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PIETRYČIŲ AZIJA

Azija yra didžiausias pasaulyje, tankiausiai apgyvendintas, Europos Sąjungai geostrateginiu
požiūriu itin svarbus žemynas. Pietryčių Azijoje Europos Sąjungai svarbūs partneriai yra
Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN) ir Azijos ir Europos susitikimas (ASEM) ir
ji stiprina glaudesnius ryšius su viso regiono šalimis. ES yra stipri ekonominė veikėja ir
svarbi paramos vystymuisi teikėja, ji skatina stiprinti institucijas, puoselėti demokratiją, gerą
valdymą ir žmogaus teises.

Šioje informacijos suvestinėje aprašomas Pietryčių Azijos regionas. Taip pat žr. informacijos
apie Pietų Aziją (6.6.7) ir apie Rytų Aziją (6.6.8) suvestines.

TEISINIS PAGRINDAS

— Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) V antraštinė dalis (ES išorės veiksmai);

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 206–207 straipsniai (prekyba) ir 216–
219 straipsniai (tarptautiniai susitarimai);

— partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai (dvišaliai santykiai).

PIETRYČIŲ AZIJA

A. Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)
ES ir ASEAN aukščiausiuoju lygiu susitikinėti pradėjo prieš 40 metų. ASEAN buvo įsteigta
1967 m. ir dabar apima 10 šalių (Indoneziją, Malaiziją, Filipinus, Singapūrą ir Tailandą – šalis
steigėjas, taip pat Brunėjaus Darusalamą, Vietnamą, Laosą, Kambodžą ir Mianmarą). Nuo tada,
kai 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo ASEAN chartija, ASEAN yra tarptautinis juridinis asmuo.
Asociacija laikosi griežtos nesikišimo į savo narių vidaus reikalus politikos.
ES ir ASEAN bendradarbiavimas buvo apibrėžtas 2012 m. veiksmų plane, kuriuo siekiama
stiprinti tvirtesnę ES ir ASEAN partnerystę (2013–2017), ir ES yra strategiškai suinteresuota
stiprinti santykius su ASEAN.
ES ir atskiros ASEAN šalys narės siekia pasirašyti partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus
(PBS). ES yra antroji pagal dydį ASEAN partnerė, ES dalis sudaro 13 proc. visos ASEAN
prekybos su pasaulio šalimis. ASEAN yra trečia pagal dydį ES partnerė už Europos ribų (po
JAV ir Kinijos). 2017 m. kovo mėn. buvo atnaujintos ES ir ASEAN derybos dėl tarpregioninio
laisvosios prekybos susitarimo – galutinio ES tikslo. ES ir ASEAN abipusė prekyba 2016 m.
siekė 208 mlrd. EUR, o 2015 m. ES išliko didžiausias išorinis tiesioginių užsienio investicijų
(TUI) į ASEAN šaltinis, kai šios investicijos siekė 23,3 mlrd. EUR.
B. Azijos ir Europos susitikimas (ASEM)
Azijos ir Europos susitikimas (ASEM) yra pagrindinis ES ir Azijos forumas, jį sudaro
53 partneriai, atstovaujantys 60 proc. pasaulio BVP ir 60 proc. pasaulio gyventojų. 11-asis

