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KAAKKOIS-AASIA

Indopasifinen alue on muuttumassa nopeasti, ja koska yli 50 prosenttia maailman
väestöstä asuu siellä, siitä on tulossa keskeinen geostrateginen alue. Kaksi
kolmasosaa maailman konttikaupasta kulkee indopasifisen alueen kautta, ja
sen merenkulkuväylät ovat tärkeitä kaupankäynti- ja energiatoimitusreittejä. EU:n
yhteistyöstrategia indopasifisella alueella hyväksyttiin syyskuussa 2021. Sen
tarkoituksena on lisätä EU:n sitoutumista ja kehittää kumppanuuksia, jotta voidaan
lujittaa sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä ja vastata maailmanlaajuisiin
haasteisiin. Unioni mukauttaa nykyisiä välineitään tukeakseen EU:n strategista
riippumattomuutta. Sen turvallisuus- ja puolustusalan strategisella kompassilla,
jonka neuvosto hyväksyi virallisesti maaliskuussa 2022, edistetään avointa
ja sääntöihin perustuvaa alueellista turvallisuusarkkitehtuuria, mukaan lukien
turvalliset merireitit, valmiuksien kehittäminen ja merivoimien tehostettu läsnäolo
indopasifisella alueella.
EU on tiivistämässä suhteitaan Etelä-Aasian maihin ja edistää alueellista
yhdentymistä Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) kanssa. Alueella on
ratkaisemattomia geostrategisia kiistoja, kuten Etelä-Kiinan meren tilanne ja
Taiwanin asema, ja ympäristöön liittyviä huolenaiheita, etenkin Mekongin alueella.
EU on eturivin talouden toimija Kaakkois-Aasiassa ja merkittävin kehitysavun antaja,
joka pyrkii edistämään institutionaalisten rakenteiden kehittämistä sekä demokratiaa,
hyvää hallintoa ja ihmisoikeuksia. EU on koonnut aluetta varten yli 800 miljoonan
euron rahoituspaketin, jolla torjutaan covid-19-pandemiaa ja lievennetään sen
sosioekonomisia vaikutuksia.

Tässä luvussa esitellään Kaakkois-Aasian aluetta. Katso myös Etelä-Aasiaa (5.6.7) ja
Itä-Aasiaa (5.6.8) koskevat luvut.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osasto (EU:n ulkoinen toiminta)

— Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 206–207 artikla (kauppa) ja
216–219 artikla (kansainväliset sopimukset)

— kumppanuus- ja yhteistyösopimukset (kahdenväliset suhteet).

A. Kaakkois-Aasian maiden liitto (ASEAN)
ASEANin ensimmäinen huippukokous pidettiin Balilla helmikuussa 1976, ja siihen
osallistuivat Indonesia, Malesia, Filippiinit, Singapore ja Thaimaa. Brunei, Vietnam,
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Laos, Kambodža ja Myanmar liittyivät järjestöön myöhemmin. ASEAN noudattaa
tiukasti jäsentensä sisäisiin asioihin puuttumattomuuden politiikkaa.
EU ja ASEAN ovat haastavassa geopoliittisessa tilanteessa samanmielisiä
kumppaneita, ja molemmat uskovat sääntöpohjaiseen monenvälisyyteen. Yli
45 vuoden yhteistyön aikana ASEAN ja EU ovat kehittäneet vahvat siteet pääasiassa
kauppa- ja taloussuhteiden alalla ja ovat nykyään strategisia kumppaneita. EU
on ASEANin toiseksi suurin kauppakumppani, ja sen osuus ASEANin koko
kaupasta muun maailman kanssa on 13 prosenttia. ASEAN on EU:n kolmanneksi
suurin Euroopan ulkopuolinen kauppakumppani (Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen).
Lopullisena tavoitteena on EU:n ja ASEANin alueidenvälisen vapaakauppasopimuksen
tekeminen.
Heinäkuussa 2021 pidetyn EU:n ja ASEANin viimeisimmän ministerikokouksen
päätteeksi tehtiin sopimus suhteiden kehittämisestä strategiseksi kumppanuudeksi,
josta oli sovittu joulukuussa 2020. Osapuolet sitoutuvat nyt pitämään säännöllisiä
johtajatason huippukokouksia tehostaakseen talous- ja turvallisuusyhteistyötään
sekä parantaakseen suhteita esimerkiksi yhteenliitettävyyden ja kehityksen aloilla.
EU ja ASEAN ovat sitoutuneita tehostamaan toimia käytännön puitteiden
luomiseksi alueidenväliselle vapaakauppasopimukselle. Molemmat osapuolet tutkivat
mahdollisuutta solmia yhteenliitettävyyskumppanuus ottaen huomioon Euroopan ja
Aasian yhteyksiä koskevan EU:n strategian ja ASEANin liitettävyyttä koskevan
toimintasuunnitelman 2025. Molemmat osapuolet ovat myös sopineet yhteisen
työryhmän perustamisesta käsittelemään haasteita, jotka liittyvät kestävän kehityksen
tavoitteiden saavuttamiseen kasviöljyalalla, etenkin palmuöljyalalla. EU:n ja ASEANin
yhteistyösekakomitean 29. kokous pidettiin helmikuussa 2022. Molemmat osapuolet
korostivat ASEANin ja EU:n merkittävää roolia alueellisissa ja globaaleissa
asioissa, tarkastelivat EU:n ja ASEANin toimintasuunnitelman 2018–2022 neljättä
täytäntöönpanovuotta – yli 88 prosenttia toimintalinjoista on joko toteutettu tai niitä
toteutetaan parhaillaan – ja odottivat seuraavan toimintasuunnitelman (2023–2027)
valmistuvan hyvissä ajoin.
ASEAN-maiden talousministerien ja EU:n kauppapolitiikasta vastaavan komission
jäsenen järjestyksessä 17. neuvottelut käytiin 14. syyskuuta 2021. Osapuolet
hyväksyivät ASEANin ja EU:n välisen kauppaa ja investointeja koskevan
työohjelman 2021–2022, vahvistivat sitoumuksensa tiivistää taloudellista yhteistyötä ja
hahmottelivat ASEANin ja EU:n tulevan vapaakauppasopimuksen sisältöä.
EU:n ja ASEANin uuden strategisen kumppanuuden myötä EU pyrkii
jatkamaan suhteiden parlamentaarisen ulottuvuuden edistämistä muun muassa
tukemalla jäsennellympiä keskusteluja ja edistämällä Euroopan parlamentin ja
ASEANin parlamenttien välisen yleiskokouksen (AIPA) yhteistä parlamentaarista
edustajakokousta, jotta voidaan turvata demokraattinen vastuuvelvollisuus ja tarjota
foorumi monenväliselle näkemysten vaihdolle globaaleista kysymyksistä. Suhteista
ASEANiin vastaava valtuuskunta piti 14. kesäkuuta 2021 kokouksen, jossa
keskusteltiin ASEAN-maiden ja Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa EU:n ja
ASEANin strategisesta kumppanuudesta ja EU:n indopasifista aluetta koskevasta
strategiasta. Ensi kertaa 22. kesäkuuta 2021 järjestetyssä Euroopan parlamentin ja
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AIPAn alueiden välisessä parlamentaarisessa vuoropuhelussa keskusteltiin EU:n ja
ASEANin kauppasuhteiden tulevaisuudesta ja covid-19-pandemian vaikutuksista.
Marraskuussa 2020 allekirjoitettu Regional Comprehensive Economic Partnership
-sopimus (RCEP) tuli voimaan tammikuussa 2022. RCEP-kumppanuus, johon
osallistuu kymmenen ASEAN-maata ja viisi niiden Aasian ja Tyynenmeren alueen
kumppania, on maailman suurin vapaakauppasopimus, joka kattaa yli puolet
maailman viennistä ja lähes kolmanneksen maailman bruttokansantuotteesta (BKT).
Vapaakauppasopimus kattaa useimmat talouden alat, ja kaupankäynnin kohteena
olevista tavaroista noin 90 prosentin odotetaan olevan tullittomia. Suurimpaan
osaan näistä tavaroista sovelletaan jo tätä etuutta jäsenten välisten olemassa
olevien sopimusten perusteella. Muiden tullinalennusten voimaantulo voisi kestää
jopa 20 vuotta. Kambodžaan, Laosiin ja Myanmariin sovelletaan pidempää
siirtymäkautta. Maatalouden kaltaiset herkät alat on jätetty pääosin tullialennusten
ulkopuolelle. RCEP-kumppaneiden olisi voitava hyötyä yhteisistä alkuperäsäännöistä,
vientikiintiöiden poistamisesta, yksinkertaistetuista tullimenettelyistä ja helpommasta
rajat ylittävästä pääsystä kauppa-alueille. Raaka-aineet, koneet, moottoriajoneuvot ja
kulutustavarat ovat todennäköisesti keskeisiä kasvualoja.
B. Aasia–Eurooppa-kokous (ASEM) ja Aasian ja Euroopan parlamentaarisen
kumppanuuden kokous (ASEP)
ASEM pyrkii vahvistamaan taloudellista yhteistyötä ja poliittista vuoropuhelua sekä
edistämään ihmisten välisiä yhteyksiä EU:n ja Aasian välillä. Kumppanit ovat äskettäin
korostaneet, että ilmastonmuutokseen, turvallisuusyhteistyöhön, kauppasuhteisiin ja
ihmisoikeuksiin tarvitaan tehokkaita ja nopeita toimia.
Marraskuussa 2021 Kambodža isännöi 13. ASEM-huippukokousta (ASEM13) ja
Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kumppanuuden 11. kokousta (ASEP-11).
ASEM13:n tavoitteena oli vahvistaa monenvälisyyttä, jotta useammat hyötyisivät
kasvusta, ja kokouksessa painotettiin tarvetta vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin,
kuten ilmastonmuutokseen, kestävään kehitykseen ja terrorismiin, ja parantaa
monenvälistä kauppajärjestelmää. Samasta yleisestä aiheesta järjestettiin yhtenä
ASEM13:n oheistapahtumista ASEP-11-kokous, jonka teemana oli parlamentaarisen
kumppanuuden vahvistaminen rauhan ja kestävän kehityksen edistämiseksi covid-19-
pandemian jälkeisenä aikana.
C. Indonesia
Indonesiasta on tulossa yhä tärkeämpi kumppani EU:lle. Se on G20-ryhmän jäsen,
maailman kolmanneksi suurin demokratia ja maailman suurin muslimienemmistöinen
maa. EU:n ja Indonesian yhteistyö perustuu vuoden 2014 kumppanuus- ja
yhteistyösopimukseen. EU:n ja Indonesian sekakomitean kesäkuussa 2021 pidetty
kokous merkitsi edistysaskelta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukaisessa
jatkuvassa kahdenvälisessä yhteistyössä. Johtajat pitivät tärkeänä vahvistaa ja
toteuttaa kansainvälisen yhteisön globaaleja toimintaohjelmia indopasifisen alueen
yhteistyön kehittämiseksi ja painottivat vakaata pyrkimystään torjua ilmastonmuutosta
ja hyväksyä yhteinen ympäristöalan toimintaohjelma.
Indonesian ja EU:n sekakomitean kuudes kokous pidettiin heinäkuussa 2022 Balilla.
Kokouksessa tarkasteltiin kahdenvälisiä suhteita. Osapuolet panivat tyytyväisinä

