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Νοτιοανατολική Ασία

Η Ασία αποτελεί την μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη ήπειρο και έχει μεγάλη
γεωστρατηγική σημασία για την ΕΕ. Στη Νοτιοανατολική Ασία, οι χώρες ASEAN και ASEM
είναι σημαντικοί συνομιλητές για την ΕΕ και η ΕΕ επιδιώκει την σύσφιγξη των σχέσεών
της με τις χώρες σε ολόκληρη την περιοχή. Η ΕΕ αποτελεί ισχυρό οικονομικό παράγοντα
και σημαντικό χορηγό αναπτυξιακής βοήθειας και ταυτόχρονα εργάζεται για την προώθηση
της οικοδόμησης θεσμών, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνηση και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο περιγράφει την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Βλέπε
επίσης τα ενημερωτικά δελτία για τη Νότια Ασία (6.6.7) και την Ανατολική Ασία (6.6.8).

Νομική βάση

— Τίτλος V (εξωτερική δράση της ΕΕ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ).

— Άρθρα 206-207 (εμπόριο) και 216-219 (διεθνείς συμφωνίες) της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

— Συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (διμερείς σχέσεις).

Νοτιοανατολική Ασία

Α. Ένωση Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)
Η ΕΕ και η ASEAN άρχισαν να πραγματοποιούν διασκέψεις κορυφής πριν από 40 χρόνια. Η
ASEAN ιδρύθηκε το 1967 και περιλαμβάνει σήμερα 10 χώρες (τα ιδρυτικά μέλη Ινδονησία,
Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη, και το Μπρουνέι Νταρουσαλάμ, το Βιετνάμ,
το Λάος, την Καμπότζη και τη Μιανμάρ). Από την έναρξη ισχύος του Χάρτη της ASEAN,
την 1η Ιανουαρίου 2009, αποτελεί διεθνή νομική οντότητα. Ακολουθεί αυστηρή πολιτική μη-
παρέμβασης στα εσωτερικά ζητήματα των μελών της.
Η συνεργασία ΕΕ-ASEAN πλαισιώθηκε από το σχέδιο του 2012 για την ενίσχυση της
ενισχυμένης εταιρικής σχέσης ΕΕ-ASEAN (2013-2017), και η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον
να σταθεροποιήσει της σχέσεις της με την ASEAN.
Η ΕΕ και μεμονωμένα κράτη της ASEAN επιδιώκουν την σύναψη Συμφωνιών Εταιρικής
Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ). Η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εταίρος της ASEAN,
με μερίδιο 13% των συνολικών παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών της ASEAN. Η ASEAN
είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εταίρος της ΕΕ εκτός Ευρώπης (μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα). Οι
διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ΣΕΣ ΕΕ-ASEAN σε διαπεριφερειακή βάση, η οποία είναι
ο τελικός στόχος της ΕΕ, αναζωογονήθηκαν τον Μάρτιο του 2017. Οι διμερείς εμπορικές
συναλλαγές μεταξύ ΕΕ και ASEAN ανήλθαν σε 208 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016 και η ΕΕ

