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ASIA DE SUD-EST

Asia este continentul cel mai întins și cel mai populat, de o importanță geostrategică uriașă
pentru UE. În Asia de Sud-Est, ASEAN și ASEM sunt interlocutori importanți pentru UE,
iar în prezent, UE strânge legăturile cu țările din regiune. UE este un actor economic puternic
și un important finanțator al ajutorului și dezvoltării, lucrând la promovarea consolidării
instituțiilor, a democrației, a bunei guvernanțe și a drepturilor omului.

Această fișă tehnică descrie regiunea din Asia de Sud-Est. A se vedea de asemenea fișa tehnică
privind Asia de Sud (6.6.7) și cea privind Asia de Est (6.6.8).

TEMEIUL JURIDIC

— Titlul V (acțiunea externă a UE) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE);

— articolele 206-207 (comerțul) și 216-219 (acordurile internaționale) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

— acordurile de parteneriat și cooperare (relațiile bilaterale).

ASIA DE SUD-EST

A. Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)
UE și ASEAN au început să se reunească la nivel înalt în urmă cu 40 de ani. ASEAN a fost
înființată în 1967, iar în prezent cuprinde 10 țări (state membre fondatoare: Indonezia, Malaysia,
Filipine, Singapore și Thailanda, împreună cu Statul Brunei Darussalam, Vietnamul, Laosul,
Cambodgia și Myanmar/Birmania). De la intrarea în vigoare a Cartei ASEAN la 1 ianuarie
2009, aceasta este o entitate cu personalitate juridică pe plan internațional. Asociația respectă o
politică strictă de neamestec în afacerile interne ale membrilor săi.
Cooperarea UE-ASEAN s-a încadrat în Planul de acțiune din 2012 de îmbunătățire a
parteneriatului consolidat între UE și ASEAN (2013-2017), iar unul dintre interesele strategice
ale UE constă în consolidarea legăturilor cu ASEAN.
UE și anumite state membre ale ASEAN continuă negocierile privind acordurile de parteneriat
și cooperare (APC). UE este al doilea partener comercial al ASEAN în ordinea importanței,
având o pondere de 13 % în totalul comerțului extern al acesteia. ASEAN este cel de-al treilea
partener al UE din afara Europei (după SUA și China). Obiectivul cel mai important al UE, și
anume negocierile pentru încheierea unui ALS interregional între UE și ASEAN, a fost revizuit
în martie 2017. Comerțul bilateral între UE și ASEAN a fost de 208 miliarde EUR în 2016, iar
în 2015 UE a rămas cea mai mare sursă externă de fluxuri ISD către ASEAN, când acestea s-
au ridicat la 23,3 miliarde EUR.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_6.6.8.pdf
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B. Reuniunea Asia-Europa (ASEM)
Reuniunea Asia-Europa (ASEM) este un forum-cheie între UE și Asia, cu 53 de parteneri
care reprezintă aproape 60% din PIB-ul mondial și peste 60% din populația lumii. Cel de al
11-lea summit al Reuniunii Asia-Europa (ASEM 11) a avut loc în iulie 2016, la Ulan Bator,
Mongolia. Următorul summit ASEM va avea loc la Bruxelles în 2018. În afara reuniunilor
la nivel guvernamental, ASEM reunește și deputați, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai
societății civile, ai mediului academic și ai mass-mediei.
C. Indonezia
Indonezia, țară membră a G20, a treia cea mai mare democrație din lume și cea mai mare țară cu
o populație majoritar musulmană, este un partener tot mai important pentru UE. Cooperarea se
întemeiază pe Acordul de parteneriat și cooperare (APC) dintre UE și Indonezia, care a intrat în
vigoare în 2014, În iulie 2016 au fost lansate oficial negocierile privind un acord de parteneriat
economic cuprinzător între UE și Indonezia. Prima rundă de negocieri a avut loc în septembrie
2016 și, în urma celei de a doua runde de negocieri, din 24-27 ianuarie 2017, la 7 februarie 2017
au fost publicate nouă dintre pozițiile inițiale de negociere ale UE.
UE este al patrulea partener comercial al Indoneziei, cu o valoare totală a schimburilor
comerciale de 25 miliarde EUR (2016). Prima reuniune a comitetului mixt UE-Indonezia din
cadrul Acordului-cadru de parteneriat și cooperare globală a avut loc la 28 noiembrie 2016. Plan
de acțiune al UE referitor la aplicarea reglementărilor forestiere, la guvernare și la schimburile
comerciale (FLEGT) au ajutat Indonezia să dezvolte unul dintre cele mai avansate sisteme de
asigurare a legalității lemnului din lume. Prima licență FLEGT a fost emisă la 15 noiembrie
2016.
În rezoluțiile sale, Parlamentul a abordat probleme referitoare la drepturile omului și la atacurile
împotriva minorităților naționale.
D. Myanmar/Birmania
UE a fost un partener activ al Myanmarului/Birmaniei în tranziția acestei țări către democrație.
UE a înființat o delegație în Myanmar/Birmania în 2013. În concluziile sale referitoare la
strategia UE privind Myanmar/Birmania din 20 iunie 2016, Consiliul European a salutat
transferul pașnic al puterii și consolidarea democrației în urma alegerilor care au avut loc
în noiembrie 2015. Parlamentul European a participat la misiunea UE de observare a alegerilor
cu ocazia alegerilor generale din 2015.
Htin Kyaw a fost primul președinte ales democratic, în martie 2016. Cu toate acestea, guvernul