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_6.6.8.pdf
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ASEM aukščiausiojo lygio susitikimas (ASEM 11) įvyko 2016 m. liepos mėn. Ulan Batore,
Mongolijoje. Kitas ASEM aukščiausiojo lygio susitikimas įvyks 2018 m. Briuselyje. ASEM
organizuoja ne tik vyriausybės lygio susitikimus, jis suburia ir parlamentų narius, verslo
sektoriaus, pilietinės visuomenės, akademinės bendruomenės ir žiniasklaidos atstovus.
C. Indonezija
Indonezija, G20 narė, trečia pagal dydį demokratinė valstybė pasaulyje ir didžiausia šalis,
kurioje musulmonai sudaro daugumą, tampa vis svarbesne ES partnere. Bendradarbiavimas
grindžiamas ES ir Indonezijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu (PBS), kuris
įsigaliojo 2014 m. gegužės 1 d., 2016 m. liepos mėn. oficialiai pradėtos ES ir Indonezijos
derybos dėl visapusiško ekonominės partnerystės susitarimo (CEPA). Įžanginis derybų raundas
įvyko 2016 m. rugsėjo mėn., o po antrojo derybų raundo, vykusio 2017 m. sausio 24–27 d.,
devynios ES pradinės derybų pozicijos buvo paskelbtas 2017 m. vasario 7 d.
ES yra ketvirtoji pagal dydį Indonezijos prekybos partnerė, 2016 m. bendra prekybos suma
sudarė 25 mlrd. EUR. Pirmasis ES ir Indonezijos jungtinio komiteto posėdis pagal pagrindų
susitarimą dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo įvyko 2016 m. lapkričio 28 d. ES
miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (angl. FLEGT) veiksmų planas
padėjo sudaryti sąlygas Indonezijai parengti vieną iš pažangiausių pasaulyje medienos teisėtumo
užtikrinimo sistemų. Pirmoji FLEGT licencija buvo išduota 2016 m. lapkričio 15 d.
EP rezoliucijose atkreipiamas dėmesys į žmogaus teisių klausimus ir išpuolius prieš religines
mažumas.
D. Mianmaras
ES yra Mianmaro perėjimą prie demokratijos aktyviai palaikanti partnerė. 2013 m. ji įsteigė
delegaciją Mianmare. 2016 m. birželio 20 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose dėl ES
strategijos dėl Mianmaro teigiamai vertinama tai, kad po 2015 m. lapkričio mėn. rinkimų
taikiai perduota valdžia ir stiprinama demokratija. Europos Parlamentas dalyvavo ES rinkimų
stebėjimo misijoje, stebint 2015 m. visuotinius rinkimus.
2016 m. kovo mėn. Htin Kyaw tapo pirmuoju demokratiškai išrinktu prezidentu. Tačiau
vyriausybė vis dar valdo kartu su armija, kuri kontroliuoja 25 proc. parlamento vietų. ES ragina
Mianmaro vyriausybę visus šalies teisės aktus suderinti su tarptautine teise ir standartais ir
įgyvendinti JT Žmogaus teisių tarybos rekomendacijas.
Europos Parlamentas išsakė susirūpinimą dėl žmogaus teisių padėties, ypač etninio smurto
savo rezoliucijose, paskutinį kartą savo 2016 m. gruodžio mėn. rezoliucijoje dėl rohinjų
mažumos persekiojimo. Mianmaras yra viena iš prioritetinių Parlamento šalių, kurioms teikiama
visapusiška parama demokratijai. ES palankiai įvertino 2016 m. lapkričio mėn. Mianmaro
vyriausybės pranešimą, kad ji steigė pastarojo meto smurto prieš rohinjus Rachinų valstijoje
tyrimo komisiją.
ES suteikė Mianmarui galimybę naudotis „Viskas, išskyrus ginklus“ prekybos sistema 2013 m.,
kai ES ir Mianmaras pradėjo derybas dėl investicijų apsaugos susitarimo. Penktasis derybų
raundas dėl ES ir Mianmaro investicijų apsaugos susitarimo vyko 2017 m. balandžio 26–27 d.
2016 m. ES ir Naujosios Zelandijos prekybos paslaugomis apimtis iš viso siekė 1,6 mlrd. EUR.
ES yra viena iš pagrindinių paramos Mianmarui teikėjų. 2014–2020 m. laikotarpiui teikiamos
paramos suma siekia 688 mln. EUR. Didžiausias dėmesys skiriamas kaimo plėtrai, švietimui,
valdymui ir teisinei valstybei, taip pat taikos kūrimui. Nuo 2015 m. gegužės mėn. ES
dalyvavo įgyvendinant „Iniciatyvą remti pagrindines darbuotojų teises ir praktiką Mianmare“
su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Japonija, Danija ir Tarptautine darbo organizacija (TDO).
