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ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

Азия е най-големият и най-населеният континент на света и има съществено
геостратегическо значение за ЕС. Асоциацията на народите от Югоизточна Азия
(АСЕАН) и срещата „Азия—Европа“ (АСЕМ) са важни партньори на ЕС в Югоизточна
Азия и Съюзът поддържа все по-тесни връзки с държавите от региона. ЕС е силен
икономически фактор и важен донор на помощ за развитие, като полага усилия за
насърчаване на изграждането на институциите, демокрацията, доброто управление и
правата на човека.

Този информационен фиш описва региона на Югоизточна Азия. Вж. още
информационните фишове относно Южна Азия (6.6.7) и Източна Азия (6.6.8).

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— Дял V (Външна дейност на ЕС) от Договора за Европейския съюз (ДЕС);

— членове 206—207 (търговия) и 216—219 (международни споразумения) от Договора
за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС);

— споразумения за партньорство и сътрудничество (СПС) (двустранни отношения);

ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

А. Асоциация на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
ЕС и АСЕАН започват срещите си на високо равнище преди 40 години. АСЕАН е основана
през 1967 г. и днес включва 10 държави (членовете учредители Индонезия, Малайзия,
Филипините, Сингапур и Тайланд, плюс Бруней Даруссалам, Виетнам, Лаос, Камбоджа
и Мианмар). Тя става международен правен субект след влизането в сила на Хартата на
АСЕАН на 1 януари 2009 г. Тя следва стриктна политика за ненамеса във вътрешните
работи на своите членове.
Сътрудничеството между ЕС и АСЕАН е очертано в плана за действие от 2012 г., който
цели да укрепи засиленото партньорство между ЕС и АСЕАН (2013—2017 г.), и EС има
стратегически интерес от укрепване на връзките с АСЕАН.
ЕС и отделни държави — членки на АСЕАН, се стремят към сключване на споразумения
за партньорство и сътрудничество (СПС). ЕС е вторият по големина партньор на АСЕАН,
с дял от 13 % от общата търговия на АСЕАН с останалата част на света. АСЕАН е
третият по големина партньор на ЕС извън Европа (след САЩ и Китай). Преговорите за
междурегионално споразумение за свободна търговия (ССТ) между ЕС и АСЕАН, което
е крайната цел на ЕС, бяха възобновени през март 2017 г. Двустранната търговия между
ЕС и АСЕАН през 2016 г. възлиза на 208 милиарда евро, а през 2015 г. ЕС е най-големият
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източник на външни потоци от преки чуждестранни инвестиции към АСЕАН, възлизащи
на 23,3 милиарда евро.
Б. Среща „Азия—Европа“ (АСЕМ)
Срещата „Азия—Европа“ (АСЕМ), е основен форум в отношенията между ЕС и
Азия, като включва 53 партньори, представляващи близо 60 % от световния БВП и
над 60 % от световното население. Единадесетата среща на високо равнище между
Азия и Европа (АСЕМ 11) се състоя през юли 2016 г. в Улан Батор, Монголия.
Следващата среща на високо равнище АСЕМ ще се проведе в Брюксел през 2018 г.
Освен срещи на правителствено равнище, в рамките на АСЕМ заседават членове
на парламентите, представители на деловите среди, представители на гражданското
общество, академичните среди и медиите.
В. Индонезия
Индонезия, която е член на Г20, третата по големина демокрация в световен мащаб
и най-голямата държава с преобладаващо мюсюлманско мнозинство, се превръща във
все по-голяма степен в ключов партньор на ЕС. Сътрудничеството се основава на
Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Индонезия,
което влиза в сила на 1 май 2014 г. През юли 2016 г. стартираха преговорите за
всеобхватно споразумение за икономическо партньорство (CEPA) между ЕС и Индонезия.
Встъпителният кръг на преговорите се състоя през септември 2016 г., а след втория кръг
от 24 до 27 януари 2017 г. девет от началните преговорни позиции на ЕС бяха публикувани
на 7 февруари 2017 г.
Европейският съюз е четвъртият по значение търговски партньор на Индонезия, като
общият търговски обмен е в размер на 25 милиарда евро (2016 г.). Първото заседание
на Съвместния комитет по Рамковото споразумение за всестранно партньорство и
сътрудничество между ЕС и Индонезия се проведе на 28 ноември 2016 г. Плана за
действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и
търговията (FLEGT) помогна да се предостави възможност на Индонезия да разработи
една от най-модерните системи за осигуряване на законността на дървения материал
(СОЗДМ) в света. Първият лиценз по FLEGT беше издаден на 15 ноември 2016 г.
В резолюции на ЕП бяха засегнати въпроси, свързани с правата на човека и с нападенията
срещу религиозни малцинства.
Г. Мианмар