continuă să împartă puterea cu armata, care controlează 25 % din locurile din parlament. UE
încurajează guvernul din Myanmar/Birmania să își alinieze întreaga legislație actuală la dreptul
și la standardele internaționale și să pună în aplicare recomandările Consiliului Organizației
Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului.
În rezoluțiile sale, Parlamentul European a abordat preocupări referitoare la situația drepturilor
omului și, în special, la actele de violență etnică din această țară, ultima dată în rezoluția sa
din decembrie 2016 referitoare la persecuțiile minorității rohingya. Myanmar/Birmania este una
dintre țările prioritare pentru Parlament în ce privește sprijinirea cuprinzătoare a democrației.
UE a salutat anunțul din noiembrie 2016 al guvernului din Myanmar/Birmania referitor la
înființarea unei comisii de anchetă privind actele recente de violență îndreptate împotriva
populației rohingya în statul Rakhine.
UE a acordat Myanmarului/Birmaniei acces la regimul său comercial „Everything But
Arms” („Totul în afară de arme”) în 2013, atunci când UE și Myanmar/Birmania au lansat
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negocieri în vederea încheierii unui acord de protejare a investițiilor. A cincea rundă de negocieri
privind Acordul de protejare a investițiilor dintre UE și Myanmar/Birmania a avut loc la 26
și 27 aprilie 2017. În 2016, valoarea totală a comerțului dintre UE și Myanmar/Birmania s-a
ridicat la 1,6 miliarde EUR. UE este unul dintre principalii furnizori de asistență către Myanmar/
Birmania. Cuantumul asistenței alocate pentru perioada 2014-2020 este de 688 milioane EUR.
Domeniile pe care se axează asistența sunt dezvoltarea rurală, educația, guvernanța și statul de
drept, precum și consolidarea păcii. Începând din mai 2015, UE participă, împreună cu statele
Unite ale Americii, Japonia, Danemarca și Organizația Internațională a Muncii, la Inițiativa de
promovare a drepturilor și practicilor fundamentale în domeniul muncii în Myanmar/Birmania.
E. Filipine
În mai 2016, Rodrigo Duterte a câștigat alegerile prezidențiale cu 39% din voturi, Noua
administrație a adoptat și măsuri controversate împotriva traficului de droguri, ordinul de „a
împușca letal”, ducând la încălcări flagrante ale drepturilor omului. Duterte a modificat, de
asemenea, politica externă a acestei țări, rupând parțial alianța cu SUA și încheind o nouă alianță
cu China și Rusia.
UE și Filipine au semnat un acord de parteneriat și cooperare (APC) în 2011, dar acesta nu a fost
încă ratificat de toate statele membre. Parlamentul European este tot mai preocupat de încălcările
drepturilor omului din Filipine, adoptând rezoluții pe această temă în septembrie 2016 și în
martie 2017. În decembrie 2015 au fost lansate oficial negocieri privind încheierea unui acord
de liber schimb cu Filipine. A doua rundă de negocieri a avut loc între 13 și 17 februarie 2017
și a trecut la negocieri bazate pe texte într-o serie de domenii (cum ar fi comerțul cu mărfuri,
regulile de origine, măsuri în cadrul sistemelor de protecție socială și comerțul și dezvoltarea
durabilă). În prezent, Filipine se bucură de preferințe comerciale în cadrul sistemului SGP+. UE
este un donator important către Filipine, oferind 325 milioane EUR pentru perioada 2014-2020,
mai mult decât dublul sumei donate în perioada anterioară. Domeniile vizate sunt statul de drept
și creșterea economică favorabilă incluziunii.
F. Vietnam
Vietnamul este unul dintre principalii parteneri ai UE în Asia de Sud-Est. Acordul-cadru global
de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (APC) a intrat în vigoare în 2016. UE este cel de al
treilea partener comercial al Vietnamului și se preconizează că relațiile se vor intensifica odată
cu intrarea în vigoare a Acordului de liber schimb UE-Vietnam, prevăzută a avea loc în 2018.
UE este, de asemenea, una dintre cele mai mari surse de investiții străine directe în Vietnam.
UE este cel mai mare finanțator al cooperării pentru dezvoltare în Vietnam. Pentru perioada
2014-2020 a fost alocată o sumă totală de 400 milioane EUR, vizând buna guvernanță, energia
și schimbările climatice.
În ultimele două decenii, Vietnamul a trecut printr-un proces de transformare economică și
socială rapidă, în paralel cu integrarea sa în economia globală. Vietnamul este una dintre țările
cu creșterile cele mai rapide din ASEAN, cu o rată medie de creștere a PIB-ului de circa 6%
între 2010 și 2016. UE înregistrează un deficit al balanței comerciale de circa 23 miliarde EUR
în comerțul cu mărfuri cu Vietnamul. În 2016, valoarea schimburilor comerciale de mărfuri între
UE și Vietnam a fost de peste 42 miliarde EUR, 33 miliarde EUR reprezentând importuri din
Vietnam în UE, iar 9 miliarde EUR, exporturi din UE în Vietnam. În iunie 2016, PE a adoptat
o rezoluție referitoare la probleme în materie de drepturi ale omului în Vietnam.
G. Thailanda
Parteneriatul UE-Thailanda se întemeiază pe un acord-cadru semnat în 1980. UE și Thailanda
au încheiat negocierile privind un acord de parteneriat și cooperare (APC) în martie 2013, dar