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E. Filipinai
2016 m. prezidento rinkimus gavęs 39 proc. balsų laimėjo Rodrigo Duterte. Naujoji
administracija taip pat ėmėsi prieštaringų kovos su prekyba narkotikais priemonių, pvz., „ugnies
siekiant nušauti“ įsakymas, dėl kurių drastiškai pažeidžiamos žmogaus teisės. Be to, R. Duterte
pakeitė Filipinų užsienio politiką, jis iš dalies nutraukė aljansą su JAV ir kuria naują aljansą su
Kinija ir Rusija.
2011 m. ES ir Filipinai pasirašė partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS), tačiau
jį iki šiol ratifikavo ne visos valstybės narės. Europos Parlamentui vis didesnį nerimą kelia
žmogaus teisių pažeidimai Filipinuose ir jis 2016 m. rugsėjo mėn. ir 2017 m. kovo mėn.
priėmė rezoliucijas šia tema. Oficialiai ES ir Filipinų derybos dėl laisvosios prekybos susitarimo
pradėtos 2015 m. gruodžio mėn. Antrasis derybų raundas įvyko 2017 m. vasario 13–17 d.
ir buvo pereita prie tekstu grindžiamų derybų dėl daugelio sričių (pvz., prekybos prekėmis,
kilmės taisyklių, socialinės apsaugos sistemos (SPS) priemonių, prekybos ir tvaraus vystymosi).
Filipinai šiuo metu naudojasi BLS + prekybos lengvatomis. ES yra svarbi paramos Filipinams
teikėja, ji skyrė 325 mln. EUR 2014–2020 m. – daugiau kaip du kartus didesnę sumą nei
ankstesniu laikotarpiu. Didžiausias dėmesys skiriamas teisinei valstybei ir įtraukiam augimui.
F. Vietnamas
Vietnamas yra vienas svarbiausių ES partnerių Pietryčių Azijoje. 2016 m. įsigaliojo ES ir
Vietnamo bendrasis susitarimas dėl išsamaus partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo
(PBS). ES yra trečia pagal dydį Vietnamo prekybos partnerė, ir tikimasi, kad šie santykiai
taps intensyvesni įsigaliojus ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimui (LPS) – tikimasi,
kad jis įsigalios 2018 m. ES yra vienas iš didžiausių tiesioginių užsienio investicijų Vietname
šaltinių. Ji yra pagrindinė vystomojo bendradarbiavimo paramos Vietnamui teikėja. 2014–
2020 m. laikotarpiui buvo skirta bendra 400 mln. EUR suma, didžiausią dėmesį skiriant geram
valdymui, energetikai ir klimato kaitai.
Vietnamas per pastaruosius du dešimtmečius patyrė sparčią ekonominę ir socialinę kaitą ir
integravosi į pasaulio ekonomiką. Tai yra viena iš sparčiausią augimą turinčių ASEAN šalių, ir
jo BVP augimo lygis 2010–2016 m. siekė 6 proc. ES prekybos prekėmis su Vietnamu balansas
yra neigiamas, jis siekia apie 23 mlrd. EUR. 2016 m. ES ir Vietnamo prekybos prekėmis vertė
sudarė daugiau nei 42 mlrd. EUR, iš jų 33 mlrd. EUR teko ES importui iš Vietnamo į ES, ir
9 mlrd. eurų, eksportui iš ES į Vietnamą. Europos Parlamentas 2016 m. birželio mėn. priėmė
rezoliuciją dėl žmogaus teisių problemų Vietname.
G. Tailandas
ES ir Tailando partnerystė grindžiama 1980 m. pasirašytu bendruoju susitarimu. ES ir Tailandas
derybas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (PBS) užbaigė 2013 m. kovo mėn.,
tačiau po 2014 m. karinio perversmo susitarimo pasirašymo procesas buvo sustabdytas.
Laisvosios prekybos susitarimo (LPS) derybos buvo pradėtos 2013 m., tačiau taip pat buvo
sustabdytos. ES ne kartą ragino atkurti demokratinį valdymą. ES yra trečia didžiausia Tailando
eksporto rinka ir Tailandas yra vienas pagrindinių ES prekybos partnerių Pietryčių Azijos
valstybių asociacijoje (ASEAN). Ji taip pat svarbi pilietinės visuomenės rėmėja. Europos
Parlamentas 2016 m. spalio mėn. priėmė rezoliuciją dėl pilietinės visuomenės Tailande ir
2015 m. spalio mėn. rezoliuciją dėl politinių ir žmogaus teisių padėties. Ryšium su ES
reglamentu, kuriuo siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai
(NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, Tailandui buvo įteiktas geltonosios kortelės
pranešimas ir šiuo metu vyksta konsultacijos.

