
Fakta a čísla o Evropské unii - 2017 1

JIHOVÝCHODNÍ ASIE

Asie je největší a nejlidnatější kontinent na světě a pro EU je z geostrategického hlediska
velmi významná. V jihovýchodní Asii jsou pro EU důležitá sdružení ASEAN a setkání
ASEM. EU vytváří se zeměmi tohoto regionu užší vazby. EU je silný ekonomický aktér
a významný poskytovatel rozvojové pomoci na podporu budování institucí, demokracie,
řádné správy a lidských práv.

Tento informativní přehled popisuje region jihovýchodní Asie. Viz také informativní přehled
o jižní Asii (6.6.7) a východní Asii (6.6.8).

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— hlava V (vnější činnost EU) Smlouvy o Evropské unii (SEU);

— články 206–207 (obchod) a články 216–219 (mezinárodní dohody) Smlouvy o fungování
Evropské unie (SFEU);

— dohody o partnerství a spolupráci (bilaterální vztahy).

JIHOVÝCHODNÍ ASIE

A. Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
EU a sdružení ASEAN zahájily setkávání na úrovni summitů před 40 lety. Sdružení ASEAN
bylo založeno v roce 1967 a nyní zahrnuje deset zemí (zakládající členy Indonésii, Malajsii,
Filipíny, Singapur a Thajsko a dále Brunej Darussalam, Vietnam, Laos, Kambodžu a Myanmar).
Od 1. ledna 2009, kdy vstoupila v platnost charta sdružení, je mezinárodním právním subjektem.
Řídí se přísnou politikou nevměšování se do vnitřních záležitostí svých členů.
Spolupráce mezi EU a sdružením ASEAN byla definována v roce 2012 v akčním plánu, který
má prohloubit posílené partnerství mezi EU a sdružením ASEAN (2013–2017), a EU má na
upevnění vazeb se sdružením ASEAN strategický zájem.
EU a jednotlivé členské státy sdružení ASEAN usilují o uzavření dohod o partnerství
a spolupráci. EU je s 13% podílem na celkovém zahraničním obchodu sdružení ASEAN
se světem druhým největším partnerem této organizace. ASEAN je třetím největším
mimoevropským partnerem EU (po USA a Číně). Jednání o meziregionální dohodě o volném
obchodu mezi EU a sdružením ASEAN, která je nejzazším cílem EU, byla obnovena
v březnu 2017. Dvoustranný obchod mezi EU a sdružením ASEAN dosáhl v roce 2016
hodnoty 208 miliard EUR. V roce 2015 zůstala EU největším externím zdrojem toků přímých
zahraničních investic, které činily 23,3 miliard EUR.
B. Setkání Asie-Evropa (ASEM)
Setkání Asie-Evropa (ASEM) je klíčové fórum EU a Asie, jehož 53 partnerských zemí
představuje téměř 60 % světového HDP a přes 60 % světové populace. 11. vrcholná schůzka
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mezi Evropou a Asií (ASEM 11) se konala v červenci 2016 v Ulánbátaru v Mongolsku. Příští
vrcholná schůzka sdružení ASEM proběhne v roce 2018 v Bruselu. Kromě setkání na vládní
úrovni ASEM také zprostředkovává kontakty mezi zástupci parlamentů, obchodního sektoru,
občanské společnosti a médií.
C. Indonésie
Indonésie, která je členskou zemí G20, třetí největší demokracií na světě a největší zemí
s muslimskou většinou, je čím dál významnějším partnerem EU. Spolupráce je založena na
dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Indonésií, která vstoupila v platnost dne 1. května
2014. V červenci 2016 byla oficiálně zahájena jednání o komplexní dohodě o hospodářském
partnerství mezi EU a Indonésií (CEPA). Úvodní kolo jednání se uskutečnilo v září 2016 a po
následném druhém kole, které proběhlo od 24. do 27. ledna 2017, bylo dne 7. února 2017
zveřejněno devět výchozích vyjednávacích postojů EU.
EU je s celkovým obchodem v hodnotě 25 miliard EUR (za rok 2016) čtvrtým největším
obchodním partnerem Indonésie. Dne 28. listopadu 2016 se uskutečnila první schůze Smíšeného
výboru EU-Indonésie zřízeného rámcovou dohodou o komplexním partnerství a spolupráci.
Akční plán EU pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) pomohl
Indonésii vyvinout jeden z nejpokrokovějších systémů zajištění zákonnosti dřeva na světě. První
licence FLEGT byla vydána dne 15. listopadu 2016.
Ve svých usneseních se Parlament zabýval otázkami lidských práv a útoky na náboženské
menšiny.
D. Myanmar
EU byla aktivním partnerem Myanmaru při jeho přechodu k demokracii. V roce 2013 otevřela
v Myanmaru svou delegaci. Evropská rada ve svých závěrech ze dne 20. června 2016 ohledně
strategie EU vůči Myanmaru uvítala pokojné předání moci a konsolidaci demokracie po
