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AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

Azja jest największym i najbardziej zaludnionym kontynentem, a także kontynentem
o olbrzymim znaczeniu geostrategicznym dla UE. W Azji Południowo-Wschodniej ASEAN
i ASEM są ważnymi partnerami Unii i nawiązuje ona bliższe stosunki z krajami w tym
regionie. UE jest silnym graczem gospodarczym w tym regionie. To z Unii, która pracuje
na rzecz sprawniejszego tworzenia instytucji, demokracji, praworządności i praw człowieka,
płynie też najwięcej środków na rozwój oraz środków pomocowych.

Niniejsza nota faktograficzna poświęcona jest regionowi Azji Południowo-Wschodniej. Zobacz
również noty faktograficzne poświęcone Azji Południowej (6.6.7) i Azji Wschodniej (6.6.8).

PODSTAWA PRAWNA

— Tytuł V (działania zewnętrzne UE) Traktatu o Unii Europejskiej (TUE);

— Art. 206–207 (handel) i 216–219 (umowy międzynarodowe) Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE);

— Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) (stosunki dwustronne).

AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

A. Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
Szczyty UE i ASEAN zaczęły być organizowane 40 lat temu. ASEAN zostało założone
w 1967 r. i obecnie należy do niego 10 państw (członkowie założyciele: Indonezja, Malezja,
Filipiny, Singapur i Tajlandia, a także Państwo Brunei Darussalam, Wietnam, Laos, Kambodża
i Mjanma). Od wejścia w życie Karty ASEAN w dniu 1 stycznia 2009 r. ASEAN
jest międzynarodowym podmiotem prawnym. Stowarzyszenie to ściśle przestrzega polityki
nieingerowania w sprawy wewnętrzne swoich członków.
Ramy współpracy między UE a ASEAN zostały określone w planie działania z 2012 r. na rzecz
wzmocnienia pogłębionego partnerstwa UE-ASEAN (na lata 2013–2017), a UE ma strategiczny
interes w umacnianiu więzi z ASEAN.
Państwa członkowskie UE oraz poszczególne państwa ASEAN nadal prowadzą rozmowy
w sprawie umów o partnerstwie i współpracy. Unia Europejska jest drugim co do wielkości
partnerem handlowym ASEAN, a jej udział w całkowitej wymianie handlowej między
państwami ASEAN a pozostałymi krajami świata wynosi 13 %. ASEAN jest trzecim co do
wielkości partnerem UE poza Europą (po Stanach Zjednoczonych i Chinach). Negocjacje
w sprawie międzyregionalnej umowy o wolnym handlu między UE a ASEAN, będące
ostatecznym celem UE, zostały wznowione w marcu 2017 r. Dwustronna wymiana handlowa
między UE i ASAN wyniosła w 2016 r. 208 mld EUR, a UE była największym zewnętrznym

