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DÉLKELET-ÁZSIA

Ázsia a világ legnagyobb és legnépesebb kontinense, geostratégiai szempontból nagy
jelentőségű térség az Unió számára. Délkelet-Ázsiában az ASEAN és az ASEM az Unió
fontos partnerei és az Unió egyre szorosabb kapcsolatokat alakít ki a régió országaival. Az
Unió jelentős gazdasági szereplő és fontos adományozó a fejlesztés és segélyezés terén,
támogatja az intézményfejlesztést, a demokráciát, a jó kormányzást és az emberi jogokat.

Ez az ismertető bemutatja a délkelet-ázsiai régiót. Lásd még a Dél-Ázsiára (6.6.7.) és Kelet-
Ázsiára (6.6.8.) vonatkozó ismertetőket.

JOGALAP

— Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) V. címe (az EU külső fellépései);

— az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 206–207. cikke (kereskedelem)
és 216–219. cikke (nemzetközi megállapodások);

— partnerségi és együttműködési megállapodások (kétoldalú kapcsolatok).

DÉLKELET-ÁZSIA

A. A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN)
Az Unió és az ASEAN csúcstalálkozók szintjén 40 éve folytat párbeszédet. Az ASEAN-
t 1967-ben alapították, és jelenleg 10 ország a tagja (az alapító tag Indonézia, Malajzia, a
Fülöp-szigetek, Szingapúr és Thaiföld, valamint Brunei Darussalam Állam, Vietnam, Laosz,
Kambodzsa és Mianmar). Az ASEAN-charta 2009. január 1-jei életbe lépése óta nemzetközi
jogi entitásnak számít. Az ASEAN szigorú benemavatkozási politikát folytat a tagországok
belügyeit illetően.
Az EU–ASEAN együttműködést a 2012-es akcióterv keretbe foglalta, az EU–ASEAN
megerősített partnerség (2013–2017) további elmélyítése érdekében, és az Unió stratégiai
érdeke az ASEAN-hoz fűző kapcsolatok megszilárdítása.
Az EU és az egyes ASEAN-tagországok partnerségi és együttműködési megállapodásokról
tárgyalnak. Az Unió az ASEAN második legnagyobb kereskedelmi partnere, 13%-os arányban
részesedik az ASEAN világgal folytatott kereskedelméből. Az ASEAN – az Egyesült Államok
és Kína után – az EU harmadik legnagyobb partnere Európán kívül. Az Unió alapvető
célja továbbra is az EU és az ASEAN közötti, régióközi szabadkereskedelmi megállapodásra
vonatkozó tárgyalások folytatása, amelyek 2017 márciusában éledtek újra. Az EU–ASEAN
kétoldalú kereskedelem mértéke 2016-ban 208 milliárd EUR volt, és az Unió 2015-ben is az
ASEAN-országokba irányuló közvetlen külföldi befektetések legnagyobb külső forrása maradt,
23,3 milliárd EUR összegű befektetéssel.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_6.6.8.pdf
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B. Ázsia–Európa találkozók (ASEM)
Az Ázsia–Európa találkozó kulcsfontosságú fórum az Unió és Ázsia között, 53 részes fele a
világ GDP-jének közel 60%-át és a világ népességének több mint 60%-át adja. A 11. Ázsia–
Európa csúcstalálkozóra (ASEM 11) 2016. júliusában került sor Ulánbátorban, Mongóliában.
Az ASEM következő, 2018-as csúcstalálkozójának helyszíne Brüsszel lesz. A kormányzati
szintű megbeszéléseken túlmenően az ASEM keretében a nemzeti parlamentek, az üzleti szféra,
a civil társadalom, a tudományos élet és a média tagjai is találkoznak.
C. Indonézia
Indonézia, a világ harmadik legnagyobb demokráciája és legnagyobb muszlim többségű
országa egyre inkább az Unió meghatározó partnerévé válik. Az együttműködés alapja a
2014. május 1-jén hatályba lépett EU–Indonézia partnerségi és együttműködési megállapodás
(PEM). 2016 júliusában hivatalosan megkezdődtek az Unió és Indonézia közötti átfogó
gazdasági partnerségi megállapodásról folyó tárgyalások. A tárgyalások bevezető fordulójára
2016 szeptemberében került sor, és a 2017. január 24–27-ig tartó második fordulót követően az
Unió közzétette kezdeti tárgyalási álláspontjának kilenc pontját.
Az Unió Indonézia negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere, a kereskedelem teljes értéke
2016-ban 25 milliárd EUR volt. Az átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás
keretében rendezett első EU–Indonézia közös bizottsági ülésre 2016. november 28-án került
sor. Az erdészeti irányításra és az erdészeti termékek kereskedelmére (FLEGT) vonatkozó
uniós cselekvési terv segített abban, hogy Indonézia kidolgozza a világ egyik legfejlettebb
faanyagokra vonatkozó jogszerűség-igazolási rendszerét. Az erdészeti irányításra és az erdészeti
termékek kereskedelmére (FLEGT) vonatkozó első engedély 2016. november 15-én került
kiadásra.
Az EP állásfoglalásai emberi jogi kérdésekről és a vallásos kisebbségek elleni támadásokról
szóltak.
D. Mianmar
Az Unió aktív partner Mianmar demokratikus átalakulásában. 2013-ban külképviseletet nyitott
Mianmarban. A Tanács 2016. június 20-i következtetései a Mianmarra vonatkozó uniós
stratégiáról üdvözlik a 2015 novemberében tartott választásokat követő békés hatalomátadást és
a demokrácia konszolidációját. A Parlament részt vett a 2015-ös parlamenti választások uniós