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
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procesul de semnare a acordului a fost suspendat în urma loviturii de stat militare din 2014. În
2013 au fost lansate negocieri privind un acord de liber schimb, dar și acestea au fost întrerupte.
UE a cerut în mod repetat reinstaurarea guvernului democratic. UE este cea de a treia piață
de export a Thailandei, iar Thailanda este unul dintre principalii parteneri comerciali ai UE în
ASEAN. UE este, de asemenea, un finanțator important al societății civile. În octombrie 2016,
Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la societatea civilă din Thailanda, iar
în octombrie 2015, o rezoluție referitoare la situația politică și a drepturilor omului în această
țară. Thailanda a fost avertizată cu „cartonaș galben” în temeiul Regulamentului UE pentru
prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) și
în prezent se desfășoară consultări.
H. Cambodgia
Relațiile UE-Cambodgia se bazează pe Acordul-cadru de cooperare din 1999, iar reuniunile
comitetului mixt au loc de două ori pe an. Cambodgia beneficiază de regimul comercial
„Everything But Arms” („Totul în afară de arme”), iar UE este cea mai mare piață de export
pentru produsele cambodgiene. UE este unul dintre cei mai importanți finanțatori ai cooperării
pentru dezvoltare și ai asistenței umanitare, cu o finanțare de 410 milioane EUR alocată în cadrul
Programului indicativ multianual 2014-2020 și axată pe agricultură și gestionarea resurselor,
educație și competențe, precum și pe buna guvernanță. Câțiva membri ai Subcomisiei pentru
drepturile omului a Parlamentului European au vizitat Cambodgia în martie 2016. Parlamentul
a adoptat mai multe rezoluții referitoare la situația drepturilor politice și civile din Cambodgia.
UE a plasat Cambodgia pe o listă neagră în temeiul Regulamentului UE pentru prevenirea,
descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) începând din
2014.
I. Singapore
În 2013, UE și Singapore au parafat un acord de parteneriat și cooperare și un Acordul de
liber schimb dinte UE și Singapore. Ambele acorduri așteaptă să fie ratificate. UE este al
treilea partener comercial și cea mai mare sursă de investiții străine directe pentru Singapore.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a precizat, în avizul său din 16 mai 2017[1], că, deși UE
deține competența exclusivă pentru cea mai mate parte a Acordului de liber schimb dinte UE și
Singapore în forma sa actuală, UE nu poate încheia singură acest acord, deoarece unele dintre
dispoziții, mai ales cele referitoare la investițiile străine altele decât cele directe și la soluționarea
litigiilor dintre investitori și state se încadrează în sfera competențelor partajate între UE și
statele membre.
Cele două părți au un nivel ridicat de cooperare în domeniile afacerilor, științei și tehnologiei.
UE solicită abolirea pedepsei capitale și sprijină activitatea societății civile prin intermediul
Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile Omului (IEDDO).
J. Brunei
UE își îmbunătățește în mod activ relațiile cu Brunei, dar nu a încheiat încă un acord-cadru.
Relațiile sunt gestionate în principal prin intermediul ASEAN. Se află în curs de negociere un
acord de parteneriat și cooperare (APC). UE este al cincilea partener comercial al Bruneiului,
iar UE și Brunei întrețin schimburi comerciale mai ales în sectoarele mașinilor și utilajelor,
autovehiculelor și produselor chimice.