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_6.6.7.pdf
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παρέμεινε η μεγαλύτερη εξωτερική πηγή κεφαλαίων άμεσων ξένων επενδύσεων στην ASEAN
το 2015, τα οποία ανήλθαν σε 23,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Β. Ευρωασιατική σύνοδος (ASEM)
Η Ευρωασιατική σύνοδος (ASEM) αποτελεί βασικό βήμα διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και
της Ασίας, με 53 εταίρους που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ
και πάνω από το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η 11η ευρωασιατική σύνοδος κορυφής
(ASEM 11) πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2016, στο Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας. Η
επόμενη ευρωασιατική σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες το 2018. Πέρα
από συναντήσεις σε κυβερνητικό επίπεδο, η ASEM φέρνει επίσης σε επαφή τα μέλη του
κοινοβουλίου, τον επιχειρηματικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών, την ακαδημαϊκή κοινότητα
και τα μέσα ενημέρωσης.
Γ. Ινδονησία
Η Ινδονησία, μέλος της G20, η τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο και η μεγαλύτερη
δημοκρατία με μουσουλμανική πλειοψηφία, είναι ολοένα πιο βασικός εταίρος για την ΕΕ.
Η συνεργασία βασίζεται στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ινδονησίας
(ΣΕΣΣ), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2014. Οι διαπραγματεύσεις για Συνολική Συμφωνία
Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (CEPA) μεταξύ ΕΕ και Ινδονησίας ξεκίνησαν επίσημα
τον Ιούλιο του 2016. Ο εισαγωγικός γύρος των διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκε τον
Σεπτέμβριο του 2016 και, μετά τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων που διήρκεσε από τις
24 έως τις 27 Ιανουαρίου 2017, εννέα από τις αρχικές διαπραγματευτικές θέσεις της ΕΕ,
δημοσιεύθηκαν στις 7 Φεβρουαρίου 2017.
Η ΕΕ είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδονησίας, με εμπόριο συνολικής
αξίας 25 δισεκατομμυρίων ευρώ (το 2016). Η πρώτη συνεδρίαση της μεικτής επιτροπής
ΕΕ-Ινδονησίας στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαισίου για τη συνολική εταιρική σχέση και
συνεργασία που πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2016. Η το σχέδιο δράσης της ΕΕ
για την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) έχει
συμβάλει ώστε να μπορέσει η Ινδονησία να αναπτύξει ένα από τα πλέον προηγμένα συστήματα
διασφάλισης νομιμότητας της ξυλείας στον κόσμο. Η πρώτη άδεια FLEGT εκδόθηκε στις 15
Νοεμβρίου 2016.
Το ΕΚ έχει ασχοληθεί με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τις επιθέσεις εις βάρος
θρησκευτικών μειονοτήτων.
Δ. Μιανμάρ
Η ΕΕ ήταν ενεργός εταίρος κατά τη διάρκεια της δημοκρατικής μετάβασης της Μιανμάρ. Το
2013 ίδρυσε αντιπροσωπεία της στην Μιανμάρ. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για μια
στρατηγική της ΕΕ για την Μιανμάρ της 20ής Ιουνίου 2016 εκφράστηκε ικανοποίηση για
την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας και την εδραίωση της δημοκρατίας μετά τις εκλογές
του Νοεμβρίου 2015. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε μέρος στην αποστολή εκλογικών
παρατηρητών της ΕΕ για τις γενικές εκλογές του 2015.
Τον Μάρτιο του 2016, ο Htin Kyaw έγινε ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος Πρόεδρος.
Ωστόσο, η κυβέρνηση εξακολουθεί να μοιράζεται την εξουσία με τον στρατό, ο οποίος ελέγχει
το 25% των εδρών του κοινοβουλίου. Η ΕΕ ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Μιανμάρ να
ευθυγραμμίσει όλη την υπάρχουσα νομοθεσία με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα και
να εφαρμόσει τις συστάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει ανησυχίες για την κατάσταση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, και ειδικότερα για τα κρούσματα εθνοτικής βίας, στα ψηφίσματά του, από τα
οποία το πιο πρόσφατο ήταν το ψήφισμα του Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις διώξεις εις
