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JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA

Ázia je najväčším a najľudnatejším kontinentom na svete s veľkým geostrategickým
významom pre EÚ. V juhovýchodnej Ázii sú združenie ASEAN a stretnutie ASEM
významnými fórami pre EÚ a EÚ vytvára s krajinami tohto regiónu užšie väzby.
Európska únia je silným hospodárskym hráčom a významným poskytovateľom rozvojovej a
humanitárnej pomoci na podporu budovania inštitúcií, demokracie, dobrej správy a ľudských
práv.

Tento informačný list opisuje región juhovýchodnej Ázie. Pozri tiež informačný list o južnej
Ázii (6.6.7) a východnej Ázii (6.6.8).

PRÁVNY ZÁKLAD

— Hlava V (vonkajšia činnosť EÚ) Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ);

— Články 206 a 207 (obchod) a 216 až 219 (medzinárodné dohody) Zmluvy o fungovaní
Európskej únie (ZFEÚ);

— Dohoda o partnerstve a spolupráci (dvojstranné vzťahy);

JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA

A. Združenie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
Európska únia a združenie ASEAN začali zasadať na úrovni samitu pred 40 rokmi. Združenie
ASEAN bolo založené v roku 1967 a v súčasnosti zahŕňa10 krajín (zakladajúcich členov:
Indonéziu, Malajziu, Filipíny, Singapur a Thajsko spolu s Brunejsko-darussalamským štátom,
Vietnamom, Laosom, Kambodžou a Mjanmarskom). ASEAN je medzinárodným právnym
subjektom odvtedy, čo 1. januára 2009 jeho charta nadobudla platnosť. Riadi sa prísnou
politikou nezasahovania do vnútroštátnych záležitostí svojich členov.
Spolupráca medzi EÚ a združením ASEAN bola definovaná v roku 2012 v akčnom pláne, ktorý
má posilniť partnerstvo medzi EÚ a združením ASEAN (2013 – 2017), a EÚ má strategický
záujem o upevnenie väzieb s týmto združením.
EÚ a jednotlivé členské štáty združenia ASEAN sa snažia o uzatvorenie dohôd o partnerstve
a spolupráci (DPS). EÚ je druhým najväčším partnerom združenia ASEAN, ktorý má 13 %
podiel na jeho celkovom zahraničnom obchode. ASEAN je tretím najväčším partnerom EÚ
mimo Európy (po USA a Číne). Rokovania o medziregionálnej dohode o voľnom obchode
medzi EÚ a združením ASEAN, čo je konečným cieľom EÚ, boli obnovené v marci 2017.
V roku 2016 dosiahol obojstranný obchod medzi EÚ a združením ASEAN hodnotu 208 mld.
EUR a v roku 2015 bola EÚ pre ASEAN najväčším vonkajším zdrojom priamych zahraničných
investícií, ktoré predstavovali 23,3 mld. EUR.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_6.6.8.pdf
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B. Stretnutie Ázia – Európa (ASEM)
Stretnutie Ázia – Európa (ASEM) je kľúčovým fórom medzi EÚ a Áziou s 53 partnermi,
ktorí predstavujú takmer 60% svetového HDP a viac než 60% svetovej populácie. V poradí
11. stretnutie Ázia – Európa (ASEM 11) sa uskutočnilo v júli 2016 v mongolskom Ulanbátare.
Najbližší samit ASEM sa bude konať v Bruseli v roku 2018. Okrem stretnutí na vládnej úrovni
sa na ASEM stretávajú aj poslanci parlamentov, podnikateľský sektor, občianska spoločnosť,
akademická obec a médiá.
C. Indonézia
Indonézia, člen G20, tretia najväčšia demokracia na svete a najväčšia krajina s moslimskou
väčšinou, je pre EÚ čoraz významnejším partnerom. Spolupráca je založená na dohode
