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DIENVIDAUSTRUMĀZIJA

Āzija ir vislielākais un visapdzīvotākais kontinents un ģeostratēģiskā ziņā ļoti nozīmīgs
Eiropas Savienībai. Dienvidaustrumāzijā nozīmīgi ES partneri ir ASEAN un ASEM un ES
veido aizvien ciešākas saiknes ar šī reģiona valstīm. ES ir ietekmīga ekonomikas dalībniece
un nozīmīga līdzekļu devēja attīstības un palīdzības jomā, cenšoties veicināt institucionālo
attīstību, demokrātiju, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu.

Šajā faktu lapā aplūkots Dienvidaustrumāzijas reģions. Skatīt arī faktu lapas par Dienvidāziju
(6.6.7.) un Austrumāziju (6.6.8.).

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienību (LES) V sadaļa (ES ārējā darbība);

— Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 206. un 207. pants (tirdzniecība) un 216.–
219. pants (starptautiski nolīgumi);

— partnerības un sadarbības nolīgumi (PSN) (divpusējās attiecības).

DIENVIDAUSTRUMĀZIJA

A. Dienvidaustrumāzijas valstu asociācija (ASEAN)
ES un ASEAN augstākā līmeņa sanāksmes sākās pirms 40 gadiem. ASEAN tika dibināta
1967. gadā un tagad tās sastāvā ir 10 valstis (dibinātājvalstis Indonēzija, Malaizija, Filipīnas,
Singapūra un Taizeme, kā arī Bruneja Darusalama, Vjetnama, Laosa, Kambodža un Mjanma).
Tā ir starptautiska juridiska persona kopš 2009. gada 1. janvārī spēkā stājās ASEAN harta. Tā
ievēro stingru politiku par neiejaukšanos dalībvalstu iekšlietās.
ES un ASEAN sadarbībai 2012. gadā tika izveidots jauns pamats – rīcības plāns ES un
ASEAN ciešākas partnerības stiprināšanai (2013–2017), un nostiprināt saiknes ar ASEAN ir ES
stratēģiskās interesēs.
ES un ASEAN dalībvalstis strādā pie tā, lai noslēgtu partnerības un sadarbības nolīgumus (PSN).
ES ir ASEAN otrā lielākā partnere –13 % no ASEAN valstu kopējā tirdzniecības apjoma ar
pasauli. ASEAN ir ES trešā lielākā partnere ārpus Eiropas (pēc ASV un Ķīnas). Sarunas par
ES galveno mērķi – reģionu savstarpēju brīvās tirdzniecības nolīgumu starp ES un ASEAN –
tika atsāktas 2017. gada martā. ES un ASEAN savstarpējās tirdzniecības apjoms 2016. gadā bija
EUR 208 miljardi un ES joprojām ir lielākais ārvalstu tiešo ieguldījumu (ĀTI) avots ASEAN
valstīm, 2015. gadā šie ieguldījumi bija EUR 23,3 miljardi.
B. Āzijas un Eiropas sanāksme (ASEM)
Āzijas un Eiropas sanāksme (ASEM) ir galvenais ES un Āzijas sadarbības forums, tajā piedalās
53 valstis, kas pārstāv gandrīz 60 % no pasaules IKP un vairāk nekā 60 % no pasaules
iedzīvotājiem. Āzijas un Eiropas 11. samits (ASEM 11) notika 2016. gada jūlijā Ulanbatorā,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_6.6.8.pdf
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Mongolijā. Nākamais ASEM samits notiks 2018. gadā Briselē. ASEM ietvaros notiek ne
tikai valdības līmeņa sanāksmes, bet tiekas arī parlamentu deputāti, uzņēmēji un pilsoniskās
sabiedrības, akadēmisko aprindu un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.
C. Indonēzija
Indonēzija (G20 locekle) ir trešā lielākā demokrātiskā valsts pasaulē un vislielākā ar musulmaņu
vairākumu, un tā aizvien vairāk kļūst par svarīgu ES partneri. Sadarbības pamatā ir ES un
Indonēzijas partnerības un sadarbības nolīgums (PSN), kas stājās spēkā 2014. gadā. Sarunas par
visaptverošu ekonomisko partnerattiecību nolīgumu (CEPA) starp ES un Indonēziju tika oficiāli
