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ZUIDOOST-AZIË

Azië is het grootste en dichtst bevolkte continent en is van enorm geostrategisch belang voor
de EU. In Zuidoost-Azië zijn de ASEAN en ASEM belangrijke gesprekspartners voor de EU.
De EU intensiveert de banden met de landen van de regio. De EU is een sterke economische
speler en belangrijke donor van ontwikkelingssteun en hulp, en richt zich op het stimuleren
van institutionele opbouw, democratie, goed bestuur en mensenrechten.

Deze infopagina bevat een omschrijving van de regio Zuidoost-Azië. Zie ook de infopagina's
over Zuid-Azië (6.6.7) en Oost-Azië (6.6.8).

RECHTSGRONDSLAG

— Titel V (extern optreden van de EU) van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU);

— de artikelen 206-207 (handel) en 216-219 (internationale overeenkomsten) van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU);

— partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten (PSO's) (bilaterale betrekkingen).

ZUIDOOST-AZIË

A. Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
De EU en de ASEAN houden sinds veertig jaar vergaderingen op topniveau. De ASEAN
werd in 1967 opgericht en heeft momenteel tien leden (de oprichtende leden Indonesië,
Maleisië, de Filipijnen, Singapore en Thailand, samen met Brunei Darussalam, Vietnam, Laos,
Cambodja en Myanmar). De associatie is sinds de inwerkingtreding van het ASEAN-handvest
op 1 januari 2009 een internationale juridische entiteit. Ze hanteert een strikt beleid van niet-
inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de leden.
De samenwerking tussen de EU en de ASEAN werd in 2012 ingebed in het raamwerk van
het actieplan ter bevordering van het versterkte partnerschap tussen de EU en de ASEAN
(2013-2017). De EU heeft er strategisch belang bij dat de banden met de ASEAN worden
verstevigd.
Het doel van de EU en de individuele ASEAN-landen is het sluiten van partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomsten (PSO's). De EU is de op één na grootste handelspartner van de
ASEAN: het aandeel van de EU in de totale handel die ASEAN wereldwijd voert, bedraagt 13 %.
De ASEAN is de op twee na grootste partner van de EU buiten Europa (na de VS en China). De
onderhandelingen tussen de EU en de ASEAN over een interregionale vrijhandelsovereenkomst
– het uiteindelijke doel van de EU – werden in maart 2017 nieuw leven ingeblazen. De
onderlinge handel tussen de EU en de ASEAN bedroeg in 2016 208 miljard EUR en de EU
bleef in 2015 voor de ASEAN de grootste externe bron van directe buitenlandse investeringen,
goed voor 23,3 miljard EUR.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_6.6.8.pdf
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B. Ontmoeting Azië-Europa (ASEM)
De Ontmoeting Azië-Europa (ASEM) is een essentieel forum voor de EU en Azië: de 53 partners
zijn samen goed voor bijna 60 % van het mondiale bbp en voor meer dan 60 % van de
wereldbevolking. De elfde ASEM-top (ASEM 11) werd in juli 2016 gehouden in Ulaanbaatar,
Mongolië. De volgende ASEM-top zal in 2018 plaatsvinden in Brussel. Naast ontmoetingen op
regeringsniveau maakt de ASEM ook ontmoetingen tussen parlementsleden, zakenmensen en
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, de wetenschap en de media mogelijk.
C. Indonesië
Indonesië, lid van de G20, de op twee na grootste democratie ter wereld en het grootste
land met een islamitische meerderheid, wordt steeds belangrijker als partner voor de EU. De
samenwerking is gebaseerd op de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO) tussen
de EU en Indonesië, die in 2014 in werking is getreden. In juli 2016 zijn de onderhandelingen
over een alomvattende economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Indonesië
officieel van start gegaan. De inleidende onderhandelingen vonden plaats in september 2016 en
na de tweede onderhandelingsronde van 24 tot en met 27 januari 2017 werden op 7 februari 2017
de eerste onderhandelingsposities van de EU gepubliceerd.
De EU is met een totale handel die in 2016 25 miljard EUR bedroeg de op drie na grootste
handelspartner van Indonesië. De eerste bijeenkomst van het gemengd comité EU-Indonesië
op grond van de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking vond
plaats op 28 november 2016. Het FLEGT-actieplan („Forest Law Enforcement, Governance
and Trade”, Wetshandhaving, bestuur en handel in de bosbouw) van de EU heeft in Indonesië
bijgedragen aan de ontwikkeling van een van 's werelds meest geavanceerde systemen ter
waarborging van de wettigheid van hout en houtproducten. De eerste FLEGT-vergunning werd
op 15 november 2016 afgegeven.
In resoluties van het EP zijn mensenrechtenkwesties en aanvallen op religieuze minderheden
behandeld.
D. Myanmar
De EU is een actieve partner geweest in het democratische overgangsproces van Myanmar. In
maart 2013 richtte de EU een delegatie op in Myanmar. In de conclusies van de Raad over een
EU-strategie voor Myanmar van 20 juni 2016 werden de vreedzame overdracht van de macht
