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JUGOVZHODNA AZIJA

Azija je največja in najbolj poseljena celina, za Evropsko unijo pa je zelo pomembna
z geostrateškega vidika. V jugovzhodni Aziji sta pomembna sogovornika EU Združenje držav
jugovzhodne Azije (ASEAN) in azijsko-evropsko srečanje ASEM, Unija pa navezuje tesne
stike z državami v vsej regiji. EU nastopa v vlogi pomembne gospodarske partnerice in
prispeva precejšnjo razvojno in drugo pomoč za vzpostavljanje institucij, demokracijo, dobro
upravljanje in človekove pravice.

To poglavje obravnava območje jugovzhodne Azije. Glej še poglavji o južni Aziji (6.6.7) in
vzhodni Aziji (6.6.8).

PRAVNA PODLAGA

— Naslov V (zunanje delovanje EU) Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

— členi 206, 207 (trgovina) in 216 do 219 (mednarodni sporazumi) Pogodbe o delovanju
Evropske unije (PDEU),

— sporazumi o partnerstvu in sodelovanju (dvostranski odnosi).

JUGOVZHODNA AZIJA

A. Združenje držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
EU in združenje ASEAN se na vrhunskih srečanjih sestajata že 40 let. Združenje je bilo
ustanovljeno leta 1967 in danes združuje 10 držav (ustanovne članice Indonezijo, Malezijo,
Filipine, Singapur in Tajsko ter Brunej, Vietnam, Laos, Kambodžo in Mjanmar/Burmo). Od
1. januarja 2009, ko je začela veljati Listina združenja ASEAN, ima status mednarodnega
pravnega subjekta. Združenje izvaja strogo politiko nevmešavanja v notranje zadeve svojih
članic.
Sodelovanje med EU in združenjem ASEAN ureja akcijski načrt iz leta 2012 za krepitev
poglobljenega partnerstva EU-ASEAN (2013–2017), pri čemer je utrjevanje vezi s tem
združenjem v strateškem interesu Unije.
EU in posamezne države članice združenja ASEAN si prizadevajo za sklenitev sporazumov
o partnerstvu in sodelovanju. EU je druga največja partnerica združenja ASEAN, skupni
svetovni trgovinski delež združenja znaša 13 %. Združenje ASEAN je tretji največji partner EU
zunaj Evrope (za ZDA in Kitajsko). Končni cilj EU so pogajanja za medregionalni sporazum
o prosti trgovini med EU in združenjem ASEAN, ki so ponovno stekla marca 2017. Obseg
dvostranske trgovine med EU in združenjem ASEAN je leta 2016 znašal 208 milijard EUR, EU
pa je bila leta 2015 za združenje še naprej največji zunanji vir tujih neposrednih naložb v višini
23,3 milijarde EUR.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_6.6.8.pdf
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B. Azijsko-evropsko srečanje (ASEM)
Azijsko-evropsko srečanje (ASEM) je osrednji forum med EU in Azijo. Vključuje 53 partnerjev,
ki predstavljajo skoraj 60 % svetovnega BDP in več kot 60 % vsega svetovnega prebivalstva.
Enajsto azijsko-evropsko vrhunsko srečanje (ASEM 11) je potekalo julija 2016 v Ulan Batorju,
v Mongoliji, naslednje pa bo leta 2018 v Bruslju. Združenje ASEM poleg srečanj na vladni ravni
združuje poslance ter predstavnike poslovnega sektorja, civilne družbe, akademskih krogov in
medijev.
C. Indonezija
Indonezija, članica G20, tretja največja demokracija na svetu in največja država z muslimansko
večino, za EU postaja vse bolj ključna partnerica. Sodelovanje temelji na sporazumu
o partnerstvu in sodelovanju med EU in Indonezijo, ki je začel veljati leta 2014. Pogajanja za
sklenitev celovitega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Indonezijo so se uradno
začela julija 2016. Uvodni krog pogajanj je potekal septembra 2016, drugi krog pa med 24. in
27. januarjem 2017, nakar je bilo 7. februarja 2017 objavljenih devet od prvotnih pogajalskih
stališč EU.
EU je s trgovinsko menjavo v višini 25 milijard EUR (za leto 2016) četrta največja trgovinska
partnerica Indonezije. Prva seja skupnega odbora EU-Indonezija na podlagi okvirnega
sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju je potekala 28. novembra 2016. Akcijski
načrt EU za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT)
je Indoneziji omogočil vzpostavitev enega od najbolj naprednih sistemov za zagotavljanje
zakonitosti lesa na svetu. Prvo dovoljenje FLEGT je bilo izdano 15. novembra 2016.
Evropski parlament je v svojih resolucijah obravnaval vprašanja človekovih pravic in napade
na verske manjšine.
D. Mjanmar/Burma
EU dejavno nastopa pri demokratični tranziciji v Mjanmaru/Burmi. Svojo delegacijo v tej državi
je odprla leta 2013. Evropski svet je v sklepih z dne 20. junija 2016 o strategiji EU z Mjanmarom/
Burmo pozdravil miren prenos oblasti in krepitev demokracije po volitvah, ki so potekale
novembra 2015. Evropski parlament je sodeloval v misiji EU za opazovanje splošnih volitev
leta 2015.
Prvi demokratično izvoljeni predsednik je marca 2016 postal Htin Kjav. Kljub vsemu si vlada
še vedno deli pristojnosti z vojsko, ki nadzoruje 25 % sedežev v parlamentu. EU poziva vlado
Mjanmara/Burme, naj vso veljavno zakonodajo uskladi z mednarodnim pravom in standardi ter
