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SYDØSTASIEN

Asien er verdens største og folkerigeste kontinent og af stor geostrategisk betydning for EU.
I Sydøstasien er ASEAN og ASEM vigtige partnere for EU, og EU er i færd med at skabe
tættere forbindelser med lande i hele regionen. EU er en stærk økonomisk aktør og vigtig
udviklings- og bistandsyder, der arbejder for at fremme institutionsopbygning, demokrati,
god regeringsførelse og menneskerettigheder.

I dette faktablad beskrives den sydøstasiatiske region. Se også faktablade om Sydasien (6.6.7)
og Østasien (6.6.8).

RETSGRUNDLAG

— Afsnit V (Unionens optræden udadtil) i traktaten om Den Europæiske Union (TEU)

— Artikel 206-207 (handel) og artikel 216-219 (internationale aftaler) i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

— Partnerskabs- og samarbejdsaftaler (PSA'er) (bilaterale forbindelser).

SYDØSTASIEN

A. Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN)
EU og ASEAN begyndte at mødes på topmødeplan for 40 år siden. ASEAN blev oprettet
i 1967 og omfatter nu ti lande (de stiftende medlemmer Indonesien, Malaysia, Filippinerne,
Singapore og Thailand, samt Brunei, Vietnam, Laos, Cambodja og Myanmar). Den har
været en international juridisk enhed, siden ASEAN-chartret trådte i kraft den 1. januar
2009. Sammenslutningen følger en streng politik om ikke-indblanding i medlemmernes indre
anliggender.
Samarbejdet mellem EU og ASEAN blev udformet i handlingsplanen fra 2012 for at styrke
partnerskabet mellem EU og ASEAN (2013-2017), og EU har en strategisk interesse i at styrke
forbindelserne med ASEAN.
EU og individuelle ASEAN-medlemslande stræber efter partnerskabs- og samarbejdsaftaler
(PSA'er). EU er ASEAN's næststørste parter med en andel på 13 % af den samlede handel
med verden. ASEAN er EU's tredjestørste partner uden for Europa (efter USA og Kina).
Forhandlingerne om en regional frihandelsaftale mellem EU og ASEAN — som er EU's
endelige mål — blev genoptaget i marts 2017. Samhandelen mellem EU og ASEAN udgjorde
208 mia. EUR i 2016, og EU er fortsat den største eksterne kilde til direkte udenlandske
investeringsstrømme i ASEAN i 2015, hvor de beløb sig til 23,3 mia. EUR.
B. Møde mellem Asien og Europa (ASEM)
Asien-Europa-mødet (ASEM) er et centralt forum mellem EU og Asien, med 53 partnere,
der tegner sig for næsten 60 % af verdens BNP og over 60 % af verdens befolkning,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_6.6.8.pdf
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og det 11. asiatisk-europæiske topmøde (ASEM 11) blev afholdt i juli 2016 i Ulaanbaatar,
Mongoliet. Det næste ASEM-topmøde vil blive afholdt i Bruxelles i 2018. Ud over møder på
regeringsniveau samler ASEM også parlamentsmedlemmer, erhvervslivet, civilsamfundet, den
akademiske verden og medierne.
C. Indonesien
Indonesien, som er medlem af G20 samt verdens tredjestørste demokrati og det største land
med et muslimsk flertal, er i stigende grad en central partner for EU. Samarbejdet er baseret
på partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Indonesien, der trådte i kraft i 2014.
Forhandlingerne om en omfattende økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og Indonesien
blev officielt indledt i juli 2016. Den første forhandlingsrunde fandt sted i september 2016, og
efter den anden forhandlingsrunde fra 24. til den 27. januar 2017 blev ni af EU's oprindelige
forhandlingspositioner offentliggjort den 7. februar 2017.
EU er Indonesiens fjerde største handelspartner med en samlet samhandel på 25 mia. EUR
(2016). Det første møde i det blandede EU-Indonesien-udvalg i henhold til rammeaftalen om
et alsidigt partnerskab og samarbejde fandt sted den 28. november 2016. EU-handlingsplanen
for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) har
hjulpet med at gøre det muligt for Indonesien at udvikle et af de mest avancerede systemer til
verifikation af lovlighed for træprodukter i verden. Den første FLEGT-licens blev udstedt den
15. november 2016.
Parlamentets beslutninger har taget menneskerettighedsspørgsmål og angreb på religiøse
mindretal op.
D. Myanmar
EU har været en aktiv deltager i Myanmars overgang til demokrati. Det åbnede en delegation
til Myanmar i 2013. I Det Europæiske Råds konklusioner af 20. juni 2016 om en EU-
strategi med Myanmar blev der udtrykt tilfredshed med den fredelige magtoverdragelse og
konsolideringen af demokrati efter valget i november 2015. Europa-Parlamentet deltog i EU's
valgobservationsmission (EOM) til parlamentsvalget i 2015.
I marts 2016 blev Htin Kyaw den første demokratisk valgte præsident. Regeringen deler
imidlertid stadig magten med hæren, som kontrollerer 25 % af parlamentets mandater. EU
opfordrer regeringen i Myanmar til at bringe al eksisterende lovgivning i overensstemmelse
med folkeretten og internationale standarder og til at gennemføre henstillingerne fra FN's
Menneskerettighedsråd.