választási megfigyelő missziójában.
2016 márciusában Tin Csó lett az első demokratikusan megválasztott elnök. A kormány azonban
még mindig osztozik a hatalmon a hadsereggel, amely a parlamenti mandátumok 25%-át
birtokolja. Az Unió arra ösztönzi Mianmar kormányát, hogy hozza összhangba a jelenleg
hatályos összes jogszabályt a nemzetközi joggal és normákkal, és hajtsa végre az ENSZ Emberi
Jogi Tanácsának ajánlásait.
Állásfoglalásaiban az Európai Parlament aggodalmának adott hangot az ország emberi jogi
helyzetével, különösen az etnikumok közti erőszakkal kapcsolatban – legutóbb 2016. decemberi
állásfoglalásában a rohindzsa kisebbség üldözéséről. Burma/Mianmar egyike a Parlament
által az átfogó demokráciatámogatás terén kiemelten kezelt országoknak. Az Unió üdvözölte
a mianmari kormány 2016. novemberi bejelentését, amely szerint vizsgálóbizottságot állít
fel a Rakin államban a rohindzsák ellen a közelmúltban elkövetett erőszakos cselekedetek
kivizsgálására.
Az Unió 2013-ban megnyitotta Mianmar előtt a „fegyver kivételével mindent” kezdeményezést,
és ugyanebben az évben az EU és Mianmar egy befektető-védelmi megállapodásról szóló
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tárgyalásokat indítottak. Az az EU–Mianmar befektető-védelmi megállapodásról folytatott
tárgyalások ötödik fordulójára 2017. április 26–27-én került sor. Az Unió és Mianmar közötti
kereskedelem teljes értéke 2016-ban 1,6 milliárd eurót tett ki. Az EU a Mianmar számára
juttatott támogatás egyik fő adományozója. A 2014–2020-as időszakra szóló támogatás
688 millió EUR. A támogatásban részesülő főbb területek a vidékfejlesztés, az oktatás, a
kormányzás, a jogállamiság és a béketeremtés. 2015 májusa óta az Egyesült Államokkal,
Japánnal, Dániával és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) közösen az EU részt vett
az alapvető munkavállalói jogok és gyakorlatok Mianmarban/Burmában történő előmozdítását
célzó kezdeményezésben.
E. Fülöp-szigetek
2016 májusában Rodrigo Duterte a szavazatok 39%-ával megnyerte az elnökválasztást. Az új
kormány ellentmondásos intézkedéseket is hozott a drogkereskedelem ellen, olyan tűzparancsot
adva ki, amely az emberi jogok rendkívül súlyos megsértéséhez vezetett; Duterte a Fülöp-
szigetek külpolitikáját is átalakította, részben visszalépve az Egyesült Államokkal kötött
szövetségtől, és új szövetséget épít ki Kínával és Oroszországgal.
Az Unió és a Fülöp-szigetek 2011-ben partnerségi és együttműködési megállapodást (PEM) írt
alá, ám azt még nem ratifikálta az összes tagállam. Az EP-t egyre inkább aggasztják a Fülöp-
szigeteken elkövetett emberi jogi jogsértések, amelyre vonatkozóan 2016 szeptemberében
és 2017 márciusában állásfoglalásokat fogadott el. Az EU és a Fülöp-szigetek közötti
szabadkereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások hivatalosan 2015. decemberében
kezdődtek meg. A tárgyalások második fordulójára 2017. február 13. és 17. között került sor,
és számos területen szövegalapú tárgyalásokra tértek át (pl. az árukereskedelem, származási
szabályok, szociális védelmi rendszerekre vonatkozó intézkedések, valamint a kereskedelem és
fenntartható fejlődés). A Fülöp-szigetek jelenleg a GSP+ szerinti kereskedelmi kedvezményeket
élvez. Az Unió a Fülöp-szigetek egyik fő segélyezője, 2014–2020 között 325 millió eurót
nyújtott, amit több mint kétszerese az előző időszakban nyújtott segélynek. A támogatásban
részesülő főbb területek a jogállamiság és az inkluzív növekedés.
F. Vietnám
Vietnám az Unió egyik fő partnere Délkelet-Ázsiában. Az együttműködés alapja a 2016-
ban hatályba lépett EU–Vietnám partnerségi és együttműködési megállapodásról kötött
keretmegállapodás (PEM). Az Unió Vietnám harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere, és
a kapcsolatok intenzívebbé válása várható az EU–Vietnám szabadkereskedelmi egyezmény
hatályba lépésekor, amelyre a tervek szerint 2018-ban kerül sor. Az Unió a Vietnámba irányuló
közvetlen külföldi befektetések egyik legnagyobb forrása. A fejlesztési együttműködés terén
az EU Vietnám legjelentősebb adományozója. A 2014–2020-as időszakra 400 millió EUR
került elkülönítésre ezen a területen, amelynek fő területei a jó kormányzás, az energetika és az
éghajlatváltozás elleni küzdelem.
Vietnám az utóbbi két évtizedben gyors gazdasági és társadalmi átalakuláson ment keresztül,
a világgazdaságba való integráció mellett. Az ASEAN egyik leggyorsabban növekvő országa,
2010 és 2016 között átlagosan 6%-os GDP növekedéssel. Az Unió kereskedelmi mérlege
Vietnámmal 23 milliárd EUR deficitet mutat. 2016-ban az EU–Vietnám árukereskedelem értéke
meghaladta a 42 milliárd eurót, amelyből 33 milliárd EUR Vietnámból származó uniós import,
és 9 milliárd EUR Vietnámba irányuló uniós export. Az EP 2016 júniusában állásfoglalást
fogadott el a vietnámi emberi jogi problémákról.