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βάρος της μειονότητας Rohingya. Η Μιανμάρ συγκαταλέγεται στις χώρες προτεραιότητας του
Κοινοβουλίου ως προς την ολοκληρωμένη στήριξη της δημοκρατίας. H ΕΕ υποδέχθηκε θετικά
την εξαγγελία στην οποία προέβη η κυβέρνηση της Μιανμάρ τον Νοέμβριο του 2016 και με την
οποία ανακοίνωνε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με σκοπό τη διερεύνηση των πρόσφατων
περιστατικών βίας εναντίον Rohingya στην Πολιτεία Ρακίν.
Η ΕΕ χορήγησε στη Μιανμάρ πρόσβαση στο σύστημα εμπορικών συναλλαγών «Όλα εκτός από
όπλα» το 2013, όταν η ΕΕ και η Μιανμάρ άρχισαν διαπραγματεύσεις για συμφωνία προστασίας
των επενδύσεων. Ο πέμπτος γύρος των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία προστασίας
των επενδύσεων ΕΕ-Μιανμάρ πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Απριλίου 2017. Το συνολικό
εμπόριο της ΕΕ και της Μιανμάρ ανήλθε σε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016. Η ΕΕ είναι
ένας από τους κύριους δωρητές βοήθειας προς τη Μιανμάρ. Το ποσό της βοήθειας που έχει
χορηγηθεί για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 688 εκατομμύρια ευρώ. Οι βασικοί τομείς
είναι η αγροτική ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου, καθώς και
η οικοδόμηση της ειρήνης. Από τον Μάιο του 2015, η ΕΕ συμμετέχει στην «Πρωτοβουλία για
την προώθηση των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων και πρακτικών στη Μιανμάρ» μαζί
με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, τη Δανία και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ).
Ε. Φιλιππίνες
Τον Μάιο του 2016, ο Rodrigo Duterte κέρδισε τις προεδρικές εκλογές, με ποσοστό 39%
των ψήφων. Η νέα κυβέρνηση έχει λάβει επίσης αμφιλεγόμενα μέτρα κατά της διακίνησης
ναρκωτικών με διαταγές για εφαρμογή της τακτικής «πυροβολώ με την πρόθεση να σκοτώσω»,
που οδηγούν σε κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. O Duterte έχει επίσης
αλλάξει την εξωτερική πολιτική των Φιλιππίνων, εν μέρει διακόπτοντας τη συμμαχία του με τις
ΗΠΑ και δημιουργώντας νέα συμμαχία με την Κίνα και τη Ρωσία.
Η ΕΕ και οι Φιλιππίνες υπέγραψαν συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) το
2011, αλλά δεν έχει ακόμη κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ανησυχεί όλο και περισσότερο για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις
Φιλιππίνες και εξέδωσε ψηφίσματα σχετικά με αυτό το ζήτημα τον Σεπτέμβριο 2016 και
τον Μάρτιο 2017. Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών
(ΣΕΣ) με τις Φιλιππίνες ξεκίνησαν επίσημα τον Δεκέμβριο 2015. Ο δεύτερος γύρος των
διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκε μεταξύ 13 και 17 Φεβρουαρίου 2017 και στράφηκε προς
την κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων βάσει κειμένου σε ορισμένους τομείς (όπως το εμπόριο
αγαθών, οι κανόνες καταγωγής, τα μέτρα σχετικά με τα συστήματα κοινωνικής προστασίας,
το εμπόριο και η βιώσιμη ανάπτυξη). Οι Φιλιππίνες επωφελούνται επί του παρόντος από
εμπορικές προτιμήσεις ΣΓΠ+. Η ΕΕ είναι σημαντικός χορηγός βοήθειας προς τις Φιλιππίνες,
παρέχοντας 325 εκατομμύρια ευρώ για το διάστημα 2014-2020, ποσό υπερδιπλάσιο του ποσού
που χορηγήθηκε για την προηγούμενη περίοδο. Οι βασικοί τομείς είναι το κράτος δικαίου και
η χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
ΣΤ. Βιετνάμ
Το Βιετνάμ αποτελεί έναν από τους βασικούς εταίρους της ΕΕ στη Νοτιοανατολική Ασία.
Η συμφωνία-πλαίσιο της ΕΕ-Βιετνάμ για μια συνολική συμφωνία εταιρικής σχέσης και
συνεργασίας (ΣΕΣΣ) τέθηκε σε ισχύ το 2016. Η ΕΕ είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός
εταίρος του Βιετνάμ, και οι σχέσεις αναμένεται να εντατικοποιηθούν όταν τεθεί σε ισχύ η
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΕΣ), πράγμα που αναμένεται να συμβεί το
2018. Η ΕΕ είναι επίσης μία από τις κυριότερες πηγές άμεσων ξένων επενδύσεων στο Βιετνάμ.
Είναι ο είναι ο κυριότερος χορηγός αναπτυξιακής συνεργασίας του Βιετνάμ. Για την περίοδο
2014-2020 διατέθηκε συνολικό ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, με έμφαση στη χρηστή