o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Indonéziou, ktorá nadobudla platnosť v roku 2014.
Rokovania o komplexnej dohode o hospodárskom partnerstve (CEPA) medzi EÚ a Indonéziou
boli oficiálne spustené v júli 2016. Úvodné kolo rokovaní sa konalo v septembri 2016 a po
druhom kole rokovaní od 24. do 27. januára 2017 bolo 7. februára 2017 zverejnených 9
úvodných rokovacích pozícií EÚ.
EÚ je 4. najväčším obchodným partnerom Indonézie s celkovým objemom obchodu vo výške
25 mld. EUR (2016). Prvé zasadnutie spoločného výboru EÚ a Indonézie podľa Rámcovej
dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci sa konalo 28. novembra 2016. Akčný plán EÚ
o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (FLEGT ) pomohol Indonézii
vyvinúť jeden z najpokrokovejších systémov zaistenia zákonnosti dreva na svete. Prvá licencia
FLEGT bola vydaná 15. novembra 2016.
Parlament sa vo svojich uzneseniach venoval otázkam ľudských práv a útokom na náboženské
menšiny.
D. Mjanmarsko
EÚ je aktívnym partnerom Mjanmarska v prechode k demokracii. V roku 2013 zriadila
v Mjanmarsku delegáciu. Európska rada vo svojich záveroch o stratégii EÚ voči Mjanmarsku
z 20. júna 2016 uvítala pokojné odovzdanie moci a upevnenie demokracie po voľbách, ktoré
sa konali v novembri 2015. Európsky parlament sa podieľal na volebnej pozorovateľskej misii
počas všeobecných volieb v roku 2015.
V marci 2016 sa Tchin Ťjo stal prvým demokraticky zvoleným prezidentom. Vláda sa však stále
delí o moc s armádou, ktorá ovláda 25 % kresiel v parlamente. EÚ nabáda vládu Mjanmarska,
aby zosúladila všetky existujúce právne predpisy s medzinárodným právom a normami, a aby
vykonala odporúčania Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva.
Európsky parlament vo svojich uzneseniach vyjadril znepokojenie nad situáciou v oblasti
ľudských práv, a najmä nad etnickým násilím v tejto krajine, najnovšie v uznesení z decembra
2016 týkajúceho sa prenasledovania rohingyjskej menšiny. Mjanmarsko je pre Parlament
jednou z prioritných krajín z hľadiska komplexnej podpory demokracie. Európske únia uvítala
oznámenie vlády Mjanmarska v novembri 2016 o zriadení vyšetrovacej komisie nedávneho
násilia proti Rohingyom v štáte Arakan.
EÚ udelila Mjanmarsku v roku 2013 prístup k režimu „všetko okrem zbraní“, keď EÚ
a Mjanmarsko začali rokovania o dohode o ochrane investícií . Piate kolo rokovaní o dohode
o ochrane investícií medzi EÚ a Mjanmarskom sa konalo 26. a 27. apríla 2017. V roku 2016
predstavoval celkový obchod medzi EÚ a Mjanmarskom hodnotu 1,6 mld. EUR. EÚ je jedným
z hlavných poskytovateľov pomoci pre Mjanmarsko. Výška pomoci vyčlenená roky 2014 –
2020 predstavuje 688 mil. EUR. Oblasťami záujmu sú rozvoj vidieka, vzdelávanie, správa a
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právny štát a budovanie mieru. Od mája 2015 sa EÚ spolu so Spojenými štátmi, Japonskom,
Dánskom a Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) zúčastňujú na iniciatíve na podporu
základných pracovných práv a postupov v Mjanmarsku.
E. Filipíny
V máji 2016 vyhral Rodrigo Duterte prezidentské voľby s 39% hlasov. Nová administratíva
však prijala aj sporné opatrenia proti obchodovaniu s drogami a rozkaz „strieľať s cieľom