sāktas 2016. gada jūlijā. Ievada sarunu kārta notika 2016. gada septembrī, kam sekoja otrā
sarunu kārta 2017. gada 24.–27. janvārī, ES deviņas sākotnējās sarunu nostājas tika publicētas
2017. gada 7. februārī.
ES ir Indonēzijas ceturtā lielākā tirdzniecības partnere ar kopējo tirdzniecības apjomu
EUR 25 miljardi (2016. gads). Pirmā ES un Indonēzijas Apvienotās komitejas sanāksmē saskaņā
ar Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību notika 2016. gada 28. novembrī. ES
meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības (FLEGT) rīcības plāns ir palīdzējis
Indonēzijai izstrādāt vienu no visprogresīvākajām kokmateriālu likumīguma nodrošināšanas
sistēmām pasaulē. Pirmā FLEGT licence tika izdota 2016. gada 15. novembrī.
EP rezolūcijās ir izskatīti cilvēktiesību jautājumi un uzbrukumi reliģiskajām minoritātēm.
D. Mjanma
ES ir bijusi aktīva partnere Mjanmas pārejā uz demokrātiju. ES 2013. gadā atvēra delegāciju
Mjanmā. Eiropadomes 2016. gada 20. jūnija secinājumos par ES stratēģiju attiecībā uz Mjanmu
tika atzinīgi novērtēta miermīlīgā varas nodošana un demokrātijas konsolidēšana pēc 2015. gada
novembrī notikušajām vēlēšanām. Eiropas Parlaments piedalījās ES vēlēšanu novērošanas
misijā (EOM) vispārējās vēlēšanās 2015. gadā.
Htin Kyaw 2016. gada martā kļuva par pirmo demokrātiski ievēlēto prezidentu. Tomēr valdība
joprojām dala varu ar armiju, kas kontrolē 25 % vietu parlamentā. ES mudina Mjanmas valdību
panākt visu spēkā esošo tiesību aktu saskaņotību ar starptautiskajām tiesībām un standartiem un
īstenot ANO Cilvēktiesību padomes ieteikumus.
Savās rezolūcijās Eiropas Parlaments ir paudis bažas par cilvēktiesību situāciju un jo
īpaši etnisko vardarbību, nesenākā no tām – 2016. gada decembra rezolūcija par rohingu
minoritātes diskrimināciju. Mjanma ir viena no Parlamenta prioritārajām valstīm attiecībā uz
vispusīgu demokrātijas atbalstu. EP atzinīgi novērtēja Mjanmas valdības 2016. gada novembra
paziņojumu par to, ka tiek izveidota izmeklēšanas komisija saistībā ar neseno vardarbību pret
rohingiem Rakhainas štatā.
Kad 2013. gadā ES un Mjanma uzsāka sarunas par ieguldījumu aizsardzības nolīgumu, ES
piešķīra Mjanmai piekļuvi tirdzniecības shēmai “Viss, izņemot ieročus”. ES un Mjanmas sarunu
par ieguldījumu aizsardzības nolīgumu piektā kārta notika 2017. gada 26.–27. aprīlī. Kopējais
tirdzniecības apjoms starp ES un Mjanmu 2016. gadā bija EUR 1,6 miljardi. ES ir viena no
galvenajām palīdzības sniedzējām Mjanmai. Laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir piešķirta
palīdzība EUR 688 miljonu apmērā. Galvenās jomas ir lauku attīstība, izglītība, pārvaldība,
tiesiskums un miera nostiprināšana. Kopš 2015. gada maija ES ir pievienojusies iniciatīvai par
darba pamattiesību un prakses veicināšanu Mjanmā, kurā iesaistītas arī ASV, Japāna, Dānija un
Starptautiskā Darba organizācija (SDO).
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E. Filipīnas
Rodrigo Duterte 2016. gada maijā uzvarēja prezidenta vēlēšanās ar 39 % balsu. Jaunā
administrācija ir veikusi arī pretrunīgi vērtētus pasākumus pret narkotiku tirdzniecību, dodot
rīkojumu “šaut tā, lai nogalinātu”, kas ir novedis pie rupjiem cilvēktiesību pārkāpumiem.
R. Duterte ir mainījis arī Filipīnu ārpolitiku, daļēji izbeidzot aliansi ar ASV un veidojot jaunu