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://asean.org/rcep-agreement-enters-into-force/
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-and-indonesia-hold-6th-joint-committee_en?s=80


Faktatietoja Euroopan unionista - 2023 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

merkille covid-19-rokotetodistusten vastavuoroisen tunnustamisen toukokuusta 2022
lähtien. Aiemmin marraskuussa 2021 käytiin kuudes turvallisuuspoliittinen vuoropuhelu
ja kuudes poliittinen vuoropuhelu käytiin maaliskuussa 2022. Indonesia ilmaisi
kiinnostuksensa liikkuvuuden parantamiseen siten, että liike- ja lomamatkoihin
Indonesiasta sovellettaisiin viisumivapautta, kun EU:hun saavutaan Schengen-
alueen kautta. Indonesia ja EU vahvistivat sitoutumisensa Ukrainan suvereniteettiin,
itsenäisyyteen ja alueelliseen koskemattomuuteen ja pitivät valitettavana Venäjän
hyökkäystä. Molemmat olivat tyytyväisiä presidentti Joko Widodon vierailuun Kiovassa
ja Moskovassa ja tukivat Venäjän, Ukrainan, Turkin ja YK:n heinäkuussa 2022
tekemää Mustanmeren viljasopimusta. Ne totesivat jälleen olevansa sitoutuneita
monenvälisyyden vahvistamiseen ja kansainvälisen oikeuden noudattamiseen
rauhan ja vakauden edistämiseksi. Osapuolet sopivat pyrkivänsä molempia
osapuolia hyödyttävään kumppanuuteen turvallisuusyhteistyön alalla, mukaan lukien
meriturvallisuus, rauhanturvaoperaatiot, kyberturvallisuus ja terrorismin torjunta.
Indonesia kannusti jatkamaan turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä koskevan
tietämyksen vaihtoa ja neuvotteluja EU:n ohjelmien, kuten Aasiassa ja Aasian
kanssa tehtävän turvallisuusyhteistyön tehostamista koskevan hankkeen (ESIWA)
ja kriittiset merireitit Intian valtamerellä -hankkeen (CRIMARIO), kautta. Molemmat
olivat tyytyväisiä tulevan yhteisen laivastoharjoituksen suunnitteluun ja siihen,
että Indonesian puolustuskorkeakoulu oli liittynyt Euroopan turvallisuus- ja
puolustusakatemian verkostoon liitännäisjäsenenä. Heinäkuussa 2022 kokoontunut
sekakomitea pani myös merkille kauppaa ja investointeja käsittelevän työryhmän
huhtikuussa 2022 pitämän kokouksen, jossa käsiteltiin kahdenvälistä kauppaa
ja investointeja, ja vahvisti sitoumuksen nopeuttaa Indonesian ja EU:n kattavaa
talouskumppanuussopimusta koskevia käynnissä olevia neuvotteluja.
Kesäkuussa 2021 Maailman kauppajärjestö (WTO) julkaisi asiakirjan EU:n
ja Indonesian välisestä palmuöljyyn liittyvästä biopolttoaineita koskevasta
riidasta. Indonesia nosti joulukuussa 2019 EU:ta vastaan kanteen WTO:ssa
tietyistä palmuöljyä ja palmuöljypohjaisia biopolttoaineita koskevista toimenpiteistä,
väitti, että palmuöljypohjaisia biopolttoaineita koskevat EU:n rajoitukset olivat
epäoikeudenmukaisia ja syrjiviä, ja pyysi WTO:n kuulemista riidassa. Toimenpiteitä
koskeva kuuleminen pidettiin 19. helmikuuta 2020, mutta koska siinä ei onnistuttu
ratkaisemaan riitaa, Indonesia pyysi maaliskuussa 2020 WTO:n riitojenratkaisuelintä
perustamaan paneelin tutkimaan asiaa. WTO:n päätöstä ei ole vielä tehty, ja sen
arvioidaan tekevän päätöksen vuoden 2022 loppuun mennessä. Venäjän hyökkäys
Ukrainaan on kuitenkin aiheuttanut maailmanlaajuisen ruokaöljypulan, joka saattaa
auttaa Indonesiaa saamaan takaisin palmuöljyn markkinaosuuden EU:ssa. WTO:n
päätöksen tuloksista riippumatta EU haluaa kasvattaa mainettaan ja allekirjoittaa uusia
sopimuksia, mikä johtuu myös Ukrainan sodan aiheuttamasta energiakriisistä. Lisäksi
on arvioitu, että palmuöljyn tuonti EU:hun voi kasvaa tulevina vuosina.
EU on Indonesian kolmanneksi suurin kauppakumppani, ja osapuolten tavarakaupan
arvo oli vuonna 2020 yhteensä 20,6 miljardia euroa. Kauppatase oli Indonesialle
6,2 miljardia euroa ylijäämäinen. EU:n Indonesiaan tekemien suorien ulkomaisten
sijoitusten kanta oli 25,8 miljardia euroa.
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Indonesiassa järjestettiin huhtikuussa 2020 samanaikaisesti presidentin-, parlamentti-
ja aluevaalit. Joko Widodo alias Jokowi (Indonesian demokraattinen puolue) valittiin
toiselle kaudelle. Covid-19-kriisi pani hänen johtajuutensa ja laajan suosionsa kovalle
koetukselle. Hallinto on asettanut etusijalle infrastruktuurin kehittämisen ulkomaisten
ja yksityisten investointien avulla. Poliittisessa päätöksenteossa on kuitenkin keskitytty
covid-19-pandemiasta elpymiseen.
Seuraavat presidentinvaalit on määrä järjestää vuonna 2024. Presidentti Jokowi
asettuu hyvin todennäköisesti ehdolle kolmannelle virkakaudelle. Kuluneen vuoden
aikana on ollut useita ministerinvaihdoksia.
Kun presidentti Joko Widodo ilmoitti suunnitelmistaan rakentaa uusi pääkaupunki,
hän lupasi loisteliaan, ympäristöystävällisen ja huipputeknologiaan perustuvan
suurkaupungin. Tämän 30 miljardin euron hankkeen tulevaisuus riippuu helmikuussa
2024 järjestettävistä vaaleista. Nusantaran rakentamisen odotetaan jatkuvan vuoteen
2045 asti, jolloin Indonesian itsenäistymisestä tulee kuluneeksi sata vuotta. Se
sijaitsee Borneolla ja sen ympäristökustannukset ovat merkittävät alueella, joka
tunnetaan valtavista sademetsistä ja luonnonvaraisista eläimistä, kuten orangeista ja
nenäapinoista. Hallitus on luvannut jakaa vaurautta uudelleen ja edistää kehitystä
Indonesian muissa osissa.
Indonesia toimii tänä vuonna G20-ryhmän puheenjohtajana. G20-maiden