en de consolidering van de democratie na de verkiezingen van november 2015 toegejuicht. Het
Europees Parlement heeft deelgenomen aan de verkiezingswaarnemingsmissie van de EU voor
de algemene verkiezingen van 2015.
In maart 2016 werd Htin Kyaw de eerste democratisch gekozen president. De regering deelt
echter nog altijd de macht met het leger, dat 25 % van de zetels in het parlement bezet. De
EU spoort de regering van Myanmar aan om alle bestaande wetgeving op één lijn te brengen
met het internationaal recht en de internationale standaarden, en om de aanbevelingen van de
Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties ten uitvoer te leggen.
Het Europees Parlement heeft in zijn resoluties zijn bezorgdheid uitgesproken over de
mensenrechtensituatie, met name over het etnische geweld – meest recent nog in zijn
resolutie van december 2016 over de vervolging van de Rohingya-minderheid. Myanmar
is een van de prioritaire landen voor het Parlement op het gebied van alomvattende
democratieondersteuning. De aankondiging van de regering van Myanmar in november 2016
dat er een onderzoekscommissie wordt ingesteld om onderzoek te doen naar het recente geweld
tegen de Rohingya in de deelstaat Rakhine, werd door de EU verwelkomd.
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De EU heeft Myanmar in 2013 opgenomen in de handelsregeling „alles behalve wapens”, toen
de partijen startten met de onderhandelingen over een investeringsbeschermingsovereenkomst.
De vijfde onderhandelingsronde over de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU
en Myanmar vond op 26 en 27 april 2017 plaats. De totale handel tussen de EU en Myanmar
bedroeg in 2016 1,6 miljard EUR. De EU is een van de grootste donoren van hulp aan
Myanmar. De voor de periode 2014-2020 toegekende hulp bedraagt 688 miljoen EUR. Deze
hulp is met name bedoeld voor plattelandsontwikkeling, onderwijs, bestuur en de rechtstaat,
en vredesopbouw. De EU werkt sinds mei 2015 mee aan het Initiatief ter bevordering van
fundamentele arbeidsrechten en -praktijken in Myanmar, samen met de Verenigde Staten, Japan,
Denemarken en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).
E. Filipijnen
In mei 2016 won Rodrigo Duterte met 39 % van de stemmen de presidentsverkiezingen. De
nieuwe regering heeft controversiële maatregelen tegen de drugshandel genomen, waarbij het
bevel om met scherp te schieten leidt tot flagrante schendingen van de mensenrechten. Ook
heeft Duterte het buitenlandse beleid van de Filipijnen omgegooid door de alliantie met de VS
deels te verbreken en nieuwe betrekkingen aan te gaan met China en Rusland.
In 2011 ondertekenden de EU en de Filipijnen een partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomst (PSO), maar deze is nog niet door alle lidstaten geratificeerd. Het
Europees Parlement maakt zich steeds meer zorgen over de schendingen van de mensenrechten
in de Filipijnen. Over dit onderwerp werden in september 2016 en maart 2017 resoluties
aangenomen. De onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de
Filipijnen werden officieel in december 2015 geopend. De tweede onderhandelingsronde vond
plaats van 13 tot en met 27 februari 2017, waarbij voor een aantal gebieden (zoals handel in
goederen, oorsprongsregels, maatregelen voor socialebeschermingsstelsels, alsook handel en
duurzame ontwikkeling) werd overgegaan tot op tekstvoorstellen gebaseerde onderhandelingen.
De Filipijnen genieten momenteel SAP+-handelspreferenties. De EU is een belangrijke donor
voor de Filipijnen: voor de periode 2014-2020 bedroeg de steun van de EU 325 miljoen EUR
(meer dan het dubbele van de steun voor de voorgaande periode). Deze steun is met name
bedoeld voor de rechtstaat en inclusieve groei.
F. Vietnam
Vietnam is een van de belangrijkste partners van de EU in Zuidoost-Azië. De
kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de EU en Vietnam
trad in 2016 in werking. De EU is de op twee na grootste handelspartner van Vietnam en de
betrekkingen zullen naar verwachting nog sterker worden wanneer de vrijhandelsovereenkomst
tussen de EU en Vietnam van kracht wordt (naar verwachting in 2018). De EU is eveneens
een van de grootste bronnen van directe buitenlandse investeringen in Vietnam. De EU is de
belangrijkste donor voor ontwikkelingssamenwerking in Vietnam. Voor de periode 2014-2020
werd in totaal 400 miljoen EUR toegekend, waarbij de nadruk werd gelegd op goed bestuur,
energie en de klimaatverandering.
Vietnam heeft de afgelopen twintig jaar een snelle economische en sociale transformatie
doorgemaakt en is eveneens geïntegreerd in de wereldeconomie. Het is een van de snelst
groeiende landen van de ASEAN, met een bbp-groei die tussen 2010 en 2016 ongeveer
6 % bedroeg. De handelsbalans van de EU met Vietnam laat een tekort zien van ongeveer
23 miljard EUR. De totale handel in goederen tussen de twee partijen bedroeg in 2016 meer
dan 42 miljard EU, waarvan 33 miljard EUR invoer uit Vietnam naar de EU en 9 miljard EUR