volbách, které se konaly v listopadu 2015. Evropský parlament se při všeobecných volbách
v roce 2015 zúčastnil volební pozorovatelské mise EU.
V březnu 2016 se stal Tchin Ťjo prvním demokraticky zvoleným prezidentem. Vláda však stále
sdílí moc s armádou, která ovládá 25 % parlamentních křesel. Evropská unie podporuje vládu
Myanmaru ve snaze sladit všechny stávající právní předpisy s mezinárodním právem a normami
a provést doporučení Rady OSN pro lidská práva.
Evropský parlament vyjádřil ve svých usneseních obavy ohledně situace v oblasti lidských práv,
zejména pokud jde o etnické násilí – naposledy v usnesení z prosince 2016 o pronásledování
rohingyjské menšiny. Myanmar je z hlediska komplexní podpory demokracie pro Parlament
jednou z prioritních zemí. EU uvítala sdělení vlády Myanmaru z listopadu 2016 o zřízení
vyšetřovací komise, která se bude zabývat nedávným násilím proti Rohingyům v Arakanském
státě.
V roce 2013, když EU a Myanmar zahájily jednání o dohodě o ochraně investic, umožnila EU
Myanmaru přístup k obchodnímu režimu „Vše kromě zbraní“. Ve dnech 26. až 27. dubna 2017
se konalo páté kolo jednání o dohodě o ochraně investic mezi EU a Myanmarem. Celkový
obchod mezi EU a Myanmarem dosáhl v roce 2016 hodnoty 1,6 miliardy EUR. EU je jedním
z hlavních poskytovatelů pomoci Myanmaru. Částka pomoci přidělené na období 2014–2020
činí 688 milionů EUR. Oblasti zájmu jsou rozvoj venkova, vzdělávání, správa a právní stát,
a také budování míru. Od května 2015 se EU společně se Spojenými státy, Japonskem, Dánskem
a Mezinárodní organizací práce (MOP) účastní iniciativy na podporu základních pracovních
práv a postupů v Myanmaru.
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E. Filipíny
Prezidentské volby vyhrál v květnu 2016 se ziskem 39 % hlasů Rodrigo Duterte. Nová vláda ale
také zavedla kontroverzní opatření proti obchodu s drogami, která dovolují podezřelé na místě
zastřelit, což vede k hrubému porušovaní lidských práv. Duterte také změnil zahraniční politiku
Filipín. Odklonil se od spojenectví s USA a začal budovat nové spojenectví s Čínou a Ruskem.
EU a Filipíny podepsaly v roce 2011 dohodu o partnerství a spolupráci, kterou ale ještě
neratifikovaly všechny členské státy. Evropský parlament je čím dál tím více znepokojen
porušováním lidských práv na Filipínách a schválil o této věci v září 2016 a v březnu
2017 usnesení. V prosinci 2015 byla oficiálně zahájena jednání o dohodě o volném obchodu
s Filipínami. Druhé kolo jednání se uskutečnilo od 13. do 17. února 2017 a v řadě oblastí
(jako je obchod se zbožím, pravidla původu, opatření systémů sociální ochrany a obchod
a udržitelný rozvoj) jednání pokračovala v textové podobě. Filipíny v současné době profitují
z obchodních preferencí GSP+. EU je významným poskytovatelem pomoci Filipínám, neboť na
období 2014–2020 poskytla 325 milionů EUR, což je v porovnání s předchozím obdobím více
než dvojnásobná částka. Oblastmi zájmu jsou právní stát a růst podporující začlenění.
F. Vietnam
Vietnam je jedním z klíčových partnerů EU v jihovýchodní Asii. V roce 2016 vstoupila
v platnost rámcová dohoda o komplexní dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem
(PCA). EU je třetím největším obchodním partnerem Vietnamu. Očekává se, že tyto vztahy
ještě zesílí, jakmile vstoupí v platnost dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, což
by mělo nastat v roce 2018. EU je rovněž jedním z největších zdrojů přímých zahraničních
investic ve Vietnamu a hlavním poskytovatelem rozvojové spolupráce Vietnamu. Pro období
2014–2020 byla přidělena celková částka ve výši 400 milionů EUR s důrazem na oblasti jako
je řádná správa, energetika a změna klimatu.
Vietnam prošel v uplynulých dvou desetiletích prudkou ekonomickou a sociální přeměnou
a začlenil se do globální ekonomiky. S průměrným tempem růstu HDP okolo 6 % v letech 2010–
2016 je jednou z nejrychleji rozvíjejících se zemí ze sdružení ASEAN. EU má negativní bilanci
obchodu se zbožím s Vietnamem ve výši okolo 23 miliard EUR. V roce 2016 měl obchod se
zbožím mezi EU a Vietnamem hodnotu 42 miliard EUR, z toho činil dovoz z Vietnamu do EU 33
miliard EUR a vývoz z EU do Vietnamu 9 miliard EUR. Evropský parlament schválil v červnu
2016 usnesení o problematice lidských práv ve Vietnamu.