naj izvede priporočila sveta Združenih narodov za človekove pravice.
Evropski parlament je v svojih resolucijah že večkrat izrazil zaskrbljenost nad stanjem na
področju človekovih pravic, zlasti zaradi etničnega nasilja. Nazadnje je to storil decembra 2016
v resoluciji o preganjanju manjšine Rohingja. Mjanmar/Burma je po ocenah Parlamenta na
prednostnem seznamu držav, ki potrebujejo celovito demokratično podporo. EU je pozdravila
razglas vlade Mjanmara/Burme iz novembra 2016 o ustanovitvi preiskovalne komisije
o nedavnem nasilju proti manjšini Rohingja v državi Rakhine.
EU je leta 2013 Mjanmaru/Burmi omogočila dostop do trgovinske sheme „vse razen orožja“.
Takrat sta EU in ta država začeli pogajanja za sporazum o zaščiti investicij. Peti krog pogajanj za
sporazuma o zaščiti investicij med EU in Mjanmarom/Burmo je potekal 26. in 27. aprila 2017.
Skupna trgovina med EU in Mjanmarom/Burmo je leta 2016 znašala 1,6 milijarde EUR. EU je
med glavnimi donatorji pomoči tej državi. Obseg pomoči, načrtovane za obdobje 2014–2020,
znaša 688 milijonov EUR. Prednostna področja pomoči so razvoj podeželja, izobraževanje,
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upravljanje, pravna država in izgradnja miru. Od maja 2015 je EU skupaj z Združenimi
državami, Japonsko, Danska in Mednarodno organizacijo dela (MOD) sodelovala pri pobudi za
spodbujanje temeljnih pravic delavcev in delovnih praks v Mjanmaru/Burmi.
E. Filipini
Na predsedniških volitvah maja 2016 je z 39 % glasov zmagal Rodrigo Duterte. Nova
administracija je med drugim sprejela sporne ukrepe proti neupravičenemu prometu
s prepovedanimi drogami, s katerimi je dovoljena takojšnja uporaba strelnega orožja, zaradi
česar prihaja do očitnih kršitev človekovih pravic. Duterte je prav tako spremenil zunanjo
politiko Filipinov, delno prekinil zavezništvo z ZDA in vzpostavil novo zavezništvo s Kitajsko
in Rusijo.
EU in Filipini so sporazum o partnerskem sodelovanju podpisali leta 2011, vendar ga vse
države članice še niso ratificirale. Evropski parlament je vedno bolj zaskrbljen zaradi kršitev
človekovih pravic na Filipinih: o tem pričata resoluciji, sprejeti septembra 2016 in marca 2017.
Pogajanja za sporazum o prosti trgovini s Filipini so se uradno začela decembra 2015. Drugi
krog pogajanj je potekal med 13. in 17. februarjem 2017, ko so pogajalci razpravljali o nekaterih
konkretnih področjih (blagovna trgovina, pravila o izvoru, ukrepi o sistemih socialne varnosti,
trgovina in trajnostni razvoj). Za Filipine trenutno veljajo trgovinski preferenciali GSP+. EU tej
državi namenja precej denarne pomoči: v obdobju 2014–2020 bo ta znašala 325 milijonov EUR,
skoraj dvakrat več kot v predhodnem obdobju. Pomoč je prednostno namenjena pravni državi
in vključujoči rasti.
F. Vietnam
Vietnam je ena od ključnih partneric EU v jugovzhodni Aziji. Okvirni sporazum o obsežnem
partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom je začel veljati leta 2016. EU je tretja največja
trgovinska partnerica Vietnama, odnosi pa naj bi se še okrepili potem, ko bo začel veljati
sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom, kar se napoveduje za leto 2018. EU je tudi
med največjimi viri neposrednih tujih naložb v to državo in glavna donatorica razvojne pomoči
zanjo. Za obdobje 2014–2020 je dodeljenih 400 milijonov EUR, ki so namenjeni za dobro
upravljanje, energijo in podnebne spremembe.
V zadnjih dvajsetih letih doživlja Vietnam hitro gospodarsko in družbeno preobrazbo in se
vključuje v svetovno gospodarstvo. Ob povprečno 6-odstotni rasti BDP med letoma 2010
in 2016 sodi med najhitreje rastoče države združenja ASEAN. EU beleži negativno trgovinsko
bilanco z Vietnamom, ki znaša približno 23 milijard EUR. Leta 2016 je blagovna trgovina
med EU in Vietnamom znašala 42 milijard EUR, od tega 33 milijard EUR za blago, uvoženo
iz Vietnama, in 9 milijard EUR za blago, izvoženo iz EU v Vietnam. Evropski parlament je
junija 2016 sprejel resolucijo o vprašanjih človekovih pravic v Vietnamu.
G. Tajska
Partnerstvo med EU in Tajsko je osnovano na okvirnem sporazumu, podpisanem leta 1980.
EU in Tajska sta pogajanja za sporazum o partnerskem sodelovanju zaključili marca 2013,
vendar je bil postopek za njegov podpis zaustavljen po vojaškem udaru leta 2014. Pogajanja
za sporazum o prosti trgovini so stekla leta 2013, a so prav tako zastala. EU je že večkrat
pozvala k obnovitvi demokratične vlade v tej državi. Za Tajsko je EU tretji največji izvozni
trg, Tajska pa je med glavnimi trgovinskimi partnericami EU v združenju ASEAN. Pomemben
je tudi prispevek Unije v podporo civilni družbi. Evropski parlament je oktobra 2016 sprejel
resolucijo o civilni družbi na Tajskem, oktobra 2015 pa resolucijo o stanju na področju političnih
in človekovih pravic. Tajski je bil izdan rumen karton v zvezi z uredbo EU za preprečevanje