Europa-Parlamentet har rejst problemstillingerne vedrørende menneskerettighedssituationen,
navnlig den etniske vold i sine beslutninger — senest i sin beslutning fra december 2016
om forfølgelse af Rohingyamindretallet. Myanmar er et af Parlamentets prioritetslande for
omfattende demokratistøtte. EU glædede sig over, at regeringen i Myanmar i november 2016
bebudede, at den nedsatte en undersøgelseskommission vedrørende den seneste tids vold mod
rohingyaerne i Rakhine.
EU gav Myanmar adgang til handelsordningen om »alt andet end våben« i 2013, hvor EU og
Myanmar indledte forhandlinger om en aftale om investeringsbeskyttelse. Den femte runde
forhandlinger om investeringsbeskyttelse mellem EU og Myanmar fandt sted den 26. og 27. april
2017. Den samlede handel mellem EU og Myanmar beløb sig til 1,6 mia. EUR i 2016. EU er en
af de største bistandsdonorer til Myanmar. Størrelsen af den bistand, der er afsat for perioden
2014-2020, er på 688 mio. EUR. Der er fokus på udvikling af landdistrikter, uddannelse,
regeringsførelse og retsstatsforhold samt fredsopbygning. Siden maj 2015 har EU deltaget i
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»initiativet til fremme af grundlæggende arbejdstagerrettigheder og -praksis i Myanmar« med
USA, Japan, Danmark og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).
E. Filippinerne
I maj 2016 vandt Rodrigo Duterte præsidentvalget med 39 % af stemmerne. Den nye regering
har også truffet kontroversielle foranstaltninger til bekæmpelse af narkotikahandel med ordrer
om at skyde for at dræbe, hvilket medfører åbenlyse krænkelser af menneskerettighederne.
Duterte har også ændret Filippinernes udenrigspolitik, delvist ved at bryde sin alliance med USA
og opbygge en ny alliance med Kina og Rusland.
EU og Filippinerne undertegnede en partnerskabs- og samarbejdsaftale (PCA) i 2011, men den
er endnu ikke ratificeret af alle medlemsstaterne. Europa-Parlamentet har i stigende grad været
bekymret over krænkelserne af menneskerettighederne i Filippinerne og vedtog beslutninger om
emnet i september 2016 og marts 2017. Forhandlinger om en frihandelsaftale med Filippinerne
blev formelt indledt i december 2015. Anden runde i forhandlingerne fandt sted fra den 13.
til den 17. februar 2017 og gik videre med tekstbaserede forhandlinger på en række områder
(f.eks. handel med varer, oprindelsesregler, sociale sikringssystemer samt handel og bæredygtig
udvikling). Filippinerne nyder i øjeblikket godt af GSP+-handelspræferencer. EU er en vigtig
donor for Filippinerne og har stillet 325 mio. EUR til rådighed i perioden 2014-2020, hvilket er
mere end det dobbelte af niveauet for den foregående periode. Fokusområder er retsstatsforhold
og inklusiv vækst.
F. Vietnam
Vietnam er en af EU's vigtigste partnere i Sydøstasien. Rammeaftalen mellem EU og Vietnam
om en omfattende partnerskabs- og samarbejdsaftale trådte i kraft i 2016. EU er Vietnams
tredjestørste handelspartner, og forbindelserne forventes at intensiveres, når frihandelsaftalen
mellem EU og Vietnam (FTA) træder i kraft, hvilket forventes at ske i 2018. EU er også en af de
største kilder til direkte udenlandske investeringer i Vietnam. Det er Vietnams største donor af
udviklingssamarbejde. I alt blev der bevilget 400 mio. EUR for perioden 2014-2020 med fokus
på god regeringsførelse, energi og klimaforandringer.
Vietnam har gennemgået hurtige økonomiske og sociale forandringer i de seneste to årtier,
sammen med integration i den globale økonomi. Det er et af de hurtigst voksende lande i
ASEAN, med en gennemsnitlig BNP-vækst på ca. 6 % mellem 2010 og 2016. EU har en negativ
handelsbalance med Vietnam på ca. 23 mia. EUR. I 2016 havde varehandelen mellem EU og
Vietnam en værdi på mere end 42 mia. EUR, med 33 mia. EUR i import fra Vietnam til EU og
9 mio. EUR i eksport til Vietnam fra EU. Europa-Parlamentet vedtog i juni 2016 en beslutning
om menneskerettighedsspørgsmål i Vietnam.
G. Thailand
Partnerskabet mellem EU og Thailand er baseret på en rammeaftale, der blev undertegnet i
1980. EU og Thailand afsluttede forhandlingerne om en partnerskabs- og samarbejdsaftale
(PCA) i marts 2013, men undertegnelsen af aftalen blev standset efter militærkuppet i 2014.
Forhandlingerne om en frihandelsaftale (FTA) blev indledt i 2013, men er også blevet standset.
EU har gentagne gange appelleret til genetableringen af en demokratisk regering. EU er
Thailands tredjestørste eksportmarked, og Thailand er en af EU's vigtigste partnere i ASEAN.
Det er også en vigtig donor til civilsamfundet. Europa-Parlamentet vedtog en beslutning om
civilsamfundet i Thailand i oktober 2016 og en beslutning om den politiske situation og
menneskerettighedssituationen i oktober 2015. Thailand har fået en gult kort-indberetning i
forbindelse med EU-forordningen om at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret
og ureguleret fiskeri (UUU-fiskeri), og høringer er undervejs.