zabiť“, ktoré vedú k flagrantnému porušovaniu ľudských práv. Duterte zmenil aj zahraničnú
politiku Filipín, keď čiastočne prerušil spojenectvo s USA a začal budovať novú alianciu s Čínou
a Ruskom.
EÚ a Filipíny podpísali dohodu o partnerstve a spolupráci v roku 2011, ale zatiaľ ju
neratifikovali všetky členské štáty. Európsky parlament je čoraz viac znepokojený porušovaním
ľudských práv na Filipínach, o ktorom prijal uznesenia v septembri 2016 a marci 2017.
Rokovania o dohode o voľnom obchode s Filipínami sa formálne začali v decembri 2015. Druhé
kolo rokovaní sa konalo od 13. do 17. februára 2017, pričom sa prešlo k rokovaniam o znení
vo viacerých oblastiach (akými sú: obchod s tovarom, pravidlá pôvodu, opatrenia systémov
sociálnej ochrany, obchod a udržateľný rozvoj). Filipíny v súčasnosti využívajú obchodné
preferencie VSP+. EÚ je pre Filipíny významným poskytovateľom pomoci tým, že poskytla
325 mil. EUR na obdobie rokov 2014 – 2020, čo je viac než dvojnásobok predošlého obdobia.
Oblasťami záujmu sú právny štát a inkluzívny rast.
F. Vietnam
Vietnam je jedným z kľúčových partnerov EÚ v juhovýchodnej Ázii. Rámcová dohoda medzi
EÚ a Vietnamom o komplexnej dohode o partnerstve a spolupráci nadobudla platnosť v
roku 2016. EÚ je tretím najväčším obchodným partnerom Vietnamu a očakáva sa, že tieto
partnerstvá budú posilnené, keď nadobudne platnosť dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a
Vietnamom, a to pravdepodobne v roku 2018. EÚ je vo Vietname zároveň jedným z najväčších
zdrojov priamych zahraničných investícií a hlavným poskytovateľom rozvojovej spolupráce.
Na obdobie rokov 2014 – 2020 bolo vyčlenených 400 mil. EUR, ktoré budú použité na dobrú
správu, energetiku a  klimatické zmeny.
Počas posledných dvoch desaťročí prešiel Vietnam popri svojej integrácii do globálneho
hospodárstva rýchlou hospodárskou a sociálnou premenou. Je jednou z najrýchlejšie rastúcich
krajín v rámci združenia ASEAN s priemernou mierou rastu HDP približne 6 % medzi rokmi
2010 až 2016. Negatívna bilancia obchodu s tovarom EÚ s Vietnamom dosiahla hodnotu
približne 23  mld. EUR. V roku 2016 dosiahol obchod s tovarom medzi EÚ a Vietnamom
hodnotu 42 mld. EUR, pričom dovoz z Vietnamu do EÚ predstavoval 33 mld. EUR a vývoz
z EÚ do Vietnamu hodnotu 9 mld. EUR. Európsky parlament prijal v júni 2016 uznesenie v
súvislosti s otázkami ľudských práv vo Vietname.
G. Thajsko
Partnerstvo medzi EÚ a Thajskom je založené na rámcovej dohode podpísanej v roku 1980. EÚ a
  Thajsko ukončili rokovania o dohode o partnerstve a spolupráci v marci 2013, ale podpisovanie
zmluvy bolo pozastavené po vojenskom prevrate v roku 2014. Rokovania o dohode o voľnom
obchode boli spustené v roku 2013, ale taktiež boli pozastavené. EÚ viackrát vyzývala k
  obnoveniu demokratickej vlády. EÚ je tretím najväčším vývozným trhom pre Thajsko a to
je v  rámci združenia ASEAN jedným z hlavných obchodných partnerov EÚ. Zároveň je aj
významným poskytovateľom pomoci pre občiansku spoločnosť. Európsky parlament prijal v
októbri 2016 uznesenie o občianskej spoločnosti v Thajsku a v októbri 2015 uznesenie o situácii
v oblasti politických a ľudských práv. Thajsko dostalo žltú kartu v súvislosti s nariadením EÚ o