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_6.6.8.pdf
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źródłem przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych do ASEAN w 2015 r., kiedy to
wyniosły one 23,3 mld EUR.
B. Dialog Azja-Europa (ASEM)
Dialog Azja-Europa (ASEM) jest głównym forum UE i Azji i udział w nim bierze 53 partnerów
reprezentujących blisko 60 % światowego PKB i ponad 60 % ludności świata. 11. Szczyt Azja-
Europa (ASEM 11) odbył się w lipcu 2016 r. w Ułan Bator w Mongolii. Kolejny szczyt ASEM
odbędzie się w Brukseli w 2018 r. Oprócz posiedzeń na szczeblu rządowym w ramach ASEM
spotykają się również parlamentarzyści oraz przedstawiciele sektora biznesu, społeczeństwa
obywatelskiego, środowisk akademickich i mediów.
C. Indonezja
Indonezja – członek G20, trzecie pod względem wielkości państwo demokratyczne na świecie
oraz państwo z największą większością muzułmańską – jest coraz ważniejszym partnerem
UE. Współpraca opiera się na umowie o partnerstwie i współpracy między UE a Indonezją,
która weszła w życie w 2014 r. W lipcu 2016 r. oficjalnie rozpoczęto negocjacje w sprawie
kompleksowej umowy o partnerstwie gospodarczym (CEPA) między UE a Indonezją. Wstępna
runda negocjacji miała miejsce we wrześniu 2016 r., a w związku z drugą rundą negocjacji
w dniach od 24 do 27 stycznia 2017 r., dziewięć początkowych stanowisk negocjacyjnych UE
zostało opublikowanych w dniu 7 lutego 2017 r.
UE jest czwartym co do wielkości partnerem handlowym Indonezji, a w 2016 r. wartość
wymiany handlowej wyniosła łącznie 25 mld EUR. Pierwsze posiedzenie wspólnego komitetu
UE–Indonezja na podstawie umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy
odbyło się w dniu 28 listopada 2016 r. Plan działania UE w zakresie egzekwowania prawa,
zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) pomógł Indonezji w opracowaniu jednego
z najbardziej zaawansowanych systemów weryfikacji legalności drewna na świecie. Pierwsze
zezwolenie FLEGT zostało wydane w dniu 15 listopada 2016 r.
Rezolucje PE dotyczyły praw człowieka oraz ataków na mniejszości religijne.
D. Mjanma
UE była aktywnym partnerem w procesie przemian demokratycznych w Mjanmie. Otworzyła
ona delegację w Mjanmie w 2013 r. W konkluzjach z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie strategii
UE wobec Mjanmy Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła pokojowe przekazanie władzy
i umocnienie demokracji w następstwie wyborów w listopadzie 2015 r. Parlament Europejski
uczestniczył w misji obserwacji wyborów z ramienia UE w 2015 r.
W marcu 2016 r. Htin Kyaw został pierwszym demokratycznie wybranym prezydentem, Jednak
rząd nadal dzieli władzę z armią, która kontroluje 25 % miejsc w parlamencie. UE zachęca rząd
Mjanmy/Birmy do dostosowania wszystkich obowiązujących przepisów do międzynarodowych
przepisów i standardów oraz do wdrożenia zaleceń Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
W swoich rezolucjach Parlament Europejski wyraził zaniepokojenie stanem praw człowieka,
a w szczególności przemocą na tle etnicznym – ostatnio uczynił to w rezolucji z grudnia 2016 r.
w sprawie prześladowania mniejszości Rohindża. Mjanma/Birma jest dla Parlamentu jednym
z krajów priorytetowych, jeśli chodzi o kompleksowe podejście do wspierania demokracji. UE
z zadowoleniem przyjęła ogłoszenie przez rząd Mjanmy/Birmy w listopadzie 2016 r. utworzenia
komisji śledczej w sprawie niedawnych aktów przemocy wobec przedstawicieli mniejszości
Rohindża w stanie Arakan.
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UE przyznała Mjanmie dostęp do systemu handlu „wszystko oprócz broni” w 2013 r., kiedy
UE i Mjanma rozpoczęły negocjacje w sprawie umowy o ochronie inwestycji. Piąta runda
negocjacji w sprawie umowy o ochronie inwestycji między UE a Mjanmą odbyła się w dniach
26 i 27 kwietnia 2017 r. Całkowita wartość wymiany handlowej między UE a Mjanmą/Birmą
wyniosła 1,6 mld EUR w 2016 r. UE jest jednym z głównych źródeł pomocy dla Mjanmy/
Birmy. Kwota przeznaczona na pomoc w latach 2014–2020 wynosi 688 mln EUR. Obszary
zainteresowania to rozwój obszarów wiejskich, edukacja, sprawowanie rządów i praworządność
oraz budowanie pokoju. Od maja 2015 r. UE uczestniczyła w „inicjatywie na rzecz promowania
podstawowych praw pracy i praktyk w Mjanmie”, wraz ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią,
Danią i Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP).
E. Filipiny
W maju 2016 r. Rodrigo Duterte wygrał wybory prezydenckie, zdobywając 39 % głosów.
Nowa administracja podjęła również kontrowersyjne środki przeciwko handlowi narkotykami,
sankcjonując metodę „strzelać, aby zabić”, która prowadzi do rażącego naruszania praw
człowieka. R. Duterte zmienił też politykę zagraniczną Filipin, częściowo zrywając sojusz ze
Stanami Zjednoczonymi i budując nowy sojusz z Chinami i Rosją.
UE i Filipiny podpisały umowę o partnerstwie i współpracy (UPiW) w 2011 r., ale nie została
ona jeszcze ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie. Parlament Europejski jest
coraz bardziej zaniepokojony naruszeniami praw człowieka na Filipinach i przyjął rezolucje
w tej sprawie we wrześniu 2016 r. i w marcu 2017 r. W grudniu 2015 r. oficjalnie
rozpoczęto negocjacje z Filipinami w sprawie umowy o wolnym handlu. Druga runda
negocjacji miała miejsce w dniach 13–17 lutego 2017 r., i przeobraziła się w negocjacje
w oparciu o teksty w szeregu dziedzin (takich jak handel towarami, reguły pochodzenia, środki
w ramach systemów zabezpieczenia społecznego oraz handel i zrównoważony rozwój). Filipiny
otrzymują obecnie preferencje handlowe GSP+. UE jest znaczącym darczyńcą na rzecz Filipin;
w latach 2014–2020 przeznaczyła ona dla tego państwa środki o wys. 325 mln EUR, co
jest kwotą ponad dwukrotnie wyższą niż w poprzednim okresie. Obszary zainteresowania to
praworządność oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.
F. Wietnam
Wietnam jest jednym z najważniejszych partnerów UE w Azji Południowo-Wschodniej.
Umowa ramowa między UE a Wietnamem w sprawie umowy o wszechstronnym partnerstwie
i współpracy (UPiW) weszła w życie w 2016 r. UE jest trzecim co do wielkości partnerem
handlowym Wietnamu i stosunki te zgodnie z szacunkami się nasilą po planowanym na 2018 r.
wejściu w życie umowy o wolnym handlu UE-Wietnam. UE jest jednym z największych źródeł
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Wietnamie. Jest ona najważniejszym darczyńcą
w zakresie współpracy na rzecz rozwoju. Łącznie na lata 2014–2020 przeznaczono kwotę
400 mln EUR, w szczególności na takie obszary jak dobre rządy, energia i zmiana klimatu.
Wietnam w ostatnich dwóch dziesięcioleciach został poddany szybkiej transformacji
gospodarczej i społecznej, idącej w parze z integracją z gospodarką światową. Jest to jeden
z najszybciej rozwijających się krajów ASEAN, którego średnia stopa wzrostu PKB w latach
2010–2016 wyniosła ok. 6 %. UE posiada ujemne saldo w handlu towarami z Wietnamem
w wysokości ok. 23 mld EUR. W 2016 r. handel towarami między UE a Wietnamem wyniósł
ponad 42 mld EUR, z czego wartość przywozu z Wietnamu do UE wyniosła 33 mld EUR,
a wartość wywozu z UE do Wietnamu – 9 mld EUR. W czerwcu 2016 r. Parlament Europejski
przyjął rezolucję w sprawie kwestii dotyczących praw człowieka w Wietnamie.