jakautuminen kysymyksessä, joka koskee Venäjän oikeutta saada paikka G20-
pöydässä, on saanut paljon huomiota. Venäjä kutsuttiin Balin huippukokoukseen
marraskuussa 2022 samoin kuin Ukraina. Presidentti Putin ei kuitenkaan osallistunut
kokoukseen, ja presidentti Zelenskyi osallistui videoyhteyden välityksellä.
Euroopan parlamentti antoi lokakuussa 2019 päätöslauselman ehdotuksesta
Indonesian uudeksi rikoslaiksi ja ilmaisi huolensa sen jumalanpilkkaa ja aviorikoksia
koskevista säännöksistä. Parlamentti ilmoitti lisäksi olevansa huolestunut siitä, että
uutta lakia voidaan käyttää vähemmistöjä vastaan ja että se mahdollistaa sukupuoleen,
uskontoon ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän. Ehdotettu uusi
laki johti mielenosoituksiin Indonesiassa. Parlamentti oli tyytyväinen presidentti
Widodon päätökseen lykätä rikoslain hyväksymistä sen johdettua laajamittaisiin
mielenosoituksiin, joihin osallistui tuhansia ihmisiä eri puolilla maata.
D. Myanmar
EU on ollut aktiivinen kumppani Myanmarin demokratiakehityksessä ja johtanut
kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä käynnistää uudelleen yhteistoiminta maan
kanssa, kun se alkoi siirtyä takaisin demokratiaan ja avautua muulle maailmalle
vuonna 2015. Myanmarin kanssa ei ole tehty virallista puitesopimusta vuosikymmeniä
jatkuneen kansainvälisen eristäytymisen ja pakotteiden vuoksi.
Sotilashallituksen laatimassa Myanmarin perustuslaissa, joka hyväksyttiin
kansanäänestyksessä vuonna 2008, rajoitetaan siviilihallinnon toimia ja annetaan
asevoimille poikkeuksellista valtaa, kuten 25 prosenttia paikoista parlamentissa
sekä turvallisuudesta ja aluehallinnosta vastaavien tärkeimpien ministeriöiden
hallinta. Myanmarissa on yhä meneillään sisällissota, joka alkoi vuonna 1948.
Lokakuussa 2015 sovittiin tulitauosta, jota useat etniset kapinallisryhmät eivät
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kuitenkaan ole allekirjoittaneet. Demokraattisia uudistuksia tehtiin vuoden 2015 vaalien
jälkeen Aung San Suu Kyin aloitettua valtiollisena neuvonantajana, ulkoministerinä
ja presidentin kansliasta vastaavana ministerinä. Viimeisimmät parlamenttivaalit
järjestettiin 8. marraskuuta 2020. Aung San Suu Kyin johtama hallitseva
puolue Kansallinen demokratialiitto (NLD) sai riittävästi paikkoja parlamentissa
muodostaakseen hallituksen.
Myanmarin armeija teki kuitenkin vallankaappauksen helmikuussa 2021 ja pidätti
Aung San Suu Kyin, presidentti U Win Myintin ja muita NLD:n johtohahmoja vedoten
väitettyyn vaalivilppiin. Asevoimien komentaja kenraali Min Aung Hlaing nimitettiin
sotilasjuntan johtoon. Aung San Suu Kyitä ja muita NLD:n johtohenkilöitä vastaan
on nostettu syytteet. Tapahtumat johtivat demokratiaa kannattavien protesteihin,
ja mielenosoittajia on saanut surmansa ja loukkaantunut vakavasti yhteenotoissa
armeijan kanssa.
EU on antanut yhdessä muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa useita
julkilausumia Myanmarista ja määrännyt pakotteita sotilasjuntalle ja armeijan
omistamille yhtiöille. Helmikuussa 2021 neuvosto antoi päätelmät, joissa se
tuomitsi sotilasvallankaappauksen ja kehotti liennyttämään kriisiä kumoamalla
poikkeustilan ja palauttamalla laillisen siviilihallinnon ja vapauttamaan välittömästi
kaikki vallankaappauksen yhteydessä pidätetyt tai vangitut henkilöt. Neuvosto määräsi
maalis-, huhti- ja kesäkuussa 2021 pakotteita sotilasvallankaappauksesta vastuussa
oleville henkilöille ja ulotti pakotteet koskemaan myös sotilasomistuksessa olevia
yrityksiä ja yhteisöjä.
Huhtikuussa 2021 komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja antoi julkilausuman Indonesiassa pidetyssä
ASEANin johtajien kokouksessa sovituista viidestä asiakohdasta ja ilmaisi tukensa
ASEANin erityislähettilään työlle. Lokakuussa 2021 varapuheenjohtaja ja korkea
edustaja kehotti Myanmaria tekemään rakentavaa yhteistyötä ASEANin kanssa.
Myanmar antoi lehdistötiedotteen, jossa se kuitenkin epäsi ASEANin erityislähettilään
pyynnön saada tavata Aung San Suu Kyi. Helmikuussa 2022 neuvosto
hyväksyi neljännen pakotepaketin, joka kohdistuu Myanmarin armeijan (Tatmadaw)
johtohenkilöihin ja yhteisöihin, mukaan lukien Myanma Oil and Gas Enterprise.
Osapuolten kauppavaihdon kokonaisarvo oli 3,1 miljardia euroa vuonna 2020. Vähiten
kehittyneenä maana (LDC) Myanmar hyötyy EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP)
mukaisesta ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelystä. Myanmarilta vaaditaan tällä hetkellä
vahvempaa sitoutumista, millä varmistetaan, että maa noudattaa GSP-asetuksen
perusvaatimuksia. EU:n rahoitus Myanmarille kaudeksi 2014–2020 oli 688 miljoonaa
euroa. Äskettäisestä vallankaappauksesta huolimatta komissio on tähän mennessä
ollut haluton ottamaan käyttöön kaupan rajoituksia. Se on perustellut tätä Myanmarin
väestölle koituvilla seurauksilla ja sillä, että vaikutus armeijaan olisi vähäinen. EU:n
suuntaa-antava monivuotinen maaohjelma 2021–2027 perustuu Myanmaria koskeviin
erityisiin painopisteisiin: hallinto, oikeusvaltio, kestävä kasvu, kotiseudultaan siirtymään
joutuneiden ihmisten avustaminen, vihreän kehityksen ohjelma ja digitaalistrategia.
Kuolemantuomioiden määrä on lisääntynyt hälyttävästi Myanmarissa helmikuun 2021
sotilasvallankaappauksen jälkeen, mutta teloituksia ei uskota tapahtuneen ennen