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
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  zabraňovaní nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu, na odrádzanie
od neho a jeho odstránenie, pričom sa pokračuje v konzultáciách.
H. Kambodža
Vzťahy medzi EÚ a Kambodžou sú založené na rámcovej dohode o spolupráci z roku 1999 a ich
spoločný výbor organizuje schôdze každé dva roky. Kambodža využíva režim obchodovania
„všetko okrem zbraní“ a EÚ je najväčším vývozným trhom pre kambodžské výrobky. EÚ
je významným poskytovateľom rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci s príspevkom
410  mil.   EUR v rámci viacročného orientačného programu 2014 – 2020 a zameriava
sa na poľnohospodárstvo, hospodárenie so zdrojmi, vzdelávanie a zručnosti a dobrú správu.
Členovia Podvýboru Európskeho parlamentu pre ľudské práva navštívili Kambodžu v marci
2016. Parlament prijal viacero uznesení o situácii v oblasti politických a ľudských práv v
Kambodži. Od roku 2014 zaradila EÚ Kambodžu na čiernu listinu v súvislosti s nariadením EÚ o
zabraňovaní nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu, na odrádzanie
od neho a jeho odstránenie.
I. Singapur
EÚ a Singapur parafovali dohodu o partnerstve a spolupráci a dohodu o voľnom obchode medzi
EÚ a Singapurom (EUSFTA) v roku 2013. Ratifikácia obidvoch dohôd sa očakáva. EÚ je tretím
najdôležitejším obchodným partnerom a najväčším zdrojom priamych zahraničných investícií
Singapuru. Súdny dvor Európskej únie vo svojom stanovisku zo 16. mája 2017 spresnil[1],
že aj keď je prevažná časť dohody o voľnom obchodu medzi EÚ a Singapurom vo výlučnej
právomoci EÚ, nemôže ju EÚ uzatvoriť sama, pretože niektoré ustanovenia, najmä tie, ktoré sa
týkajú nepriamych zahraničných investícií a riešenia sporov medzi investormi a štátom, patria
do spoločnej právomocí EÚ a členských štátov.
Obe strany dosahujú vysokú úroveň spolupráce v oblasti obchodu, vedy a technológie. EÚ
vyzýva na zrušenie trestu smrti a podporuje prácu občianskej spoločnosti prostredníctvom
európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR).
J. Brunej
EÚ aktívne prehlbuje svoje vzťahy s Brunejom, avšak medzi nimi ešte neexistuje žiadna
rámcová dohoda. Ich vzťahy sú riadené najmä prostredníctvom združenia ASEAN. V súčasnosti
sa rokuje o dohode o partnerstve a spolupráci. EÚ je piatym najväčším obchodným partnerom
Bruneja, pričom obchod medzi EÚ a Brunejom prebieha najmä v oblasti strojov, motorových
vozidiel a chemických látok.
K. Laos
Medzi EÚ a Laosom existuje dohoda o spolupráci z roku 1997 a ich spoločný výbor organizuje
schôdze každé dva roky. EÚ je jedným z hlavných poskytovateľov rozvojovej pomoci Laosu.
Viacročný orientačný rámec 2014 – 2020 vyčleňuje pre Laos 207 mil. EUR a zameriava sa
na výživu, vzdelávanie a správu. EÚ podporuje v Laose prácu občianskej spoločnosti. Laos
využíva režim EÚ „všetko okrem zbraní“, pričom obchod za posledné roky rýchlo rastie.
L. Malajzia
EÚ a Malajzia uzavreli rokovania o dohode o partnerstve a spolupráci v roku 2015 a v súčasnosti
rokujú o dohode o voľnom obchode, avšak na žiadosť Malajzie boli rokovania pozastavené.
V  súčasnosti sa dokončuje hodnotenie s cieľom posúdiť vyhliadky na opätovné zahájenie
rokovaní. EÚ je tretím najväčším obchodným partnerom Malajzie. Rozvojová spolupráca EÚ

[1]Súdny dvor Európskej únie, stanovisko č. 2/15 zo 16.5.2017, ECLI:EU:C:2017:376.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)

https://eeas.europa.eu/node/10070_en
https://eeas.europa.eu/node/10070_en
http://www.eidhr.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)
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sa zameriava na trvalo udržateľný rozvoj a životné prostredie, výskum a technologický rozvoj,
migráciu a azylový program, ľudské práva a zrušenie trestu smrti.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
06/2017
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