aliansi ar Ķīnu un Krieviju.
ES un Filipīnas 2011. gadā parakstīja partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN), bet to vēl nav
ratificējušas visas dalībvalstis. Eiropas Parlamentam ir aizvien lielākas bažas par cilvēktiesību
pārkāpumiem Filipīnās, un 2016. gada septembrī, kā arī 2017. gada martā tika pieņemtas
rezolūcijas par šo jautājumu. Sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN) ar Filipīnām
tika oficiāli sāktas 2015. gada decembrī. Otrā sarunu kārta notika 2017. gada 13.–17. februārī
un turpinājās kā uz tekstiem pamatotas sarunas vairākās jomās (piemēram, preču tirdzniecība,
izcelsmes noteikumi, sociālās aizsardzības sistēmu (SPS) pasākumi, kā arī tirdzniecība un
ilgtspējīga attīstība). Filipīnas patlaban gūst labumu no VPS+ tirdzniecības preferencēm. ES ir
būtiska līdzekļu devēja Filipīnām, 2014.–2020. gada laikposmam paredzot EUR 325 miljonu
atbalstu, un šī summa ir vairāk nekā divkārša salīdzinājumā ar iepriekšējo laikposmu. Palīdzības
galvenās jomas ir tiesiskums un iekļaujoša izaugsme.
F. Vjetnama
Vjetnama ir viena no nozīmīgākajām ES partnerēm Dienvidaustrumāzijā. ES un Vjetnamas
Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību stājās spēkā 2016. gadā. ES ir
Vjetnamas trešā lielākā tirdzniecības partnere un sagaidāms, ka šīs attiecības kļūs intensīvākas,
kad stāsies spēkā ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgums, un šī spēkā stāšanās
sagaidāma 2018. gadā. ES ir arī viens no lielākajiem ārvalstu tiešo ieguldījumu avotiem
Vjetnamai. Tā ir galvenā līdzekļu devēja Vjetnamai attīstības sadarbības jomā. Laikposmam no
2014. līdz 2020. gadam kopumā tika piešķirti EUR 400 miljoni, galveno uzmanību veltot labai
pārvaldībai, enerģētikai un klimata pārmaiņām.
Pēdējās divās desmitgadēs Vjetnama ir piedzīvojusi strauju ekonomisko un sociālo pārveidi,
kā arī integrāciju pasaules ekonomikā. Tā ir viena no visstraujākās izaugsmes valstīm ASEAN,
ar aptuveni 6 % IKP vidējo izaugsmes rādītāju laikposmā no 2010. līdz 2016. gadam. ES ir
negatīva preču tirdzniecības bilance ar Vjetnamu – aptuveni EUR 23 miljardi. ES un Vjetnamas
preču tirdzniecības vērtība 2016. gadā bija EUR 42 miljardi – imports no Vjetnamas uz ES
bija EUR 33 miljardi un ES eksports uz Vjetnamu bija EUR 9 miljardi. Eiropas Parlaments
2016. gada jūnijā pieņēma rezolūciju par cilvēktiesību jautājumiem Vjetnamā.
G. Taizeme
ES un Taizemes partnerības pamatā ir 1980. gadā parakstītais pamatnolīgums. ES un
Taizeme 2013. gada martā pabeidza sarunas par partnerības un sadarbības nolīgumu, bet
tā parakstīšanas process tika apturēts, ņemot vērā 2014. gada militāro apvērsumu. Sarunas
par brīvās tirdzniecības nolīgumu tika sāktas 2013. gadā, bet arī tās ir apturētas. ES ir
atkārtoti prasījusi atjaunot demokrātisku valdību. ES ir Taizemes trešais lielākais eksporta
tirgus, un Taizeme ir viena no galvenajām ES tirdzniecības partnerēm ASEAN. ES arī piešķir
būtisku finansējumu pilsoniskajai sabiedrībai. Eiropas Parlaments 2016. gada oktobrī pieņēma
rezolūciju par pilsonisko sabiedrību Taizemē, kā arī 2015. gada oktobrī rezolūciju par situāciju
politisko tiesību un cilvēktiesību jomā. Taizeme ir saņēmusi “dzelteno kartīti” saistībā ar ES
Regulu, ar ko izveido sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un
neregulētu (NNN) zveju, un pašlaik notiek apspriedes.