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
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G. Tajlandia
Partnerstwo między UE a Tajlandią opiera się na umowie ramowej podpisanej w 1980 r.
UE i Tajlandia zakończyły negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy
(UPiW) w marcu 2013 r., ale proces podpisania umowy został wstrzymany ze względu
na wojskowy zamach stanu w 2014 r. Negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu
rozpoczęto w 2013 r., ale zostały one również wstrzymane. UE wielokrotnie wzywała do
przywrócenia demokratycznych rządów. UE jest trzecim największym rynkiem eksportowym
Tajlandii, a Tajlandia jest jednym z głównych partnerów handlowych UE w ASEAN. Jest ona
również istotnym darczyńcą na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. W październiku 2016 r.
Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie społeczeństwa obywatelskiego w Tajlandii,
a w październiku 2015 r. rezolucję w sprawie sytuacji politycznej i w zakresie praw człowieka.
Tajlandia otrzymała żółtą kartkę w związku z rozporządzeniem UE dotyczącym zapobiegania
nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania
i eliminowania i konsultacje są w toku.
H. Kambodża
Stosunki UE-Kambodża opierają się na umowie ramowej o współpracy z 1999 r. i wspólny
komitet spotyka się dwa razy w roku. Kambodża korzysta z systemu handlu „wszystko oprócz
broni”, a UE jest największym rynkiem eksportowym dla produktów z tego kraju. UE jest
głównym darczyńcą w zakresie współpracy na rzecz rozwoju oraz pomocy humanitarnej;
przyznała ona Kambodży środki w wysokości 410 mln EUR w ramach wieloletniego programu
indykatywnego na lata 2014–2020 przeznaczone na takie obszary, jak rolnictwo i zarządzanie
zasobami, edukację i umiejętności oraz dobre rządy. Członkowie Podkomisji Praw Człowieka
Parlamentu Europejskiego odbyli wizytę w Kambodży w marcu 2016 r. Parlament przyjął
kilka rezolucji w sprawie sytuacji w zakresie praw politycznych i obywatelskich w Kambodży.
Kambodża od 2014 r. znajduje się na czarnej liście UE w związku z rozporządzeniem UE
dotyczącym zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz
ich powstrzymywania i eliminowania.
I. Singapur
Umowa o partnerstwie i współpracy oraz umowa o wolnym handlu zostały parafowane przez
UE i Singapur w 2013 r. Obie umowy oczekują na ratyfikację. UE jest dla Singapuru trzecim
najważniejszym partnerem handlowym i największym źródłem bezpośrednich inwestycji
zagranicznych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił w swej opinii z dnia
16 maja 2017 r.[1], że choć UE ma wyłączną kompetencję w odniesieniu do większości
postanowień umowy o wolnym handlu między UE i Singapurem w jej obecnej formie, UE nie
może samodzielnie jej zawrzeć, gdyż niektóre postanowienia, w szczególności te odnoszące
się do inwestycji zagranicznych i do rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami,
wchodzą w zakres kompetencji dzielonych między UE i państwa członkowskie.
Obie strony osiągnęły wysoki poziom współpracy w dziedzinie gospodarki, nauki i technologii.
UE apeluje o zniesienie kary śmierci i popiera prace społeczeństwa obywatelskiego za
pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka
(EIDHR).
J. Brunei
UE aktywnie działa na rzecz wzmocnienia stosunków z Brunei, jednak nie zawarto jeszcze
porozumienia ramowego. Stosunki utrzymywane są przede wszystkim za pośrednictwem