διακυβέρνηση, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
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Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών έχουν σημειωθεί στο Βιετνάμ ραγδαίες
οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές, παράλληλα με την ενσωμάτωση στην παγκόσμια
οικονομία. Είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες της ASEAN, με μέσο ρυθμό
αύξησης του ΑΕΠ της τάξης του 6% περίπου μεταξύ 2010 και 2016. Η ΕΕ έχει ελλειμματικό
εμπορικό ισοζύγιο με το Βιετνάμ όσον αφορά τα αγαθά, το οποίο ανέρχεται σε περίπου
23 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2016, το εμπόριο αγαθών μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ ήταν 42
δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 33 δισεκατομμύρια ευρώ αντιπροσώπευαν εισαγωγές
της ΕΕ από το Βιετνάμ και 9 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές της ΕΕ προς το Βιετνάμ. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε, τον Ιούνιο του 2016, ψήφισμα σχετικά με τα ζητήματα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ.
Ζ. Ταϊλάνδη
Η εταιρική σχέση ΕΕ-Ταϊλάνδης βασίζεται σε συμφωνία-πλαίσιο που υπεγράφη το 1980.
Η ΕΕ και η Ταϊλάνδη ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) τον Μάρτιο 2013, αλλά η διαδικασία υπογραφής της συμφωνίας
διακόπηκε μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2014. Οι διαπραγματεύσεις για σύναψη
συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών (ΣΕΣ) ξεκίνησαν το 2013, αλλά έχουν επίσης διακοπεί. Η
ΕΕ έχει ζητήσει επανειλημμένα την αποκατάσταση της δημοκρατικής κυβέρνησης. Η ΕΕ είναι
η τρίτη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών της Ταϊλάνδης και η Ταϊλάνδη ένας από τους κύριους
εμπορικούς εταίρους της ΕΕ στην ASEAN. Είναι επίσης σημαντικός χορηγός της κοινωνίας των
πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την κοινωνία των πολιτών
στην Ταϊλάνδη τον Οκτώβριο του 2016 και ψήφισμα σχετικά με την πολιτική κατάσταση και
την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τον Οκτώβριο του 2015. Η Ταϊλάνδη έχει λάβει
«κίτρινη κάρτα» σε σχέση με τον κανονισμό της ΕΕ για την πρόληψη, την αποτροπή και την
εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας και διεξάγονται διαβουλεύσεις.
Η. Καμπότζη
Οι σχέσεις ΕΕ-Καμπότζης βασίζονται στη συμφωνία πλαίσιο για συνεργασία του 1999
και μια κοινή επιτροπή πραγματοποιεί συνεδριάσεις δύο φορές τον χρόνο. Η Καμπότζη
επωφελείται από το σύστημα εμπορικών συναλλαγών «Όλα εκτός από όπλα» και η ΕΕ είναι
η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά για τα προϊόντα της Καμπότζης. Η ΕΕ είναι σημαντικός
χορηγός αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας, με χρηματοδότηση ύψους
410 εκατομμύρια ευρώ που διατίθεται στο πλαίσιο του ενδεικτικού πολυετούς προγράμματος
2014-2020 (ΠΕΠ) και επικεντρώνεται στην γεωργία και τη διαχείριση των πόρων, στην
εκπαίδευση και στις δεξιότητες, καθώς και στη χρηστή διακυβέρνηση. Τα μέλη της
Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΕΚ επισκέφθηκαν την Καμπότζη τον Μάρτιο
2016. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει μια σειρά ψηφίσματα όσον αφορά την
κατάσταση των πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων της Καμπότζης. Η ΕΕ έχει εγγράψει σε
μαύρη λίστα την Καμπότζη σε σχέση με τον κανονισμό της ΕΕ για την πρόληψη, την αποτροπή
και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας από το 2014.
Θ. Σιγκαπούρη
Η ΕΕ και η Σιγκαπούρη μονογράφησαν συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ESPCA)
και συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σιγκαπούρης (EUSFTA) το 2013. Αμφότερες οι
συμφωνίες αναμένουν την κύρωσή τους. Η ΕΕ είναι ο τρίτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος
της Σιγκαπούρης και η σημαντικότερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων. Το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρίνισε, στη γνώμη της 16ης Μαΐου 2017[1], ότι, παρόλο που η ΕΕ