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2021/03/22/myanmar-burma-eu-sanctions-11-people-over-the-recent-military-coup-and-ensuing-repression/
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2021/04/30/myanmar-burma-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-outcome-of-the-asean-leaders-meeting/pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2022/02/21/myanmar-burma-eu-imposes-restrictive-measures-on-22-individuals-and-4-entities-in-fourth-round-of-sanctions/
https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2022-01/mip-2021-c2021-9251-asia-pacific-annex_en.pdf
https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2022-01/mip-2021-c2021-9251-asia-pacific-annex_en.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2022/05/REPORT_-Amnesty-Death-Sentences-and-Executions-2021-v2-web.pdf


Faktatietoja Euroopan unionista - 2023 7
www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

heinäkuuta 2022, jolloin Myanmarin sotilasjuntta ilmoitti Myanmarin vuoden 2014
terrorisminvastaisen lain nojalla syytteeseen asetettujen neljän miehen teloituksesta.
YK:n tietojen mukaan yli miljoona ihmistä on toukokuusta 2022 lähtien joutunut
siirtymään kotiseudultaan Myanmarissa. Viimeisimpien tietojen mukaan armeijan
oletetaan surmanneen yli 1 900 ihmistä vallankaappauksen jälkeen.
Myös yhteisöjen väliset jännitteet ovat kiristyneet Myanmarissa. Unionin
rauhankonferenssin eli 21. vuosisadan Panglongin konferenssin neljäs kokous
käynnistyi uudelleen elokuussa 2020. Konferenssin tarkoituksena oli ratkaista
sotilaallisten ja etnisten kapinallisryhmien väliset konfliktit muuttamalla koko maan
kattava tulitaukosopimus kestäväksi ratkaisuksi.
Vuoden 2021 demokratiaindeksissä Myanmar sijoittui 167 maan joukossa sijalle 166.
Maassa on merkittäviä ihmisoikeusongelmia, ja erityisesti rohingya-väestöä vainotaan
Rakhinen osavaltiossa. Elokuusta 2017 lähtien yli 800 000 rohingya-pakolaista on
paennut Myanmarin vainoja Bangladeshiin. Elokuussa 2019 tuhannet pakolaiset
kieltäytyivät turvallisuussyihin vedoten Bangladeshin, Myanmarin ja YK:n yrityksistä
palauttaa heidät. Euroopan parlamentti tuomitsi rohingya-väestön ihmisoikeuksien
loukkaukset syyskuussa 2019 antamassaan päätöslauselmassa. Helmikuussa 2021
parlamentti antoi päätöslauselman, jossa se tuomitsi jyrkästi sotilasvallankaappauksen
ja ihmisoikeusloukkaukset ja kehotti sotilasjunttaa palauttamaan siviilihallinnon ja
vapauttamaan välittömästi pidätetyt.
Lokakuussa 2021 parlamentti antoi päätöslauselman, jossa se tuomitsi
ihmisoikeusloukkaukset, etnisten vähemmistöjen jatkuvan syrjinnän, sotilasjuntan
kansalaisiin kohdistaman väkivallan sekä sotilasjoukkojen hyökkäykset
terveydenhuollon ammattilaisia ja laitoksia vastaan. Parlamentti myös kehotti
Myanmaria tekemään yhteistyötä ASEANin erityislähettilään kanssa sekä neuvostoa
määräämään edelleen kohdennettuja pakotteita niille, jotka ovat vastuussa
helmikuun 2021 vallankaappauksesta.
Maaliskuussa 2022 parlamentti antoi päätöslauselman Myanmarista vuosi
vallankaappauksen jälkeen, jossa se vahvisti kantansa Myanmarista. EU
myönsi miljoona euroa lisää YK:n Myanmaria koskevalle riippumattomalle
tutkintamekanismille. Se on YK:n ihmisoikeusneuvoston vuonna 2018 perustama
ryhmä todisteiden keräämiseksi ihmisoikeusloukkauksista.
E. Filippiinit
EU ja Filippiinien kumppanuus- ja yhteistyösopimus allekirjoitettiin vuonna 2011,
ja se tuli voimaan maaliskuussa 2018. Sekakomitean ensimmäinen kokous
pidettiin Brysselissä 28. tammikuuta 2020. Kokouksessa perustettiin erikoistuneita
alakomiteoita, mikä antaa Filippiineille ja EU:lle mahdollisuuden optimoida
yhteistyömahdollisuudet kahdenvälisten suhteiden nostamiseksi korkeammalle tasolle
ja siteiden lujittamiseksi. Lisäksi Filippiinit aloitti elokuussa 2021 ASEANin ja EU:n
vuoropuhelun koordinaattorimaana ja toimii tässä tehtävässä vuoteen 2024 saakka.
Toinen sekakomitean kokous pidettiin huhtikuussa 2022 kumppanuus- ja
yhteistyösopimuksen mukaisen jatkuvan kahdenvälisen yhteistyön tarkastelemiseksi.
Alueellista turvallisuuskehitystä, kuten Etelä-Kiinan meren aluekiistaa, koskevan
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kysymyksen osalta EU ja Filippiinit olivat yhtä mieltä siitä, että konflikteihin
on löydettävä rauhanomaisia ja osallistavia ratkaisuja kansainvälisen oikeuden
periaatteita ja YK:n peruskirjaa noudattaen. Molemmat valtuuskunnat keskustelivat
asiaa koskevien päätöslauselmien hyväksymisestä YK:n yleiskokouksen Ukrainaa
käsittelevässä erityishätäistunnossa ja ihmisoikeusneuvostossa, joissa tuomittiin
Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan.
EU on merkittävä avunantaja Filippiineille, ja sen apu kaudeksi 2014–
2020 oli 325 miljoonaa euroa. Oikeusvaltioperiaate ja osallistava kasvu ovat
painopistealoja. EU:n suuntaa-antava monivuotinen maaohjelma 2021–2027 jatkaa
kokonaisvaltaista EU:n yhteistyötä. EU:n ja Filippiinien kahdenvälisen tavarakaupan
arvo oli 12,3 miljardia euroa vuonna 2020. EU on Filippiinien neljänneksi
suurin kauppakumppani: sen osuus maan kokonaiskaupasta oli 8,4 prosenttia
vuonna 2020. Neuvottelut EU:n ja Filippiinien vapaakauppasopimuksesta aloitettiin
joulukuussa 2015, ja ensimmäinen kierros käytiin toukokuussa 2016. Neuvotteluissa
käsiteltiin monenlaisia kysymyksiä, kuten tulleja, tullien ulkopuolisia kaupan esteitä,
palvelukauppaa ja investointeja sekä julkisiin hankintoihin, teollis- ja tekijänoikeuksiin,
kilpailuun ja kestävään kehitykseen liittyviä kaupallisia näkökohtia.
Rodrigo Duterte voitti presidentinvaalit toukokuussa 2016. Hän toteutti kiistanalaisia
toimia huumekauppaa vastaan, ja tappokäskyt johtivat ihmisoikeusloukkauksiin.
Duterte muutti Filippiinien ulkopolitiikan suuntaa ja rakensi uutta liittolaissuhdetta
Venäjään ja Kiinaan huolimatta Etelä-Kiinan meren aluekiistasta, jossa Filippiinit on yksi
ASEAN-valtioihin kuuluvista kantajista. EU on tukenut Mindanaon rauhanprosessia
ja piti myönteisenä sitä, että vuoden 2019 alussa pidetty kansanäänestys sujui
rauhallisesti.
EU on yhä huolestuneempi ihmisoikeusloukkauksista, erityisesti laittomista
teloituksista, jotka liittyvät huumeiden vastaiseen sotaan ja heinäkuussa 2020
hyväksyttyyn terrorismin vastaiseen lakiin. Koska Filippiineillä on ollut EU:n GSP+-
järjestelmän mukaiset kauppaetuudet joulukuusta 2014 lähtien, EU on muistuttanut
Filippiinejä siitä, että se on sitoutunut ratifioimaan ja panemaan täytäntöön
GSP+-sopimuksen mukaisesti ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskevat
27 kansainvälistä keskeistä yleissopimusta.
Euroopan parlamentti kehotti syyskuussa 2020 antamassaan päätöslauselmassa
EU:ta ja jäsenvaltioita käynnistämään viipymättä menettelyn, joka voi johtaa GSP
+-etuuksien väliaikaiseen peruuttamiseen. Tähän mennessä pyyntö on jäänyt
tuloksettomaksi.
Presidentinvaalit järjestettiin toukokuussa 2022. Filippiinien uusi presidentti on
Ferdinand ”Bongbong” Marcos, ja maan varapresidentti Sara Duterte on väistyvän
johtajan tytär. Presidentti Ferdinand Marcos lupasi virkaanastujaispuheessaan
30. kesäkuuta 2022 asettaa etusijalle maataloutta, infrastruktuuria ja investointeja
koskevat lyhyen aikavälin toimintapoliittiset tavoitteet. Samaan aikaan Japanin
ja Kiinan välinen kilpailu uusien rautateiden kunnianhimoisten suunnitelmien
tukemiseksi todennäköisesti kiristyy. Toisin kuin Duterte, Marcos aikoo harjoittaa
tasapainoisempaa diplomatiaa Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteen. Presidentti Ferdinand
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Marcosin odotetaan osallistuvan EU:n ja ASEANin huippukokoukseen Brysselissä
joulukuussa 2022.
Euroopan parlamentti antoi helmikuussa 2022 päätöslauselman, jossa se tuomitsi
jyrkästi tuhannet laittomat teloitukset ja muut vakavat ihmisoikeusloukkaukset, jotka
liittyvät presidentti Rodrigo Duterten huumeiden vastaiseen sotaan. Jäsenet tuomitsivat
myös kaikenlaisen pelottelun ja väkivallan niitä kohtaan, jotka pyrkivät paljastamaan
väitteitä laittomista teloituksista maassa. ASEAN-maiden parlamenttien jäsenten
Parliamentarians for Human Rights -verkosto vaati myös vapauttamaan välittömästi
ja ehdoitta filippiiniläisen senaattorin Leila De Liman, joka on yksi entisen presidentin
Duterten tiukimmista arvostelijoista.
F. Vietnam
EU:n ja Vietnamin suhteet perustuvat vuoden 2016 kumppanuus- ja
yhteistyösopimukseen. Kaudeksi 2014–2020 myönnettiin yhteensä 400 miljoonaa
euroa rahoitustukea käytettäväksi pääasiassa hyvään hallintoon sekä energia-
ja ilmastonmuutoskysymyksiin, erityisesti Mekongin suistoalueella. Vietnamia
koskevassa EU:n suuntaa-antavassa monivuotisessa maaohjelmassa 2021–2027