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
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G. Thaiföld
Az EU-Thaiföld partnerség egy 1980-ban aláírt keretmegállapodáson alapul. Az EU és
Thaiföld 2013 márciusában zárta le a partnerségi és együttműködési megállapodásról (PEM)
folytatott tárgyalásokat, ám az aláírás folyamata megakadt a 2014-es katonai puccsot
követően. A szabadkereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások 2013-ban indultak, ám
ezek is szünetelnek. Az Unió ismételten felhívott a demokratikus kormány visszaállítására.
Az Európai Unió Thaiföld harmadik legnagyobb exportpiaca, és Thaiföld az Unió egyik
legfőbb kereskedelmi partnere az ASEAN országok közül. Egyben a civil társadalom
jelentős támogatóinak egyike. Az EP állásfoglalást fogadott el a thaiföldi civil társadalomról
2016 októberében, valamint a politikai és emberi jogi helyzetről 2015 októberében.
Thaiföld figyelmeztetésben részesült a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat
megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló uniós rendelet vonatkozásában,
az üggyel kapcsolatos tárgyalások még folyamatban vannak.
H. Kambodzsa
Az EU–Kambodzsa kapcsolatok az 1999-es együttműködési keretmegállapodáson alapulnak,
a partnerek vegyes bizottsága kétévenként ülésezik. Kambodzsa a „fegyver kivételével
mindent” kezdeményezés kedvezményezettje, és az Unió a kambodzsai termékek legnagyobb
exportpiaca. Az Unió az egyik legfőbb támogató a fejlesztési együttműködés és a humanitárius
segítségnyújtás terén, a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves indikatív program során
410 millió EUR támogatás került elkülönítésre, amelynek központi elemei a mezőgazdaság
és az erőforrás-gazdálkodás, az oktatás és a készségek, valamint a jó kormányzás. Az EP
Emberi Jogi Albizottsága 2016 márciusában látogatást tett Kambodzsában. Az EP számos
állásfoglalást fogadott el a kambodzsai politikai és polgári jogi helyzettel kapcsolatban. Az EU
2014 óta feketelistára tette Kambodzsát a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat
megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló uniós rendelet vonatkozásában.
I. Szingapúr
Az EU és Szingapúr 2013-ban kezdeményezte partnerségi és együttműködési megállapodás
és EU–Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás tető alá hozását. Mindkét megállapodás
ratifikáció előtt áll. Az EU Szingapúr harmadik legfőbb kereskedelmi partnere és a
közvetlen külföldi befektetések legfőbb forrása. Az Európai Unió Bírósága 2017. május 16-
i véleményében[1] egyértelművé tette, hogy bár kizárólag az Európai Unió illetékes az
EU–Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás legtöbb eleme tekintetében annak jelenlegi
formájában, az EU egyedül mégsem kötheti meg a megállapodást, mivel egyes rendelkezések,
többek között a nem közvetlen külföldi beruházásokhoz és a beruházók és az államok közötti
vitarendezéshez kapcsolódóak, az EU és a tagállamok között megosztott hatáskörbe tartoznak.
A két oldal magas szintű együttműködést folytat az üzleti tevékenység, a tudomány és a
technológia területén. Az EU sürgeti a halálbüntetés eltörlését, és az Európai Unió a demokrácia
és az emberi jogok európai eszközén keresztül támogatja a civil társadalom által végzett munkát.
J. Brunei
Az Unió aktívan bővíti a Bruneijel ápolt kapcsolatait, ám még nem került sor keretmegállapodás
megkötésére. A kapcsolatok alakítása főleg az ASEAN közvetítésével történik. Jelenleg folynak
a tárgyalások egy partnerségi és együttműködési megállapodásról. Az Unió Brunei ötödik

