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SYDOSTASIEN

Asien är världens största och mest folkrika kontinent och är av stor geostrategisk betydelse
för EU. I Sydostasien är Asean och Asem viktiga samtalspartner för EU, som vill knyta tätare
band med länder i hela regionen. EU är en stark ekonomisk aktör och en viktig givare av
utvecklingsbistånd och verkar för institutionsuppbyggnad, demokrati, god samhällsstyrning
och mänskliga rättigheter.

I detta faktablad beskrivs regionen Sydostasien. Se även faktabladen om Sydasien (6.6.7) och
Östasien (6.6.8).

RÄTTSLIG GRUND

— Avdelning V (unionens yttre åtgärder) i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

— Artiklarna 206–207 (handel) och 216–219 (internationella avtal) i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

— Partnerskaps- och samarbetsavtal (bilaterala förbindelser).

SYDOSTASIEN

A. Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
EU och Asean började träffas på toppmötesnivå för 40 år sedan. Asean grundades 1967
och omfattar nu tio länder (de grundande medlemmarna Indonesien, Malaysia, Filippinerna,
Singapore och Thailand, plus Brunei, Vietnam, Laos, Kambodja och Myanmar/Burma). Asean
är numera en internationell juridisk person sedan Aseanstadgan trädde i kraft den 1 januari 2009.
Organisationen har en strikt policy om icke-inblandning i medlemmarnas inre angelägenheter.
Samarbetet mellan EU och Asean formulerades i 2012 års handlingsplan för att stärka det
fördjupade partnerskapet mellan EU och Asean (2013–2017), och EU har ett strategiskt intresse
av att stärka banden med Asean.
EU och enskilda Aseanländer strävar efter att ingå partnerskaps- och samarbetsavtal. EU är
Aseans näst största handelspartner med en andel på 13 procent av Aseans totala handel med
omvärlden. Asean är EU:s tredje största handelspartner utanför Europa (efter USA och Kina).
Förhandlingarna om ett mellanregionalt frihandelsavtal mellan EU och Asean – EU:s slutmål
– återupptogs i mars 2017. Handeln mellan EU och Asean uppgick till 208 miljarder euro
i båda riktningarna under 2016, och EU förblev den största externa källan till de utländska
direktinvesteringarna i Asean under 2015, då de uppgick till 23,3 miljarder euro.
B. Asien–Europa-mötet (Asem)
Asien–Europa-mötet (Asem) är ett centralt forum mellan EU och Asien och samlar 53
partnerländer som står för nästan 60 procent av världens BNP och över 60 procent av
världens befolkning. Det elfte Asien–Europa-mötet (Asem 11) hölls i juli 2016 i Ulan Bator