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 un Kambodžas attiecību pamatā ir 1999. gada sadarbības pamatnolīgums, un apvienotās
komitejas sanāksmes notiek reizi divos gados. Kambodža gūst labumu no tirdzniecības
shēmas “Viss, izņemot ieročus”, un ES ir Kambodžas produktu lielākais eksporta tirgus. ES
ir lielākā līdzekļu devēja attīstības sadarbībai un humānajai palīdzībai šai valstī, piešķirot
EUR 410 miljonus saskaņā ar daudzgadu indikatīvo programmu 2014.–2020. gadam, un
šie līdzekļi galvenokārt ir paredzēti lauksaimniecības un resursu pārvaldībai, izglītībai un
prasmju attīstīšanai, kā ar labas pārvaldības veicināšanai. Eiropas Parlamenta Cilvēktiesību
apakškomitejas locekļi 2016. gada martā apmeklēja Kambodžu. Eiropas Parlaments ir pieņēmis
vairākas rezolūcijas par politisko un cilvēktiesību situāciju Kambodžā. ES kopš 2014. gada
ir iekļāvusi Kambodžu “melnajā sarakstā” saistībā ar ES Regulu, ar ko izveido sistēmu, lai
aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju.
I. Singapūra
ES un Singapūra 2013. gadā parafēja partnerības un sadarbības nolīgumu (ESPCA) un ES un
Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgumu (EUSFTA). Abi šie nolīgumi vēl ir jāratificē. ES ir
Singapūras trešā nozīmīgākā tirdzniecības partnere un lielākais ārvalstu tiešo ieguldījumu avots.
Eiropas Savienības Tiesa 2017. gada 16. maija atzinumā[1] precizēja, ka, lai gan EUSFTA lielākā
daļa ietilpst Savienības ekskluzīvajā kompetencē, tā pašreizējā redakcijā ES viena pati nevar to
noslēgt, jo daži noteikumi, proti, attiecībā uz ārvalstu netiešajiem ieguldījumiem un ieguldītāja
un valsts strīdu izšķiršanu, ietilpst Savienības un tās dalībvalstu dalītajā kompetencē.
Abas puses cieši sadarbojas uzņēmējdarbības, zinātnes un tehnoloģiju jomā. ES prasa atcelt
nāvessodu un atbalsta pilsoniskās sabiedrības darbu, izmantojot Eiropas demokrātijas un
cilvēktiesību instrumentu (EIDHR).
J. Bruneja
ES aktīvi pilnveido attiecības ar Bruneju, bet vēl nav noslēgts pamatnolīgums. Attiecības
pārsvarā tiek īstenotas ar ASEAN starpniecību. Notiek sarunas par partnerības un sadarbības
nolīgumu (PSN). ES ir Brunejas piektā lielākā tirdzniecības partnere, un starp ES un Bruneju
galvenokārt tiek tirgota tehnika, mehāniskie transportlīdzekļi un ķimikālijas.
K. Laosa
ES un Laosas sadarbības nolīgums tika noslēgts 1997. gadā, un apvienotā komiteja tiekas reizi
divos gados. ES ir viena no lielākajām attīstības palīdzības sniedzējām Laosai. Saskaņā ar
daudzgadu indikatīvo programmu 2014.–2020. gadam Laosai tika piešķirti EUR 207 miljoni,
un galvenā uzmanība ir veltīta uzturam, izglītībai un pārvaldībai. ES atbalsta pilsoniskās
sabiedrības darbu Laosā. Laosa gūst labumu no ES tirdzniecības shēmas “Viss, izņemot
ieročus”, un tirdzniecība apjomi pēdējo gadu gaitā strauji pieaug.
L. Malaizija
ES un Malaizija 2015. gadā noslēdza sarunas par partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN)
un patlaban apspriež brīvās tirdzniecības nolīgumu, bet pēc Malaizijas pieprasījuma sarunas
patlaban ir apturētas. Sarunu atsākšanas iespēju izvērtēšanas process patlaban ir noslēguma
stadijā. ES ir Malaizijas trešā lielākā tirdzniecības partnere. ES attīstības sadarbībā galvenā
uzmanība tiek veltīta ilgtspējīgai attīstībai un videi, pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei,
migrācijai un patvēruma programmām, cilvēktiesībām un nāvessoda atcelšanai.
Jorge Soutullo / Anna Saarela

[1]Eiropas Savienības Tiesa, 2017. gada 16. maija Atzinums 2/15 (plēnums), ECLI:EU:C:2017:376.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A62015CV0002%2801%29

https://eeas.europa.eu/node/10070_en
https://eeas.europa.eu/node/10070_en
http://www.eidhr.eu/
http://www.eidhr.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A62015CV0002%2801%29
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