käsitellään maan kannalta ratkaisevia kysymyksiä ja keskeisiä aloja.
EU ja Vietnam allekirjoittivat vapaakauppasopimuksen ja sijoitussuojasopimuksen
kesäkuussa 2019. Euroopan parlamentti antoi helmikuussa 2020 hyväksyntänsä
molemmille sopimuksille, ja vapaakauppasopimus tuli voimaan elokuussa 2020.
Vapaakauppasopimuksessa poistetaan välittömästi 65 prosenttia EU:n Vietnamiin
suuntautuvan viennin tulleista ja 71 prosenttia Vietnamista tulevan tuonnin
tulleista. Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunta seuraa
vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanoa. Sijoitussuojasopimus tulee voimaan, kun
kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen.
EU:n ja Vietnamin tavarakaupan arvo oli 43,2 miljardia euroa vuonna 2020, ja
Vietnamiin suuntautuneiden EU:n suorien ulkomaisten sijoitusten kanta oli 6,1 miljardia
euroa vuonna 2019.
Lokakuussa 2019 EU ja Vietnam allekirjoittivat osallistumista koskevan
puitesopimuksen, jossa vahvistetaan oikeusperusta Vietnamin osallistumiselle EU:n
kriisinhallintaoperaatioihin.
Vietnamin yleinen ihmisoikeustilanne on huonontunut, ja covid-19-pandemia on
pahentanut suuntausta. Sama koskee sananvapautta, sillä toisinajattelijoihin
kohdistetut tukahduttamistoimet ovat lisääntymässä ja ”valtion vastaisesta” toiminnasta
pidätettyjen määrä kasvaa. Vuonna 2020 kymmeniä ihmisiä asetettiin syytteeseen
aktivismista, toimittajia pidätettiin ja vankeustuomioita pidennettiin kansallisten
turvallisuuslakien nojalla. Vietnam on kommunistinen yksipuoluevaltio, jossa ei ole
poliittisia vapauksia. Maassa järjestettiin toukokuussa 2021 covid-19-pandemiasta
huolimatta parlamenttivaalit, joissa valittiin järjestyksessä 15. kansalliskokous ja
paikallistason kansanneuvostot. Vietnamin kommunistinen puolue voitti vaalit ja säilytti
tiukan otteen tiedotusvälineistä ja vaaliprosessista. Vaaleja ei valvonut yksikään
riippumaton elin. Valtio ohjaili koko vaaliprosessia: vaaleista suljettiin pois 64 yhteensä
75:stä ehdolle asettuneesta henkilöstä ja kaksi riippumatonta ehdokasta pidätettiin.
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Vietnam on yksi parhaita esimerkkejä maasta, joka on siirtynyt epäonnistuneesta
kommunistisesta talousjärjestelmästä avoimeen ja markkinasuuntautuneeseen
talouteen. Se on ASEANin nopeimmin kasvavia maita, jonka BKT on kasvanut
keskimäärin lähes seitsemän prosenttia vuosina 2010–2020.
Tammikuussa 2021 Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman Vietnamista. Se
vaati vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki ihmisoikeuksien puolustajat
ja toimittajat ja tuomitsi perusoikeuksia ja -vapauksia rajoittavien tukahduttavien
oikeudellisten säännösten väärinkäytön. Se myös kehotti maan hallitusta
sallimaan riippumattomien tiedotusvälineiden toiminnan ja vetosi riippumattoman
ihmisoikeuksien seurantamekanismin perustamisen puolesta. Vuonna 2021 Vietnam
oli lehdistönvapausindeksissä 180 maan joukossa sijalla 175.
Vietnamin kommunistisen puolueen johtaja Nguyễn Phú Trọng on yli vuosikymmenen
ajan kehittänyt tiukkaa korruptionvastaista politiikkaa. Kesäkuussa 2022 maan
terveysministeri Nguyễn Thanh Long ja Hanoin pormestari Chu Ngọc Anh erotettiin
ja pidätettiin väitetystä 169 miljoonan euron petoksesta, joka liittyi covid-19-
testipakkauksiin. Myös muita korkea-arvoisia virkamiehiä pidätettiin. Vietnamin
sijoitus on parantunut yli 30 sijalla Transparency Internationalin vuoden 2021
korruptioindeksissä, jossa se on 180 maan joukossa sijalla 87.
G. Thaimaa
EU:n ja Thaimaan kumppanuus perustuu vuoden 1980 puitesopimukseen ja EU:n ja
Thaimaan yhteistyö perustuu vuoden 1980 EU:n ja ASEANin yhteistyösopimukseen.
Osapuolet saivat maaliskuussa 2013 päätökseen neuvottelut kumppanuus- ja
yhteistyösopimuksesta, mutta sopimuksenteko keskeytettiin sotilasvallankaappauksen
takia vuonna 2014.
EU ja Thaimaa viimeistelivät 2. syyskuuta 2022 EU:n ja Thaimaan kumppanuus-
ja yhteistyösopimuksen tekstin ja päättivät neuvotteluprosessin. Kumppanuus- ja
yhteistyösopimuksella tehostetaan poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä monilla
politiikan aloilla, joita ovat muun muassa ympäristö, energia, ilmastonmuutos,
liikenne, tiede ja teknologia, kauppa, työllisyys ja sosiaaliasiat, ihmisoikeudet,
koulutus, maatalous, aseiden leviämisen estäminen, terrorismin torjunta, korruption ja
järjestäytyneen rikollisuuden torjunta sekä muuttoliike ja kulttuuri.
Samaan aikaan ollaan aloittamassa uudelleen neuvotteluja kunnianhimoisesta ja
kattavasta EU:n ja Thaimaan vapaakauppasopimuksesta. Neuvottelut aloitettiin
uudelleen elokuussa 2021 sen jälkeen, kun ne oli keskeytetty vuonna 2014
sotilasvallankaappauksen jälkeen. EU on Thaimaan suurimpia vientimarkkinoita,
ja Thaimaa on yksi EU:n tärkeimmistä kauppakumppaneista ASEANin alueella.
Kahdenvälisen kaupan arvo oli 29 miljardia euroa vuonna 2020. Thaimaan
kauppaministeri ja EU-maiden vastaavat ministerit aloittivat kauppaneuvottelut
uudelleen kesäkuussa 2021.
Vuodesta 2014 lähtien armeija on tukahduttanut opposition saattamalla voimaan
sotatilan, ja ihmisoikeusloukkauksista on raportoitu. Kuningas Maha Vajiralongkorn
kruunattiin toukokuussa 2019. Sotilasjunttaa kannattava puolue voitti maaliskuussa
2019 järjestetyt parlamenttivaalit, joiden yhteydessä esitettiin syytteitä vaalivilpistä.
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Prayut Chan-ocha, joka toimi pääministerinä jo vuosina 2014–2019 ”Rauhan ja
järjestyksen kansallisen neuvoston” valitsemana, nimitettiin uudestaan pääministeriksi
kesäkuussa 2019. Vaikka sotilasjuntan hallinto päättyi virallisesti heinäkuussa 2019,
armeijalla on edelleen vaikutusvaltaa hallitukseen.
Thaimaan perustuslakituomioistuin oli aiemmin päättänyt pidättää pääministeri
Prayuth Chan-ochan tehtävästään, koska hän oli selvästikin ylittänyt toimikautensa
enimmäisajan eli kahdeksan vuotta sen jälkeen, kun hän oli tullut valtaan
vallankaappauksessa vuonna 2014. Perustuslakituomioistuimen 30. syyskuuta 2022
antamassa lopullisessa päätöksessä kuitenkin todettiin, että pääministeri Prayuth
Chan-ocha ei ollut ylittänyt toimikautensa kahdeksan vuoden enimmäisaikaa.
Sotilashallituksen vastaisissa thaimaalaisten mielenosoituksissa on esitetty
vaatimuksia Thaimaan monarkian uudistamisesta. Ensimmäinen protestiaalto
sai alkunsa helmikuussa 2020, kun perustuslakituomioistuin päätti hajottaa
nuorten suosiman Future Forward -oppositiopuolueen. Se sai maaliskuun 2019
vaaleissa kolmanneksi eniten paikkoja edustajainhuoneessa. Thaimaan hallitus
julisti poikkeustilan lokakuussa 2020 ja varasi itselleen oikeuden määrätä
ulkonaliikkumiskielto ja julistaa sotatila. Syyskuussa 2021 maan hallitus jatkoi
poikkeustilaa jo neljättätoista kertaa marraskuun 2021 loppuun saakka. Huolimatta
covid-19-tartuntojen suuresta määrästä Thaimaan pääministeri ilmoitti 11. lokakuuta
2021 suunnitelmista avata maa uudelleen marraskuusta 2021 alkaen tietyistä maista
tuleville rokotetuille matkailijoille. Vaikka poikkeustilan jatkaminen ja mielenosoittajia
vastaan majesteettirikosten nojalla nostettujen syytteiden lisääntyminen ovat
vähentäneet mielenosoituksia, opiskelijajohtoinen liike jatkaa ajoittain kansan
mobilisointia.
Thaimaa käynnisti tammikuussa 2020 Kuala Lumpurissa virallisesti rauhanprosessin
maan eteläosan muslimienemmistöisissä maakunnissa toimivien kapinallisryhmien
kanssa. Malesia toimi neuvotteluissa välittäjänä. Vaikka tulitauko julistettiin
huhtikuussa 2020, muutamia pommi-iskuja tehtiin edelleen vuosina 2021 ja 2022.
Thaimaan parlamentti antoi syyskuussa 2021 alustavan hyväksyntänsä suojelua
kidutukselta ja tahdonvastaiselta katoamiselta ja näiden lopettamista koskevalle
lakiesitykselle viivytettyään lain antamista 14 vuoden ajan siitä, kun Thaimaa
vuonna 2007 allekirjoitti kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan
kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen. Euroopan parlamentti on
antanut useita päätöslauselmia ihmisoikeuskysymyksistä, siirtotyöläisistä ja työelämän
oikeuksista Thaimaassa.
H. Kambodža
EU:n suhteet Kambodžaan perustuvat vuoden 1977 yhteistyösopimukseen. EU
on maan suurin avunantaja ja osoitti sille 410 miljoonaa euroa käytettäviksi
vuosina 2014–2020 hallinnon parantamiseen, oikeusvaltion kehittämiseen ja punaisten
khmerien tuomioistuinta varten. Kambodžaa koskevasta EU:n suuntaa-antavasta
monivuotisesta maaohjelmasta 2021–2027 myönnetään Kambodžalle 510 miljoonaa
Yhdysvaltain dollaria tukea maan talouskehityksen vauhdittamiseksi. Vuonna 2020
EU:n ja Kambodžan tavarakaupan arvo oli 4,3 miljardia euroa. EU on Kambodžan