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
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uitvoer van de EU naar Vietnam. In juni 2016 nam het Europees Parlement een resolutie aan
over mensenrechtenkwesties in Vietnam.
G. Thailand
Het partnerschap tussen de EU en Thailand is gebaseerd op een in 1980 ondertekende
kaderovereenkomst. In maart 2013 werden de onderhandelingen over een partnerschaps-
en samenwerkingsovereenkomst (PSO) afgerond. De ondertekeningsprocedure van de
overeenkomst werd echter opgeschort na de militaire staatsgreep in 2014. De onderhandelingen
over een vrijhandelsovereenkomst werden in 2013 gestart, maar zijn eveneens opgeschort.
De EU heeft herhaaldelijk om herstel van het democratisch bestuur gevraagd. De EU is de
op twee na grootste uitvoermarkt voor Thailand en Thailand is een van de belangrijkste
handelspartners van de EU binnen ASEAN. De EU is ook een belangrijke donor voor het
maatschappelijk middenveld. Het Europees Parlement nam in oktober 2016 een resolutie
aan over het maatschappelijk middenveld in Thailand en in oktober 2015 een resolutie over
de politieke en mensenrechtensituatie. Thailand kreeg een „gele kaart” in verband met de
EU-verordening om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) te
voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen. De raadplegingen in dit verband zijn aan de gang.
H. Cambodja
De betrekkingen tussen de EU en Cambodja zijn gebaseerd op de kaderovereenkomst voor
samenwerking van 1999 en er vinden om de twee jaar vergaderingen plaats van het gemengd
comité. Cambodja maakt deel uit van de handelsregeling „alles behalve wapens” en de EU is
de grootste uitvoermarkt voor producten uit Cambodja. De EU is een belangrijke donor van
ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp: onder het indicatief meerjarenprogramma
(MIP) voor de periode 2014-2020 wordt voor 410 miljoen EUR aan financiering toegekend, die
voornamelijk bedoeld is voor landbouw en middelenbeheer, onderwijs en vaardigheden en goed
bestuur. Leden van de Subcommissie mensenrechten van het Europees Parlement brachten in
maart 2016 een bezoek aan Cambodja. Het Europees Parlement heeft verscheidene resoluties
aangenomen over de politieke en burgerrechtensituatie in Cambodja. Cambodja staat sinds
2014 op de zwarte lijst van de EU in verband met de verordening om illegale, ongemelde en
ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen.
I. Singapore
De EU en Singapore gingen in 2013 een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst,
evenals een vrijhandelsovereenkomst (EUSFTA) aan. Beide overeenkomsten moeten nog
worden geratificeerd. De EU is de op twee na belangrijkste handelspartner van Singapore en
de grootste bron van directe buitenlandse investeringen. Het Hof van Justitie van de Europese
Unie verduidelijkte in zijn advies van 16 mei 2017[1] dat de EU, ondanks het feit dat zij
exclusief bevoegd is voor het grootste deel van de EUSFTA, de overeenkomst niet alleen kan
sluiten, omdat een aantal bepalingen hiervan, met name de bepalingen die betrekking hebben
op indirecte buitenlandse investeringen en geschillenbeslechting tussen investeerders en staten,
binnen de gedeelde bevoegdheden van de EU en de lidstaten vallen.
Tussen beide partners wordt intensief samengewerkt op het gebied van handel, wetenschap en
technologie. De EU vraagt dat de doodstraf wordt afgeschaft en ondersteunt het werk van het
maatschappelijk middenveld via het Europees instrument voor democratie en mensenrechten
(EIDHR).