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
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H. Kambodža
ES ir Kambodžos santykiai grindžiami 1999 m. bendruoju susitarimu dėl bendradarbiavimo ir
dukart per metus susitinka jungtinis komitetas. Kambodža naudojasi prekybos sistema „Viskas,
išskyrus ginklus“, o ES yra didžiausia Kambodžos produktų eksporto rinka. ES yra viena iš
pagrindinių vystymosi ir humanitarinės pagalbos teikėjų, teikianti 410 mln. EUR finansavimą
pagal 2014–2020 m. daugiametę orientacinę programą (DIP) ir ypatingą dėmesį skirianti žemės
ūkio ir išteklių valdymui, švietimui ir įgūdžių ugdymui bei geram valdymui. 2016 m. kovo mėn.
Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio nariai apsilankė Kambodžoje. Parlamentas
priėmė kelias rezoliucijas dėl Kambodžos politinių ir pilietinių teisių padėties. Ryšium su ES
reglamentu, kuriuo siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai
(NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, Kambodžą ES nuo 2014 m. yra įtraukusi į
juodąjį sąrašą.
I. Singapūras
2013 m. ES ir Singapūras parafavo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (ESPCA)
ir ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimą (EUSFTA). Laukiama abiejų susitarimų
ratifikavimo. ES yra trečia pagal svarbą Singapūro prekybos partnerė ir didžiausias užsienio
tiesioginių investicijų šaltinis. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo 2017 m. gegužės
16 d. nuomonėje[1] išaiškino, kad nors ES turi išimtinę kompetenciją dėl daugumos dabartinės
redakcijos EUSFTA nuostatų, ES viena negali sudaryti šios sutarties, nes kai kurios nuostatos,
visų pirma susijusios su tiesioginėmis užsienio investicijomis bei investuotojų ir valstybės ginčų
sprendimu, patenka į pasidalijamosios kompetencijos, kurią dalijasi ES ir valstybės narės, sritį.
Abi šalys aukštu lygiu bendradarbiauja mokslo ir technologijų srityje. ES ragina panaikinti
mirties bausmę ir remia pilietinės visuomenės darbą naudodama Europos demokratijos ir
žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP).
J. Brunėjus
ES aktyviai stiprina savo santykius su Brunėjumi, tačiau vis dar nėra sudarytas bendrasis
susitarimas. Santykiai daugiausia palaikomi per ASEAN. Deramasi dėl partnerystės ir
bendradarbiavimo susitarimo (PBS). ES yra penkta pagal dydį Brunėjaus prekybos partnerė
ir ES ir Brunėjaus prekyboje dominuoja prekyba mechanizmais, variklinėmis transporto
priemonėmis ir cheminėmis medžiagoms.
K. Laosas
ES ir Laosas nuo 1997 m. yra sudarę bendradarbiavimo susitarimą ir kas dvejus metus susitinka
jungtinis komitetas. ES yra viena iš pagrindinių paramos Laosui teikėjų. Pagal 2014–2020 m.
daugiametę orientacinę programą Laosui skiriama 207 mln. EUR ir didžiausias dėmesys
teikiamas mitybai, švietimui ir valdymui. ES Laose remia pilietinės visuomenės darbą. Laosas
naudojasi ES programa „Viskas, išskyrus ginklus“ ir prekyba pastaraisiais metais greitai augo.
L. Malaizija
2015 m. ES ir Malaizija baigė derybas dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (PBS)
ir šiuo metu derasi dėl laisvosios prekybos susitarimo, tačiau Malaizijos prašymu derybos
buvo sustabdytos. Šiuo metu baigiama esamos padėties apžvalga siekiant įvertinti galimybes
atnaujinti derybas. ES yra trečia pagal dydį Malaizijos prekybos partnerė. ES vystomojo
bendradarbiavimo srityje daugiausia dėmesio skiriama tvariam vystymuisi ir aplinkos apsaugai,

[1]Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Nuomonė Nr. 2/15, 2017 5 16, ECLI:EU:C:2017:376.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)

https://eeas.europa.eu/node/10070_lt
http://www.eidhr.eu/
http://www.eidhr.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)
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moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai, migracijos ir prieglobsčio programoms, taip pat
žmogaus teisėms ir mirties bausmės panaikinimui.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
06/2017
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