ЕС е активен партньор в демократичния преход на Мианмар. Той учреди делегация в
Мианмар през 2013 г. В заключенията на Съвета от 20 юни 2016 г. относно стратегия на ЕС
относно Мианмар беше приветствано мирното предаване на властта и консолидирането
на демокрацията след изборите, проведени през ноември 2015 г. Европейският парламент
взе участие в мисията на ЕС за наблюдение на избори за общите избори през 2015 г.
През март 2016 г. Хтин Киав стана първият демократично избран президент.
Правителството, обаче, все още споделя властта с армията, която контролира 25 % от
местата в парламента. ЕС насърчава правителството на Мианмар да приведе цялото
действащо законодателство в съответствие с международното право и стандарти и да
изпълни препоръките на Съвета на ООН по правата на човека.
В своите резолюции (последно в резолюцията от декември 2016 г., отнасяща се до
преследването на малцинството рохингия) Европейският парламент обърна внимание
на опасенията във връзка с положението с правата на човека, особено етническото
насилие. Мианмар е една от приоритетните за Парламента държави по отношение на
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цялостната подкрепа за демокрацията. Обявеното от правителството на Мианмар през
ноември 2016 г. създаване на анкетна комисия за разследване на неотдавнашните прояви
на насилие срещу общността рохингия в Рахин беше приветствано от ЕС.
ЕС предостави на Мианмар достъп до търговската схема „Всичко освен оръжие“ през
2013 г., когато ЕС и Мианмар поставиха началото на преговори за споразумение за
защита на инвестициите. Петият кръг от преговорите за споразумение за защита на
инвестициите ЕС-Мианмар се проведе на 26 и 27 април 2017 г. За 2016 г. общият обем
на търговията между ЕС и Мианмар възлиза на 1,6 милиарда евро. ЕС е един от главните
донори на помощ за Мианмар. Размерът на помощта за периода 2014—2020 г. възлиза
на 688 милиарда евро. Целевите области са: развитие на селските райони, образование,
управление и принципи на правовата държава, както и изграждане на мира. От май
2015 г. насам ЕС участва в „Инициативата за утвърждаване на основните трудови права и
практики в Мианмар“ заедно със Съединените щати, Япония, Дания и Международната
организация на труда (МОТ).
Д. Филипините
През май 2016 г. Родриго Дутерте спечели президентските избори с 39 % от гласовете.
Новата администрация предприе спорни мерки срещу трафика на наркотици със
заповедта за „стреляне на месо“, която води до драстични нарушения на правата на
човека. Дутерте също така промени външната политика на Филипините чрез частично
отслабване на съюза със Съединените щати и изграждане на нов съюз с Китай и Русия.
ЕС и Филипините подписаха споразумение за партньорство и сътрудничество през 2011 г.,
но то още не е ратифицирано от всички държави членки. Европейският парламент
изразява все по-голяма загриженост относно нарушаването на правата на човека във
Филипините, като прие резолюции по темата през септември 2016 г. и март 2017 г.
Преговорите по споразумение за свободна търговия (ССТ) с Филипините започнаха
официално през декември 2015 г. Вторият кръг на преговорите се проведе от 13 до 17
февруари 2017 г. и премина към преговори по текстове в редица области (например
търговия със стоки, правила за произход, мерки на системите за социална закрила, както
и търговия и устойчиво развитие). Понастоящем Филипините се ползват с търговски
преференции по ОСП+. ЕС е важен донор за Филипините, като финансирането за периода
2014—2020 г. възлиза на 325 милиона евро — два пъти повече от финансирането
за предходния период. Приоритетни области са принципите на правовата държава и
приобщаващият растеж.
Е. Виетнам
Виетнам е един от ключовите партньори на ЕС в Югоизточна Азия. Рамковото
споразумение за всеобхватно споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС)
между Европейския съюз и Виетнам влезе в сила през 2016 г. ЕС е третият по значение
търговски партньор на Виетнам и се очаква засилване на отношенията след влизането
в сила на Споразумението за свободна търговия (ССТ) между Европейския съюз и
Виетнам, което се очаква да стане през 2018 г. ЕС е също така сред най-големите
източници на преки чуждестранни инвестиции във Виетнам. Той е главеният донор на
сътрудничество за развитие за Виетнам. Общата предоставена сума за периода 2014—
2020 г. възлиза на 400 милиона евро, като приоритетни области са доброто управление,
енергетиката и изменението на климата.
През последните две десетилетия Виетнам претърпя бърз икономически и социален
преход, като успоредно с това се интегрира в глобалната икономика. Това е една от най-
бързо развиващите се държави от ACEAH, със среден растеж на БВП от приблизително