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://www.dw.com/en/thailand-court-suspends-prime-minister-prayuth-chan-ocha/a-62906974
https://www.aljazeera.com/news/2022/9/30/thai-court-to-rule-on-prime-minister-prayuths-political-future
https://www.aljazeera.com/news/2022/9/30/thai-court-to-rule-on-prime-minister-prayuths-political-future
https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2022-06/mip-2021-c2021-9076-cambodia-annex_en.pdf
https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2022-06/mip-2021-c2021-9076-cambodia-annex_en.pdf


Faktatietoja Euroopan unionista - 2023 12
www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

kolmanneksi suurin kauppakumppani Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen: sen osuus maan
kokonaiskaupasta on 10,6 prosenttia.
Vuosia kestäneen sisällissodan takia Kambodža on yksi Kaakkois-Aasian köyhimmistä
valtioista. Vuoden 1991 Pariisin rauhansopimusten jälkeen Kambodža hyväksyi
vuonna 1993 perustuslain, jolla luotiin perusta liberaalille monipuoluejärjestelmään
perustuvalle demokraattiselle valtiolle. Neuvosto antoi helmikuussa 2018 Kambodžaa
koskevat päätelmät, joissa käsiteltiin maan poliittista kehitystä sekä demokratian
jatkuvaa heikentymistä.
Pääministeri Hun Sen ja hänen edustamansa valtaa pitävä Kambodžan kansanpuolue
voittivat parlamenttivaalit heinäkuussa 2018, mutta oppositio väitti, että vaaliprosessi
ei ollut vapaa eikä oikeudenmukainen. Oppositiota edustaneen Kambodžan
kansallisen pelastuksen puolueen johtaja Kem Sokha pidätettiin syyskuussa 2017,
ja entinen johtaja Sam Rainsy on ollut omaehtoisessa maanpaossa vuodesta 2015.
Puolue lakkautettiin marraskuussa 2017. Maaliskuussa 2021 Phnom Penhin
kaupungin tuomioistuin tuomitsi Sam Rainsyn 25 vuodeksi vankeuteen väittäen
hänen osallistuneen yritykseen syrjäyttää pääministeri Hun Senin hallitus. Se
myös eväsi häneltä äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden. Kahdeksalle muulle
Kambodžan kansallisen pelastuksen puolueen entiselle poliitikolle langetettiin pitkät
vankeustuomiot poissaolevina.
Komissio päätti helmikuussa 2020 peruuttaa osan Kambodžalle ”Kaikki paitsi
aseet” -kauppajärjestelyssä myönnetyistä tullietuuksista kansalaisoikeuksia ja
poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa vahvistettujen
ihmisoikeusperiaatteiden vakavan ja järjestelmällisen rikkomisen vuoksi. Asiaa
koskeva asetus tuli voimaan elokuussa 2020. Kambodžan talous on
riippuvainen kansainvälisestä avusta ja vaatetusalan viennistä ja erittäin
herkkä työvoimakustannusten muutoksille. Tullietuuksien peruuttaminen ja niiden
korvaaminen EU:n vakiotariffeilla vaikuttaa pääasiassa vaatetus- ja jalkinetuotantoon.
Peruutus vastaa noin viidesosaa eli miljardia euroa Kambodžan vuotuisesta viennistä
EU:hun.
Euroopan parlamentti antoi syyskuussa 2017 päätöslauselman, jossa se kehotti
Kambodžan hallitusta lopettamaan Kem Sokhan vastaiset poliittisiin vaikuttimiin
perustuvat syytetoimet. Syyskuussa 2018 se antoi toisen päätöslauselman, jossa se
kehotti luopumaan kaikista Kem Sokhaa vastaan nostetuista syytteistä.
Maaliskuussa 2021 parlamentti antoi päätöslauselman, jossa se tuomitsi
Kambodžassa lisääntyvät ihmisoikeusloukkaukset ja covid-19-pandemian varjolla
toteutetut sortotoimet. Se kehotti turvallisuusjoukkoja pidättymään tarpeettomasta ja
liiallisesta voimankäytöstä rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan ja lopettamaan
kaikenlaisen häirinnän, myös oikeudellisen häirinnän.
Hallitus lykkäsi helmikuussa 2022 kiistanalaisen ”kansallisen verkkopalveluväylän”
voimaantuloa. Palvelun avulla olisi reititetty kaikki internetliikenne maassa
samankaltaisen palomuurin kautta kuin Kiinassa. Hallitus pani lykkäyksen pandemiaan
liittyvien viivästysten syyksi ja kiisti, että siihen olisi vaikuttanut sananvapauden
puolustajien ankara kritiikki.
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Kambodžalainen tuomioistuin tuomitsi 20 oppositiopoliitikkoa ja aktivistia
oikeudenkäynnissä, jota Human Rights Watch kuvasi ”noitavainoksi”.
Maaliskuussa 2022 tuomittuihin kuuluvat muiden ohella maanpaossa olevat
oppositiojohtajat Sam Rainsy, Eng Chai Eang ja Mu Sochua. Euroopan parlamentti
on kehottanut kumoamaan syytteet ehdoitta. Parlamentti antoi toukokuussa 2022
päätöslauselman poliittisen opposition jatkuvasta tukahduttamisesta Kambodžassa.
I. Singapore
EU ja Singapore tekevät hyvin tiivistä yhteistyötä kaupan, tieteen ja teknologian alalla.
EU ja Singapore ratifioivat helmikuussa 2019 kolme ”uuden sukupolven” sopimusta:
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen (EUSPCA), vapaakauppasopimuksen
(EUSFTA) ja sijoitussuojasopimuksen (EUSIPA). Singaporen kanssa tehty
vapaakauppasopimus tuli voimaan marraskuussa 2019. Näiden sopimusten
tarkoituksena on vahvistaa osapuolten poliittisia, taloudellisia ja kaupallisia suhteita, ja
ne alentavat merkittävästi tulleja. Tavarakaupan teknisiä ja tullien ulkopuolisia esteitä
poistetaan monilta eri aloilta.
EU:n ja Singaporen tavarakaupan arvo oli 42,9 miljardia euroa vuonna 2021 eli se
kasvoi 4,5 prosenttia vuodesta 2020. EU:n vienti Singaporeen oli 27,3 miljardia euroa
ja tuonti Singaporesta 15,6 miljardia euroa. Singapore oli EU:n 20:nneksi suurin
tavarakaupan kumppani maailmassa vuonna 2021. EU:n ja Singaporen palvelukaupan
arvo oli 50,3 miljardia euroa vuonna 2020, ja Singapore oli EU:n viidenneksi
suurin palvelukaupan kumppani. EU:n ja Singaporen kauppa, tavarat ja palvelut
mukaan lukien, oli yhteensä 91 miljardia euroa vuonna 2020. Singapore oli EU:n
suurin kauppakumppani ASEANin alueella ja sen 11:nneksi suurin kauppakumppani
maailmassa.
Singapore on edelleen tärkeä kohde EU:n suorille ulkomaisille sijoituksille.
Vuoden 2020 lopussa EU:n suorien ulkomaisten sijoitusten kanta Singaporessa oli
255,6 miljardia euroa eli se kasvoi 15,4 prosenttia vuodesta 2019. Singapore oli EU:n
seitsemänneksi suurin suorien ulkomaisten sijoitusten kohde ja suurin sijoituskohde
ASEANin alueella. Singaporen suorien ulkomaisten sijoitusten kanta EU:ssa oli
150 miljardia euroa vuonna 2020, mikä merkitsee huomattavaa 26,6 prosentin
lisäystä vuoteen 2019 verrattuna. Joulukuun 2021 alussa EU ja Singapore kävivät
neuvotteluja kahdenvälisen digitaalisen kaupan vahvistamisesta, muun muassa EU:n
ja Singaporen kattavan digitaalisen kumppanuuden edistämisestä ja tekoälyä ja
datahallintoa koskevan yhteistyön tehostamisesta.
Singaporessa järjestettiin parlamenttivaalit heinäkuussa 2020. Lee Hsien Loong
ja hänen Kansan toimintapuolueensa (PAP) saivat parlamentin 93 paikasta 83,
kun taas suurin oppositioryhmä, työväenpuolue, sai tähän mennessä parhaan
tuloksensa eli kymmenen paikkaa. PAP ei ole koskaan hävinnyt vaaleja, ja se on
hallinnut kaupunkivaltiota vuodesta 1959. Pääministeri Lee Hsien Loong oli jo kauan
sitten ilmoittanut luopuvansa vallasta ennen kuin täyttää 70 vuotta vuonna 2022.
Lee Hsien Loongin seuraajaksi nimetty varapääministeri Heng Swee Keat ilmoitti