G. Thajsko
Partnerství mezi EU a Thajskem se zakládá na rámcové dohodě podepsané v roce 1980. Jednání
o posíleném partnerství a spolupráci uzavřely EU a Thajsko v březnu 2013, ale proces podepsání
této dohody byl pozastaven po vojenském puči v roce 2014. Jednání o dohodě o volném
obchodu byla zahájena v roce 2013, ale byla rovněž pozastavena. EU opakovaně vyzývala
k obnovení demokratické vlády. EU je třetím největším vývozním trhem Thajska a Thajsko patří
ze zemí ASEAN k hlavním obchodním partnerům EU. Je také významným dárcem občanské
společnosti. Evropský parlament přijal v říjnu 2016 usnesení o občanské společnosti v Thajsku
a v říjnu 2015 usnesení o politické situaci a stavu lidských práv. V souvislosti s nařízením EU
pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
obdrželo Thajsko „žlutou kartu“ a v současnosti probíhají konzultace.
H. Kambodža
Vztahy mezi EU a Kambodžou se zakládají na rámcové dohodě o spolupráci z roku 1999
a dvakrát ročně se schází smíšený výbor. Kambodža profituje z obchodního režimu „Vše
kromě zbraní“ a EU je největším vývozním trhem pro kambodžské produkty. EU je hlavním
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poskytovatelem rozvojové spolupráce a dárcem humanitární pomoci, neboť přispívá 410
miliony EUR v rámci víceletého orientačního programu 2014–2020 a soustředí se přitom
na zemědělství a řízení zdrojů, vzdělávání a dovednosti a řádnou správu). V březnu 2016
navštívili Kambodžu členové podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu. Parlament
přijal několik usnesení o politické situaci a občanských právech. V souvislosti s nařízením EU
pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
je Kambodža od roku 2014 na černé listině.
I. Singapur
EU a Singapur podepsaly v roce 2013 dohodu o partnerství a spolupráci a dohodu o volném
obchodu mezi EU a Singapurem. Obě dohody čekají na svou ratifikaci. EU je třetím
nejvýznamnějším obchodním partnerem Singapuru a největším zdrojem přímých zahraničních
investic. Soudní dvůr Evropské unie ve svém stanovisku ze dne 16. května 2017[1] objasnil,
že ačkoliv je uzavření převážné části dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem ve
výlučné pravomoci EU, nemůže ji EU uzavřít sama, protože některá ustanovení, především ta,
které se týkají nepřímých zahraničních investic a řešení sporů mezi investory a státem, spadají
do pravomocí, které EU sdílí s členskými státy.
Obě strany spolu úzce spolupracují v oblastech obchodu, vědy a techniky. EU usiluje o zrušení
trestu smrti a podporuje činnost občanské společnosti prostřednictvím evropského nástroje pro
demokracii a lidská práva.
J. Brunej
Vztahy s Brunejí EU aktivně rozvíjí, ale dosud nebyla uzavřena rámcová dohoda. Vztahy se
realizují především prostřednictvím sdružení ASEAN. V současné době se vyjednává dohoda
o partnerství a spolupráci. EU je pátým největším obchodním partnerem Bruneje. Obchod mezi
EU a Brunejí probíhá převážně se stroji, motorovými vozidly a chemickými látkami.
K. Laos
EU a Laos mají dohodu o spolupráci z roku 1997 a každé dva roky se schází smíšený výbor. EU
je jedním z hlavních dárců rozvojové pomoci Laosu. V rámci víceletého orientačního programu
pro Laos pro období 2014–2020 je vyčleněno 207 milionů EUR s důrazem na výživu, vzdělávání
a správu. EU v Laosu podporuje činnost občanské společnosti. Laos profituje z obchodního
režimu EU „Vše kromě zbraní“ a obchod se v posledních letech rapidně rozvíjí.
L. Malajsie
EU a Malajsie uzavřely jednání o dohodě o partnerství a spolupráci v roce 2015 a
v současné době projednávají dohodu o volném obchodu. Tato jednání však byla na žádost
Malajsie pozastavena. Momentálně se finalizuje hodnocení, aby bylo možné posoudit vyhlídky
k opětovnému zahájení jednání. EU je třetím největším obchodním partnerem Malajsie.
Rozvojová spolupráce EU se zaměřuje na udržitelný rozvoj a životní prostředí, výzkum
a technologický rozvoj, migrační a azylové programy, lidská práva a zrušení trestu smrti.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
06/2017

[1]Soudní dvůr Evropské unie, stanovisko č. 2/15 ze dne 16.5.2017, ECLI:EU:C:2017:376.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)
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