanktsioonirežiimi,
mis täiendab ja tugevdab ÜRO sanktsioone. 2020. aasta septembris korraldas
EL kolmandate riikidega suhete edendamise neljanda vooru ning õhutas neid
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone täielikult rakendama. 22. märtsil 2021
kehtestas EL oma kogu maailmas rakendatava inimõiguste rikkujate vastase
sanktsioonirežiimi raames esmakordselt Põhja-Korea suhtes sanktsioonid seoses
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inimõiguste rikkumistega. Sanktsioneeritavate nimekirjas on repressioonide toetamise
tõttu kaks ministrit ja riigi peaprokuratuur.
Põhja-Korea tugevdas 2017. aastal oma tuumaprogrammi, suurendades pingeid
Ameerika Ühendriikide ja Lõuna-Koreaga. Kuigi USA poliitika on olnud maksimaalse
surve rakendamine, osales endine Lõuna-Korea president Moon Jae pingete
leevendamises ja kohtus 2018. aastal Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga kolm
korda. Pärast president Trumpi ja Kim Jong-uni 2019. aasta ebaõnnestunud
tippkohtumist Hanois pinged ja usaldamatus aga suurenesid. Alates 2021. aasta juulist
on Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur teatanud, et Yongbyoni tuumauuringute
keskuses suurendatakse tuumaenergiaalast tegevust, kasutades viie megavatise
võimsusega katsereaktorit. Kuigi Põhja-Korea taunis 2021. aasta augustis USAd
ja Lõuna-Koread ühiste sõjaliste õppuste pärast, teatas riik, et pikendab oma
tuumaprogrammi, kui USA ei lõpeta oma sanktsioonide poliitikat. Alates 2021. aasta
septembrist on Põhja-Korea teinud katseid uute pikamaa tiibrakettidega, mis võivad
lennata madalamal, ja väga lamedate trajektooridega, mistõttu on neid keeruline
tabada. 2022. aastal viidi läbi oma suurimad ballistiliste rakettide katsetused, mis
näitasid, et riigi mandritevahelised raketid võivad jõuda Ameerika Ühendriikidesse.
Pinged kasvasid 2022. aasta märtsis, kui Põhja-Korea laskis välja uut tüüpi
mandritevahelise ballistilise raketi Hwasong-17, mis on seni suurim rakett ning mille
lennukõrgus ületab kõigi varem katsetatud mandritevaheliste ballistiliste rakettide
kõrgust, ulatudes 6000 km-ni. Põhja-Korea liider Kim Jong-un ütles oma kõnes, et
2022. aastal toimub rohkem tuumakatsetusi. Lõuna-Korea tugevdab oma kaitsevõimet
ja sõjalist koostööd Ameerika Ühendriikidega, sealhulgas osaledes ulatuslikel
ühistel sõjalistel õppustel ja võttes kasutusele täiendavaid USA õhukaitsesüsteeme.
Põhja-Korea strateegia on sundida Ameerika Ühendriike taasalustama läbirääkimisi
sanktsioonide ja humanitaarabi üle. Pinged on mõjutanud Põhja- ja Lõuna-Korea
vahelisi suhteid ja suurendanud piirkondlikke julgeolekuriske. Põhja-Korea naasmine
2022. aastal raketikatsetuste juurde paralleelselt Venemaa sissetungiga Ukrainasse
on suur probleem Lõuna-Korea presidendi Yoon Seok-yeoli jaoks, kes järgib karmimat
lähenemisviisi.
EL on mõistnud rakettide väljalaskmise hukka, kutsudes Põhja-Koread üles täitma
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidest tulenevaid kohustusi ning hoiduma
igasugusest tegevusest, mis kahjustab diplomaatia ja dialoogi tingimusi. EL on
pühendunud piirkondade tuumarelvavabaks muutmisele. Kuni Põhja-Korea ei täida
oma ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidest tulenevaid kohustusi, jätkab EL
sanktsioonide ranget rakendamist, julgustades samal ajal rahvusvahelist üldsust
tegema sama. Parlament on võtnud vastu mitmeid resolutsioone, milles mõistetakse
hukka Põhja-Korea tuuma- ja raketiprogrammid, ning on väljendanud tõsist muret
inimõiguste olukorra halvenemise pärast selles riigis.
2022. aasta septembris võttis Põhja-Korea Kõrgeim Rahvaassamblee vastu seaduse,
mis muudab riigi tuumastaatuse pöördumatuks ja võimaldab ennetavaid tuumalööke,
kui tuvastatakse vahetult eesseisev rünnak.

Jorge Soutullo / Samuel Cantell / Stefania Gazzina / Airis Meier
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