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
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nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo
odpravljanje, o tem vprašanju pa zdaj potekajo posvetovanja.
H. Kambodža
Odnosi med EU in Kambodžo temeljijo na okvirnem sporazumu o sodelovanju iz leta 1999;
skupni odbor se srečuje dvakrat letno. Kambodža je del trgovinske sheme „vse razen orožja“,
EU pa je največji izvozni trg za kamboške proizvode. EU je pomembna donatorica pomoči za
razvojno sodelovanje in humanitarne pomoči: za obdobje 2014–2020 je v okviru večletnega
okvirnega programa temu namenila 410 milijonov EUR, prednostno za kmetijstvo in upravljanje
virov, izobraževanje in pridobivanje znanj in spretnosti ter dobro upravljanje. Člani pododbora
Evropskega parlamenta za človekove pravice so to državo obiskali marca 2016. Parlament
je sprejel več resolucij o stanju na področju političnih in državljanskih pravic v Kambodži.
EU je leta 2014 Kambodžo uvrstila na črni seznam v zvezi z uredbo EU za preprečevanje
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo
odpravljanje.
I. Singapur
EU in Singapur sta sporazum o partnerstvu in sodelovanju ter sporazum o prosti trgovini
parafirala leta 2013. Sporazuma morata biti še ratificirana. EU je tretja najpomembnejša
trgovinska partnerica Singapurja in največji vir tujih neposrednih naložb. Sodišče Evropske
unije je v svojem mnenju z dne 16. maja 2017[1] pojasnilo, da čeprav je EU izključno pristojna
za večino sporazuma o prosti trgovini med EU in Singapurjem v sedanji obliki, pa ga EU sama
ne more skleniti, saj nekatere določbe, zlasti tiste, ki se nanašajo na posredne tuje naložbe ter
reševanje sporov med vlagatelji in državami, spadajo v okvir deljene pristojnosti med EU in
državami članicami.
Strani združuje zelo razvito poslovno sodelovanje in sodelovanje na področju znanosti in
tehnologije. EU poziva k odpravi smrtne kazni in prek evropskega instrumenta za demokracijo
in človekove pravice (EIDHR) podpira delovanje civilne družbe.
J. Brunej
EU dejavno krepi odnose z Brunejem, čeprav s to državo še nima sklenjenega okvirnega
sporazuma. Odnosi pretežno potekajo v okviru združenja ASEAN. V teku so pogajanja za
sporazum o partnerstvu in sodelovanju. EU je peta največja trgovinska partnerica Bruneja in
trgovina med EU in to državo zadeva v glavnem stroje, motorna vozila in kemikalije.
K. Laos
EU in Laos povezuje sporazum o sodelovanju iz leta 1997; skupni odbor se srečuje vsaki dve
leti. EU je med glavnimi donatorji razvojne pomoči Laosu. V večletnem okvirnem programu
je v obdobju 2014–2020 za to državo namenjenih 207 milijonov EUR, predvsem za hrano,
izobraževanje in upravljanje. EU podpira delovanje civilne družbe v Laosu. Ta država koristi
ugodnosti trgovinske sheme „vse razen orožja“, trgovina pa v zadnjih letih beleži hitro rast.
L. Malezija
EU in Malezija sta pogajanja za sporazum o partnerstvu in sodelovanju sklenili leta 2015. V teku
so pogajanja za sporazum o prosti trgovini, ki pa so na malezijsko prošnjo zaustavljena. Pregled
stanja je v zaključni fazi, da bi ocenili možnosti za nadaljevanje pogajanj. EU je tretja največja
trgovinska partnerica Malezije. Razvojno sodelovanje EU je prednostno usmerjeno v trajnostni

[1]Sodišče Evropske unije, Mnenje št. 2/15 z dne 16. 5. 2017, ECLI:EU:C:2017:376.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/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/SL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R(01)
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razvoj in okolje, raziskave in tehnološki razvoj, programe za migracije in azil, človekove pravice
in odpravo smrtne kazni.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
06/2017
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