[1]Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, opinia nr 2/15 z 16.5.2017, ECLI:EU:C:2017:376.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/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/PL/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)
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ASEAN. Umowa o partnerstwie i współpracy (UPiW) jest obecnie przedmiotem negocjacji.
UE jest piątym co do wielkości partnerem handlowym Brunei a handel między UE a Brunei
obejmuje głównie maszyny, pojazdy mechaniczne i chemikalia.
K. Laos
Umowa o współpracy między UE i Laosem została podpisana w 1997 r. a wspólny komitet
zbiera się co dwa lata. UE jest jednym z głównych darczyńców na rzecz rozwoju Laosu.
W ramach wieloletniego programu indykatywnego na lata 2014–2020 dla Laosu przeznaczono
kwotę 207 mln EUR, w szczególności na takie obszary, jak żywienie, edukacja i sprawowanie
rządów. UE popiera prace społeczeństwa obywatelskiego w Laosie. Laos korzysta z systemu
handlu „wszystko oprócz broni” i w ostatnich latach handel w tym kraju znacznie wzrósł.
L. Malezja
UE i Malezja zakończyły negocjacje dotyczące umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW)
w 2015 r. i obecnie trwają negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu, jednak negocjacje
te zostały zawieszone na wniosek Malezji. Podsumowanie jest w trakcie finalizacji w celu
oceny perspektyw dla wznowienia negocjacji. UE jest trzecim co do wielkości partnerem
handlowym Malezji. Współpraca UE na rzecz rozwoju koncentruje się na zrównoważonym
rozwoju i ochronie środowiska, badaniach i rozwoju technologicznym, programach w zakresie
migracji i azylu, praw człowieka i zniesienia kary śmierci.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
06/2017
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