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
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H. Cambodja
Forbindelserne mellem EU og Cambodia er baseret på rammeaftalen om samarbejde fra
1999, og et fælles udvalg holder møder to gange om året. Cambodja drager fordel af
handelsordningen »Alt undtagen våben«, og EU er det største eksportmarked for cambodjanske
varer. EU er en vigtig donor inden for udviklingssamarbejde og humanitær bistand, med
en finansiering på 410 mio. EUR, der afsættes under det flerårige vejledende program for
perioden 2014-2020 (PMU) og lægger vægt på landbrug og ressourceforvaltning, uddannelse
og kvalifikationer samt god regeringsførelse. Medlemmer af Europa-Parlamentets Underudvalg
om Menneskerettigheder besøgte Cambodja i marts 2016. Europa-Parlamentet har vedtaget en
række beslutninger om Cambodjas civile og politiske rettigheder. EU har sortlistet Cambodja
i forbindelse med EU-forordningen om at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret
og ureguleret fiskeri (UUU-fiskeri) siden 2014.
I. Singapore
EU og Singapore paraferede en partnerskabs- og samarbejdsaftale (ESPCA) og en
frihandelsaftale mellem EU og Singapore (EUSFTA) i 2013. Begge aftaler afventer ratificering.
EU er Singapores tredjestørste handelspartner og den største kilde til udenlandske direkte
investeringer. Den Europæiske Unions Domstol har i sin udtalelse af 16. maj 2017[1] præciseret,
at selv om EU har enekompetence i forbindelse med hovedparten af EUSFTA i sin nuværende
form, kan EU alene ikke indgå den, fordi nogle af bestemmelserne, navnlig dem, der vedrører
indirekte udenlandske investeringer og tvistbilæggelse mellem investorer og stater, falder ind
under den kompetence, der deles mellem EU og medlemsstaterne.
De to parter har en høj grad af samarbejde inden for erhvervslivet, videnskab og teknologi. EU
opfordrer til afskaffelse af dødsstraf og støtter det arbejde, der udføres af civilsamfundet gennem
Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR).
J. Brunei
EU er aktivt i gang med at forbedre sine forbindelser med Brunei, men der er endnu ikke indgået
en rammeaftale herom. Forbindelserne håndteres først og fremmest ved hjælp af ASEAN. En
partnerskabs- og samarbejdsaftale (PCA) er ved at blive forhandlet. EU er Bruneis femtestørste
handelspartner, og handelen mellem EU og Brunei er hovedsagelig i maskiner, motorkøretøjer
og kemiske produkter.
K. Laos
EU og Laos har en samarbejdsaftale, der daterer tilbage til 1997, og Det Fælles Udvalg mødes
hvert andet år. EU er en af Laos' vigtigste udviklingsdonorer. Det flerårige vejledende program
for Laos for 2014-2020 afsætter 207 mio. EUR og fokuserer på ernæring, uddannelse og
forvaltning. EU støtter civilsamfundets arbejde i Laos. Laos nyder godt af EU's ordning om »Alt
andet end våben«, og handelen er steget kraftigt i de seneste år.
L. Malaysia
EU og Malaysia afsluttede forhandlingerne om en partnerskabs- og samarbejdsaftale (PSA)
i 2015 og er på nuværende tidspunkt ved at forhandle en frihandelsaftale på plads, men
forhandlingerne har været stillet i bero på Malaysias anmodning. Der er ved at blive færdiggjort
en statusopgørelse for at vurdere udsigterne til en genoptagelse af forhandlingerne. EU er
Malaysias tredjestørste handelspartner. EU's udviklingssamarbejde fokuser på bæredygtig

[1]Den Europæiske Unions Domstol, udtalelse nr. 2/15 af 16.5.2017, ECLI:EU:C:2017:376.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)

https://eeas.europa.eu/node/10070_en
http://www.eidhr.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)
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udvikling og miljø, forskning og teknologisk udvikling, migrations- og asylprogrammer,
menneskerettighederne og afskaffelse af dødsstraf.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
06/2017
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