[1]Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώμη αριθ. 2/15 της 16.5.2017, ECLI:EU:C:2017:376.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CV0002(01)&from=EN

https://eeas.europa.eu/node/10070_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CV0002(01)&from=EN
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είναι αποκλειστικά αρμόδια για το μεγαλύτερο μέρος της EUSFTA, υπό τη σημερινή της μορφή,
η ΕΕ δεν μπορεί να την συνάψει από μόνη της, επειδή ορισμένες από τις διατάξεις, ιδίως εκείνες
που αφορούν τις μη άμεσες ξένες επενδύσεις και την επίλυση των διαφορών μεταξύ επενδυτών
και κρατών, εμπίπτουν στην κοινή αρμοδιότητα μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών.
Οι δύο πλευρές έχουν υψηλό επίπεδο συνεργασίας στους τομείς των επιχειρήσεων, της
επιστήμης και της τεχνολογίας. Η ΕΕ ζητεί την κατάργηση της θανατικής ποινής και
υποστηρίζει το έργο της κοινωνίας των πολιτών μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη
Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR).
Ι. Μπρουνέι
Η ΕΕ καταβάλλει ενεργές προσπάθειες για να ενισχύσει τις σχέσεις της με το Μπρουνέι,
αλλά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία πλαίσιο. Οι σχέσεις υφίστανται κυρίως μέσω της ASEAN.
Η σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) βρίσκεται στο στάδιο της
διαπραγμάτευσης. Η ΕΕ είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Μπρουνέι και
το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και του Μπρουνέι περιλαμβάνει κυρίως μηχανήματα, οχήματα με
κινητήρα και χημικά προϊόντα.
ΙΑ. Λάος
Η ΕΕ και το Λάος έχουν συμφωνία συνεργασίας η οποία χρονολογείται από το 1997 και η μικτή
επιτροπή συνεδριάζει κάθε δύο έτη. Η ΕΕ είναι ένας από τους κύριους χορηγούς αναπτυξιακής
βοήθειας του Λάος. Το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα για το Λάος για την περίοδο 2014-2020
προβλέπει 207 εκατομμύρια ευρώ και επικεντρώνεται στη διατροφή, στην εκπαίδευση και
διακυβέρνηση. Η ΕΕ υποστηρίζει το έργο της κοινωνίας των πολιτών στο Λάος. Το Λάος
επωφελείται από το καθεστώς «Όλα εκτός από όπλα» και το εμπόριο έχει αυξηθεί ραγδαία τα
τελευταία χρόνια.
ΙΒ. Μαλαισία
Η ΕΕ και η Μαλαισία ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για σύναψη Συμφωνίας Εταιρικής
Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) το 2015 και επί του παρόντος διαπραγματεύονται συμφωνία
ελεύθερων συναλλαγών, αλλά οι διαπραγματεύσεις έχουν ανασταλεί μετά από αίτημα της
Μαλαισίας. Πρόκειται να ολοκληρωθεί ένας απολογισμός για την αξιολόγηση των προοπτικών
για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Η ΕΕ είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός
εταίρος της Μαλαισίας. Η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ εστιάζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη
και στο περιβάλλον, στην έρευνα και στην τεχνολογική ανάπτυξη, στα προγράμματα
μετανάστευσης και ασύλου, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην κατάργηση της θανατικής
ποινής.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
06/2017

http://www.eidhr.eu/
http://www.eidhr.eu/
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