[1]Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Avizul 2/15 din 16.5.2017, ECLI:EU:C:2017:376.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A62015CV0002%2801%29

https://eeas.europa.eu/node/10070_ro
https://eeas.europa.eu/node/10070_ro
http://www.eidhr.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A62015CV0002%2801%29
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K. Laos
UE și Laos au un acord de cooperare care datează din 1997, iar comitetul mixt se reunește o dată
la doi ani. UE este unul dintre principalii finanțatori ai dezvoltării în Laos. Programul indicativ
multianual 2014-2020 pentru Laos alocă 207 milioane EUR și se axează pe alimentație, educație
și guvernanță. UE sprijină activitatea societății civile din Laos. Laosul beneficiază de regimul
„Everything But Arms” („Totul în afară de arme”) al UE, iar comerțul se află într-o creștere
rapidă în ultimii ani.
L. Malaysia
UE și Malaysia au încheiat negocierile privind un acord de parteneriat și cooperare (APC) în
2015, iar în prezent negociază un acord de liber schimb, însă negocierile au fost suspendate
la solicitarea Malaysiei. În prezent este în curs de finalizare un bilanț menit să estimeze
perspectivele de reluare a negocierilor. UE este al treilea partener comercial al Malaysiei.
Cooperarea pentru dezvoltare din partea UE se axează pe dezvoltare durabilă și mediu, cercetare
și dezvoltare de tehnologii, programe în materie de azil și migrație, drepturile omului și abolirea
pedepsei cu moartea.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
06/2017
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