[1]Hof van Justitie van de Europese Unie, advies nr. 2/15 van 16.5.2017, ECLI:EU:C:2017:376.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)

https://eeas.europa.eu/node/10070_en
http://www.eidhr.eu/
http://www.eidhr.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)
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J. Brunei
De EU werkt aan de verbetering van de betrekkingen met Brunei, maar er bestaat nog geen
kaderovereenkomst. De betrekking verlopen grotendeels via de ASEAN. De onderhandelingen
over een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO) lopen. De EU is de op vier
na grootste handelspartner van Brunei en de partijen handelen voornamelijk in machines,
motorvoertuigen en chemicaliën.
K. Laos
Tussen de EU en Laos bestaat een samenwerkingsovereenkomst die dateert van 1997. Het
gemengd comité vergadert om de twee jaar. De EU is een van de belangrijkste donoren van
ontwikkelingssteun voor Laos. In het meerjarig indicatief programma voor Laos voor de periode
2014-2020 wordt 207 miljoen EUR toegekend, voornamelijk bedoeld voor voeding, onderwijs
en bestuur. De EU ondersteunt het werk van het maatschappelijk middenveld in Laos. Laos
maakt deel uit van de regeling „alles behalve wapens” en de handel is de afgelopen jaren sterk
toegenomen.
L. Maleisië
Onderhandelingen over een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO) tussen
de EU en Maleisië werden in 2015 afgerond. Momenteel wordt onderhandeld over
een vrijhandelsovereenkomst, maar de onderhandelingen zijn op verzoek van Maleisië
opgeschort. De lopende inventarisatie ter verkenning van de vooruitzichten voor hervatting
van de onderhandelingen wordt momenteel afgerond. De EU is de op twee na grootste
handelspartner van Maleisië. De ontwikkelingssamenwerking van de EU is gericht op
duurzame ontwikkeling en milieu, onderzoek en technologische ontwikkeling, migratie en
asielprogramma's, mensenrechten en de afschaffing van de doodstraf.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
06/2017
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