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
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6 % за периода от 2010 г. до 2016 г. ЕС има негативен търговски баланс с Виетнам в
размер на приблизително 23 милиарда евро. През 2016 г. търговията със стоки между
ЕС и Виетнам е на стойност над 42 милиарда евро, като вносът от Виетнам в ЕС е на
стойност 33 милиарда евро, а износът от ЕС за Виетнам е на стойност 9 милиарда евро.
През 2016 г. Европейският парламент прие резолюция относно проблеми с правата на
човека във Виетнам.
Ж. Тайланд
Сътрудничеството между ЕС и Тайланд се основава на рамково споразумение,
подписано през 1980 г. ЕС и Тайланд приключиха преговорите за споразумение за
партньорство и сътрудничество (СПС) през март 2013 г., но процедурата по подписване
на споразумението беше спряна след военния преврат през 2014 г. Преговорите за
споразумение за свободна търговия (ССТ) стартираха през 2013 г., но също бяха
прекъснати. ЕС многократно призова за възстановяване на демократичното управление.
ЕС е третият по големина пазар за износ на Тайланд, а Тайланд е един от основните
търговски партньори на ЕС в ACEAH. Съюзът също така е значим донор за гражданското
общество. ЕП прие резолюция относно гражданското общество в Тайланд през октомври
2016 г. и резолюция относно положението с политическите права и правата на човека
през октомври 2015 г. Тайланд получи „жълт картон“ във връзка с Регламента на ЕС за
предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран
(ННН) риболов и понастоящем се провеждат консултации.
З. Камбоджа
Отношенията между ЕС и Камбоджа се основават на Рамковото споразумение за
сътрудничество от 1999 г., а съвместен комитет заседава два пъти годишно. Камбоджа
се ползва от търговската схема „Всичко освен оръжие“, а ЕС е най-големият пазар за
износ на продукти от Камбоджа. ЕС е основен донор на сътрудничество за развитие
и хуманитарна помощ, като финансирането е на стойност 410 милиона евро, заделени
по многогодишната индикативна програма за периода 2014—2020 г., а приоритети са
селското стопанство и управлението на ресурсите, образованието и уменията и доброто
управление. Членове на подкомисията по правата на човека към Европейския парламент
посетиха Камбоджа през март 2016 г. Европейският парламент прие няколко резолюции
относно положението с политическите и гражданските права в Камбоджа. От 2014 г.
насам Камбоджа се намира в „черния списък“ на ЕС във връзка с Регламента на ЕС за
предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран
(ННН) риболов.
И. Сингапур
През 2013 г. ЕС и Сингапур парафираха Споразумение за партньорство и сътрудничество
(СПС) и Споразумение за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Сингапур (ССТ). И двете
споразумения очакват ратифициране. ЕС е третият по важност търговски партньор и
най-големият източник на преки чуждестранни инвестиции за Сингапур. В становището
си от 16 май 2017 г.[1] Съдът на Европейския съюз поясни, че макар ЕС да разполага
с изключителна компетентност за по-голямата част от ССТ между ЕС и Сингапур в
настоящата му форма, ЕС не може да го сключи сам, тъй като някои от разпоредбите, и по-
специално тези, отнасящи се до уреждането на спорове между инвеститори и държави,
попадат в обхвата на споделената между ЕС и държавите членки компетентност.

[1]Съд на Европейския съюз, становище № 2/15 от 16л5.2017 г., ECLI:EU С 2017 376
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)

https://eeas.europa.eu/node/10070_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)


Справочник за Европейския съюз - 2017 5

Двете страни поддържат високо ниво на сътрудничество в сферата на стопанската
дейност, науката и технологиите. ЕС призовава за премахване на смъртното наказание и
подкрепя дейността на гражданското общество посредством Европейския инструмент за
демокрация и права на човека (ЕИДПЧ).
Й. Бруней
ЕС активно укрепва отношенията си с Бруней, но още няма рамково споразумение между
двете страни. Връзките се поддържат предимно чрез АСЕАН. Водят се преговори за
споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС). ЕС е на пето място сред най-
важните търговски партньори на Бруней и търговията между ЕС и Бруней се състои
предимно в машини, моторни превозни средства и химикали.
К. Лаос
Споразумението за сътрудничество между ЕС и Лаос датира от 1997 г., като заседанията
на Съвместния комитет се провеждат веднъж на две години. ЕС е един от главните
донори за развитие на Лаос. По многогодишната индикативна програма за периода 2014
—2020 г. са заделени 207 милиона евро, като приоритетите са изхранване, образование и
управление. ЕС подкрепя дейността на гражданското общество в Лаос. Лаос се ползва от
схемата „Всичко освен оръжие“ на ЕС и през последните години търговията се развива
бързо.
Л. Малайзия
Преговорите за споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и
Малайзия приключиха през 2015 г. и в момента се водят преговори за споразумение за
свободна търговия (ССТ), които, обаче, са спрени по искане на Малайзия. В процес на
приключване е оценка на актуалното положение, за да се разгледат перспективите за
подновяване на преговорите. ЕС е третият по значение търговски партньор на Малайзия.
Акцент в сътрудничеството за развитие на ЕС са устойчивото развитие и околната
среда, научните изследвания и технологичното развитие, програмите за миграция и
предоставяне на убежище, правата на човека и премахването на смъртното наказание.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
06/2017
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