huhtikuussa 2021 päätöksestään jättäytyä syrjään. Lawrence Wongista tuli hallitsevan
PAP:n uusi johtaja ja näin ollen varapääministeri. Hänestä otaksutaan pääministeri Lee
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Hsien Loongin seuraajaa seuraavissa parlamenttivaaleissa, jotka on määrä järjestää
vuonna 2025.
Pääministeri Lee Hsien Loongin prioriteettina on ollut covid-19-pandemian ja sen
aiheuttamien taloudellisten haasteiden selättäminen ja maan elpyminen. Hallitus
ilmoitti lokakuussa 2021, että Singapore avataan lokakuusta 2021 alkaen ilman
karanteenivaatimusta täysin rokotetuille matkailijoille kahdeksasta maasta, joiden
joukossa on eräitä EU-maita.
Singaporen parlamentti hyväksyi niin ikään lokakuussa 2021 ulkomaista sekaantumista
(vastatoimia) koskevan lain, jolla pyritään torjumaan ulkomaista sekaantumista maan
politiikkaan. Euroopan parlamentti tukee kansalaisyhteiskunnan työtä Singaporessa
mutta on samalla vaatinut kuolemanrangaistuksen poistamista.
Kesäkuussa 2022 valtiovarainministeri ja varapääministeri Lawrence Wong ilmoitti
1,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin tukipaketista elinkustannusten vähentämiseksi.
Wong totesi, että toimi oli suunniteltu erityisesti auttamaan pienituloisia ryhmiä,
koska Singapore kärsii korkeasta inflaatiosta. Hintojen nousun keskeisiä syitä ovat
maailmanlaajuisten toimitusketjujen häiriöt, raaka-aineiden korkeat hinnat ja Venäjän
hyökkäys Ukrainaan. Singapore on tiukentanut rahapolitiikkaansa kolme kertaa
lokakuusta 2021 lähtien.
J. Brunei
Brunein sulttaani Hassanal Bolkiah hallitsee valtiota, ja prinssi Billah Bolkiah on
saamassa entistä enemmän vastuuta. Minkäänlaista poliittista vapautumista ei ole
tapahtunut. Vuonna 2014 rikoslakia uudistettiin sisällyttämällä siihen uusi šaria-
lakiin perustuva lähestymistapa. Huhtikuussa 2019 tuli voimaan rikoslaki, jolla otettiin
käyttöön uusia rangaistusmuotoja, kuten kivitys homoseksistä ja aviorikoksesta sekä
raajojen amputointi varkaudesta. Kansainvälisen yhteisön vastalauseiden jälkeen
Brunei pidensi kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon keskeyttämistä.
EU on aktiivisesti vahvistamassa suhteitaan Bruneihin, mutta niille ei vielä
ole puitesopimusta. Parhaillaan neuvotellaan EU:n ja Brunein kumppanuus- ja
yhteistyösopimuksesta, joka kattaa useita politiikan ja talouden aloja. Brunein ja EU:n
välisen tavarakaupan arvo oli vuonna 2020 yhteensä 153 miljoonaa euroa. Kauppatase
oli EU:lle 142 miljoonaa euroa ylijäämäinen. EU:n ja Brunein kauppa kattaa pääasiassa
koneet, moottoriajoneuvot ja kemikaalit.
EU:n ja Brunein suhteita hoidetaan lähinnä ASEANin kautta, jonka puheenjohtajana
Brunei toimi vuonna 2021 teemanaan ”We Care, We Prepare, We Prosper”. Brunein
varaulkoministeri Erywan Yusof nimitettiin elokuussa 2021 ASEANin Myanmarin-
erityislähettilääksi, jonka tehtävänä on toimia välittäjänä Myanmarin juntan suuntaan.
Euroopan parlamentti antoi huhtikuussa 2019 päätöslauselman, jossa se
tuomitsi jyrkästi šaria-rikoslain voimaantulon. Se muistutti tuomitsevansa
kuolemanrangaistuksen käytön ja korosti, että šaria-rikoslain säännökset rikkovat
velvoitteita, joita Bruneilla on ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden
nojalla.
Jännitteet Kiinan ja kanteita nostaneiden Kaakkois-Aasian maiden välillä Etelä-Kiinan
meren aluekiistoissa ovat lisääntyneet vuonna 2022. Vaikka Brunei on tähän asti
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pysynyt vaiti, se antoi heinäkuussa 2022 ensimmäisen yksipuolisen lausuman Etelä-
Kiinan merestä maana, jolla on kilpailevia vaateita. Brunei välttää politiikassaan
kuitenkin vastakkainasettelua Kiinan kanssa Etelä-Kiinan meren aluekiistassa, sillä se
pelkää vahingoittavansa kahdenvälisiä taloussuhteita.
Brunein sulttaani ilmoitti ennenaikaisista ministerinvaihdoksista kesäkuussa 2022.
Sulttaani hoitaa edelleen pääministerin tehtävää, ja hänellä on myös puolustus-, ulko-
sekä rahoitus- ja talousministerin salkut. Ensimmäistä kertaa ministeriksi nimitettiin
nainen (vastaamaan koulutusasioista).
K. Laos
EU:n ja Laosin suhteet perustuvat vuoden 1997 yhteistyösopimukseen. EU
osoitti Laosille vuosiksi 2016–2020 yli 500 miljoonaa euroa, joilla tuettiin Laosin
kahdeksatta kansallista sosioekonomista kehityssuunnitelmaa. Suunnitelmassa
keskityttiin huomattavan talouskasvun aikaansaamiseen, ja sen yleisenä tavoitteena
oli poistaa maa vähiten kehittyneiden maiden (LDC) joukosta vuoteen 2020
mennessä. EU osoitti maaliskuussa 2021 yhdessä Maailman terveysjärjestön kanssa
2,8 miljoonaa euroa käytettäväksi Laosin terveydenhuoltojärjestelmän vahvistamiseen,
jotta se voisi varautua ja vastata covid-19-pandemiaan ja muihin pandemioihin.
Laos käynnisti lokakuussa 2021 ensimmäisen kansallisen digitaalisen opetus- ja
oppimisalustansa EU:n, Unicefin ja maailmanlaajuisen koulutuskumppanuuden tuella.
Alustan on määrä helpottaa opiskelijoiden ja opettajien etätyöskentelyä covid-19-
pandemian aikana. Laosia koskevasta EU:n suuntaa-antavasta monivuotisesta
maaohjelmasta 2021–2027 myönnetään 83 miljoonan euron ohjeelliset
kokonaismäärärahat ensimmäistä vaihetta 2021–2024 varten.
EU on Laosin neljänneksi suurin kauppakumppani (Thaimaan, Kiinan ja Vietnamin
jälkeen). Sen osuus maan kokonaiskaupasta on 3,6 prosenttia. EU:n ja
Laosin kauppavaihdon kokonaisarvo oli 436 miljoonaa euroa vuonna 2020.
Talousuudistuksista huolimatta maa on edelleen köyhä ja riippuvainen kansainvälisestä
avusta. Vähiten kehittyneenä maana Laos hyötyy EU:n ”Kaikki paitsi aseet” -
kauppajärjestelystä.
Laosissa on yksipuoluejärjestelmä. Laosin kansan vallankumouspuolue, joka on
ollut vallassa sisällissodan päättymisestä vuodesta 1975 lähtien, hallitsee maata
rautaisella otteella eikä salli opposition haastaa itseään. Laosissa järjestettiin
helmikuussa 2021 parlamenttivaalit, joissa yhdeksänteen kansalliskokoukseen oli
jaossa 164 paikkaa. Niistä 158 sai hallitseva puolue, ja parlamenttiin valittiin myös kuusi
riippumatonta ehdokasta. Kansalliskokouksen avajaisistunnossa maaliskuussa 2021
Laosin presidentiksi valittiin hallitsevan puolueen pääsihteeri Thongloun Sisoulith, joka
oli aiemmin toiminut pääministerinä huhtikuusta 2016 lähtien.
Laos on syventämässä suhteitaan Kiinaan ja ASEANiin ja yrittää houkutella maahan
lisää investointeja. Taloudelliset uudistukset ovat johtaneet kestävään talouskasvuun,
joka on ollut yli seitsemän prosenttia vuodesta 2014 lähtien. Covid-19-pandemia
on tuonut uusia haasteita, jotka vaikuttavat vakavasti talouskasvuun, joka supistui
vuonna 2020 noin 0,6–2,4 prosenttiin.
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EU kiinnittää erityistä huomiota ihmisoikeustilanteeseen, muun muassa Mekongjoen
valtavien patorakennelmien vuoksi kotiseudultaan siirtymään joutuneiden ihmisten
ahdinkoon. Kiinan ja Laosin pääkaupungin Vientianen välinen uusi 414 kilometrin
pituinen rautatie, joka maksoi lähes kolmanneksen Laosin vuotuisesta BKT:stä, avattiin