[1]Az Európai Unió Bírósága, 2/15. sz. vélemény 2017.5.16., ECLI:EU:C:2017:376. (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A62015CV0002%2801%29).

https://eeas.europa.eu/node/10070_en
http://www.eidhr.eu/
http://www.eidhr.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R(01)
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legnagyobb kereskedelmi partnere, és az EU és Brunei közötti kereskedelem főleg gépekre,
gépjárművekre és vegyi anyagokra terjed ki.
K. Laosz
Az EU és Laosz 1997-ben kötött együttműködési megállapodást és a vegyes bizottság kétévente
ül össze. Az EU egyike Laosz legfőbb fejlesztési adományozója. A Laoszra vonatkozó 2014–
2020. évi többéves indikatív program 207 millió eurót irányoz elő és a táplálkozásra, az oktatásra
és a kormányzásra összpontosít. Az Unió támogatja a laoszi civil társadalom munkáját. Laosz a
„fegyver kivételével mindent” kezdeményezés kedvezményezettje, és a kereskedelem az utóbbi
években gyors növekedésnek indult.
L. Malajzia
Az Unió és Malajzia 2015-ben fejezte be a partnerségi és együttműködési megállapodásról
folytatott tárgyalásokat, és jelenleg szabadkereskedelmi megállapodásról folytatnak
tárgyalásokat, amelyeket Malajzia kérésére felfüggesztettek. Jelenleg véglegesítés alatt áll
egy olyan összegzés, amely felméri a tárgyalások folytatásának kilátásait. Az EU Malajzia
harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere. Az uniós fejlesztési együttműködés fő területei a
fenntartható fejlődés, a környezetvédelem, a kutatás és technológiai fejlesztés, a migrációs és
menekültprogramok, az emberi jogok és a halálbüntetés eltörlése.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
06/2017
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