joulukuun 2021 alussa osana Kiinan uutta silkkitietä koskevaa aloitetta.
Kansainvälisen työjärjestön konferenssissa Genevessä EU on kehottanut Laosia
käsittelemään lasten seksuaalista riistoa koskevaa kysymystä. Heinäkuussa 2022 EU
toi esiin huolensa siitä, että Laosin pitkäaikaisten ihmisoikeusloukkausten käsittelyssä
ei ole edistytty, ja kehotti viranomaisia noudattamaan maan ihmisoikeusvelvoitteita
Kansainvälisen ihmisoikeusliiton (FIDH) ja sen jäsenjärjestön Lao Movementin
puitteissa. Nämä kaksi järjestöä julkaisivat tausta-asiakirjan, jossa esitettiin
yhteenveto ihmisoikeuksien kehityksestä Laosissa. Viimeisin EU:n ja Laosin
ihmisoikeusvuoropuhelu käytiin heinäkuussa 2022.
L. Malesia
EU ja Malesia saivat joulukuussa 2015 päätökseen neuvottelut kumppanuus- ja
yhteistyösopimuksesta. Neuvottelut EU:n ja Malesian vapaakauppasopimuksesta
keskeytettiin huhtikuussa 2012 Malesian pyynnöstä seitsemän neuvottelukierroksen
jälkeen. Neuvosto pyysi maaliskuussa 2017 komissiota ja korkeaa edustajaa
tarkistamaan ehdotettua sopimusta ja muuttamaan sen sekasopimukseksi.
EU ja Malesia keskustelivat uusien määräysten lisäämisestä ja sopivat
niistä periaatteessa siten, että sopimus on tarkoitus allekirjoittaa piakkoin.
Parhaillaan neuvotellaan kahdesta sopimuksesta, vapaakauppasopimuksesta ja
metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa
koskevasta vapaaehtoisesta kumppanuussopimuksesta. Toukokuussa 2022
komissio julkaisi vapaakauppasopimusneuvottelujen tueksi loppuraportin kestävään
kehitykseen liittyvien vaikutusten arvioinnista.
EU on tärkeä kauppakumppani ja suuri investoija Malesiassa, jonka kehittyvä talous
tarjoaa EU:lle houkuttelevia kauppamahdollisuuksia. EU:n ja Malesian välinen kauppa
on kasvussa, ja se on kasvanut yli 50 prosenttia vuodesta 2010. Malesia oli vuonna
2020 EU:n 20:nneksi suurin kauppakumppani, ja EU oli Malesian viidenneksi suurin
kauppakumppani. Malesia on EU:n kolmanneksi suurin ASEANin maiden markkina-
alue Singaporen ja Vietnamin jälkeen.
EU:n osuus Malesian kokonaiskaupasta oli 8,1 prosenttia vuonna 2021. EU:n tuonti
Malesiasta on vähitellen kasvanut, ja se oli 29,2 miljardia euroa vuonna 2021, kun
taas EU:n vienti Malesiaan oli 11,8 miljardia euroa. Malesian kokonaiskauppatase
EU:n kanssa on ylijäämäinen. Se on kasvanut tasaisesti vuosien mittaan ja oli
17,4 miljardia euroa vuonna 2021. Malesian harjoittaman kaupan vapauttamispolitiikan
ja vapaakauppasopimuksen tulevaisuudennäkymien seurauksena EU:n suorat
ulkomaiset sijoitukset Malesiaan kasvoivat 27,8 miljardiin euroon vuonna 2020. EU:n ja
Malesian kahdenvälisessä kaupassa ovat tärkeimmässä asemassa teollisuustuotteet,
joiden osuus kaupasta on yli 90 prosenttia. Komissio ilmoitti maaliskuussa 2019,
että palmuöljyn käyttö liikennepolttoaineena olisi lopetettava vaiheittain uusiutuvaa
energiaa koskevan direktiivin perusteella. Direktiivissä asetetaan kestävää bioenergiaa
koskevaksi tavoitetasoksi 32 prosenttia. Indonesia ja Malesia vastustivat päätöstä
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ja valittivat siitä Maailman kauppajärjestölle (WTO). Tammikuussa 2021 Malesia
– maailman toiseksi suurin palmuöljyn tuottaja – seurasi Indonesian esimerkkiä
ja teki WTO:lle valituksen EU:n biopolttoainesäännöistä. Malesian hallitus ilmoitti
tammikuussa 2021 ryhtyvänsä oikeustoimiin EU:n jäsenvaltioita Ranskaa ja Liettuaa
vastaan, koska ne ovat rajoittaneet palmuöljypohjaisten biopolttoaineiden käyttöä.
EU ei myöntynyt huhtikuussa 2021 Malesian pyyntöön paneelin perustamisesta
biopolttoaineita koskevaa riitaa varten, mutta WTO hyväksyi lopulta toukokuussa 2021
Malesian pyynnön EU:n lainsäädäntöä tarkastelevan paneelin perustamisesta.
Neuvosto hyväksyi lokakuussa 2021 päätelmät veroasioissa yhteistyöhaluttomia
lainkäyttöalueita koskevasta tarkistetusta EU:n luettelosta. Malesia lisättiin
ensimmäistä kertaa liitteen II ”harmaaseen luetteloon”. Vaikka palmuöljyä pidetään
merkittävänä kysymyksenä EU:n ja Malesian vapaakauppasopimuksesta käytävissä
neuvotteluissa, palmuöljyn osuus EU:n tuonnista Malesiasta on itse asiassa alle viisi
prosenttia. Malesian palmuöljyneuvoston vuoden 2019 tilastot osoittivat myös, että
palmuöljyä koskeva EU:n rajoitus vaikuttaa vain 0,04 prosenttiin Malesian vuotuisesta
tuotannosta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kuitenkin aiheuttanut maailmanlaajuisen
ruokaöljypulan, joka saattaa auttaa Malesiaa saamaan takaisin palmuöljyn
markkinaosuuden EU:ssa. Kuten Malesian viljely- ja hyödykeministeri huomautti
toukokuussa 2022, ruokaöljyn maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan kasvavan
EU:ssa lähitulevaisuudessa auringonkukka- ja soijaöljytoimitusten niukkuuden vuoksi.
Malesian Barisan Nasional -koalitio, johon kuuluu myös maan suurin puolue United
Malays National Organisation (UMNO), kärsi historiansa ensimmäisen tappion
toukokuun 2018 parlamenttivaaleissa. Alliance of Hope -liittouman johtaja Mahathir
Mohamad korvasi pääministerinä Najib Razakin, joka on valittanut saamastaan
12 vuoden vankeustuomiosta. Marraskuussa 2019 opposition Barisan Nasional -
koalitio voitti täytevaalit, ja pääministeri Mahathir Mohamadin hallitus kaatui. UMNO-
puolueen tuella kuningas Abdullah nimitti maaliskuussa 2020 United Indigenous
-puolueen (PPBM) puheenjohtajan Muhyiddin Yassinin pääministeriksi johtamaan
uutta Perikatan Nasional -koalitiota. Oppositiojohtaja Anwar Ibrahim tapasi kuitenkin
lokakuussa 2020 kuningas Abdullahin osoittaakseen, että hänellä on parlamentissa
vakuuttava enemmistö, ja kehotti pääministeri Muhyiddin Yassinia eroamaan.
Kuningas hylkäsi Ibrahimin ehdotuksen, mutta syvän poliittisen kriisin vuoksi
pääministeri Muhyiddin Yassin päätti erota tehtävästään elokuussa 2021 menetettyään
enemmistön tuen parlamentissa. Kuningas otti järjestääkseen pääministerille
seuraajan ja käytti näin jälleen perustuslain hänelle suomaa valtaa. Elokuussa 2021
hän nimitti Ismail Sabrin Malesian yhdeksänneksi ja meneillään olevan viisivuotisen
vaalikauden järjestyksessä kolmanneksi pääministeriksi. Malesian seuraavat
parlamenttivaalit järjestetään vuonna 2023.
Euroopan parlamentti on tuominnut päätöslauselmissaan kuolemanrangaistuksen
käytön Malesiassa, hlbti-ihmisten oikeuksien epäämisen ja kansalaisten
tyytymättömyyden ilmaisujen vaientamisen sekä mielipiteiden rauhanomaisen
ilmaisemisen ja julkisen keskustelun kieltämisen.
Malesian hallitus ilmoitti kesäkuussa 2022 poistavansa pakollisen
kuolemanrangaistuksen. Tämä on edistysaskel ja esimerkillinen päätös alueella.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12519-2021-INIT/fi/pdf
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EU on kannustanut maan viranomaisia ryhtymään konkreettisiin toimiin päätöksen
saattamiseksi nopeasti osaksi lainsäädäntöä.

Jorge Soutullo / Samuel Cantell / Cristina Stanculescu / Airis Meier
10/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
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