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_6.6.8.pdf
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i Mongoliet. Nästa möte kommer att äga rum i Bryssel 2018. Förutom sammanträden på
regeringsnivå sammanför Asem även parlamentsledamöter och företrädare för näringslivet, det
civila samhället, den akademiska världen och medierna.
C. Indonesien
Indonesien, som är en medlem av G20-gruppen, världens tredje största demokrati och det
största landet i världen med muslimsk majoritet, framträder alltmer som en nyckelpartner för
EU. Samarbetet bygger på partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Indonesien, som
trädde i kraft 2014. Förhandlingarna om ett övergripande avtal om ekonomiskt partnerskap
mellan EU och Indonesien inleddes officiellt i juli 2016. Den första förhandlingsrundan
ägde rum i september 2016, och efter den andra förhandlingsrundan den 24–27 januari 2017
offentliggjordes nio av EU:s inledande förhandlingspositioner den 7 februari 2017.
EU är Indonesiens fjärde största handelspartner med en total handel på 25 miljarder euro
(2016). Det första sammanträdet i den gemensamma kommittén EU–Indonesien inom ramen
för ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete ägde rum den 28 november
2016. EU:s handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och
handel med skog (Flegt) har hjälpt Indonesien att ta fram ett av de mest avancerade
laglighetsförsäkringssystemen för timmer i världen. Den första Flegtlicensen utfärdades
den 15 november 2016.
Europaparlamentet har i sina resolutioner tagit upp frågor om de mänskliga rättigheterna och
angrepp på religiösa minoriteter.
D. Myanmar/Burma
EU har varit en aktiv partner i Myanmars övergång till demokrati och öppnade en delegation i
landet 2013. I Europeiska rådets slutsatser av den 20 juni 2016 om en EU-strategi för Myanmar
välkomnades det fredliga maktskiftet och befästandet av demokrati efter valet i november 2015.
Europaparlamentet deltog i EU:s valobservatörsuppdrag i samband med det allmänna valet
2015.
I mars 2016 blev Htin Kyaw den första demokratiskt valda presidenten. Regeringen delar
emellertid fortfarande makten med armén, som kontrollerar 25 procent av platserna i
parlamentet. EU uppmanar Myanmars regering att göra all befintlig lagstiftning förenlig med
internationell rätt och internationella normer och att genomföra rekommendationerna från FN:s
råd för mänskliga rättigheter.
Europaparlamentet har tagit upp farhågor beträffande situationen för de mänskliga rättigheterna,
framför allt det etniska våldet, i sina resolutioner – senast i resolutionen från december
2016 om förföljelsen av rohingyaminoriteten. Myanmar är ett av parlamentets prioriterade
länder för övergripande demokratistöd. EU välkomnade tillkännagivandet från Myanmars
regering i november 2016 om att den skulle inrätta en undersökningskommission för att utreda
våldsamheterna mot rohingyafolket i delstaten Rakhine.
EU beviljade Myanmar tillträde till handelssystemet ”Allt utom vapen” 2013, då EU och
Myanmar inledde förhandlingar om ett investeringsskyddsavtal. Den femte förhandlingsrundan
om investeringsskyddsavtalet mellan EU och Myanmar hölls den 26 och 27 april 2017. Den
totala handeln mellan EU och Myanmar uppgick 2016 till 1,6 miljarder euro. EU är en av de
största givarna av bistånd till Myanmar. Det bistånd som anslogs för perioden 2014–2020 uppgår
till 688 miljoner euro. Fokusområden är landsbygdsutveckling, utbildning, samhällsstyrning och
rättsstatlighet samt fredsbyggande. Sedan maj 2015 har EU deltagit i initiativet för främjande
av grundläggande arbetstagarrättigheter och arbetsrutiner i Myanmar tillsammans med USA,
Japan, Danmark och Internationella arbetsorganisationen (ILO).
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E. Filippinerna
I maj 2016 vann Rodrigo Duterte presidentvalet med 39 procent av rösterna. Den nya regeringen
har vidtagit kontroversiella åtgärder mot narkotikahandeln och gett order om att ”skjuta för
att döda”, vilket har lett till flagranta människorättskränkningar. Duterte har också förändrat
Filippinernas utrikespolitik och delvis brutit alliansen med USA för att bygga en ny allians med
Kina och Ryssland.
EU och Filippinerna undertecknade ett partnerskaps- och samarbetsavtal 2011, men det har
ännu inte ratificerats av samtliga medlemsstater. Europaparlamentet har blivit allt mer oroat
över kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Filippinerna och antog resolutioner om
frågan i september 2016 och mars 2017. Förhandlingar om ett frihandelsavtal med Filippinerna
inleddes formellt i december 2015. Den andra förhandlingsrundan ägde rum den 13–17 februari
2017, och man gick då över till textbaserade förhandlingar på en rad områden (t.ex. handel
med varor, ursprungsregler, system för social trygghet samt handel och hållbar utveckling).
Filippinerna åtnjuter för närvarande handelsförmåner inom GSP +. EU är en betydelsefull givare
till Filippinerna och ger landet 325 miljoner euro under perioden 2014–2020, mer än dubbelt så
mycket som under den föregående perioden. Fokusområden är rättsstatlighet och tillväxt för alla.
F. Vietnam
Vietnam är en av EU:s nyckelpartner i Sydostasien. Ramavtalet om ett avtal om
vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam trädde i kraft 2016.
EU är Vietnams tredje största handelspartner, och förbindelserna förväntas bli tätare när
frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam träder i kraft, vilket väntas ske 2018. EU är också en
av de största källorna till utländska investeringar i Vietnam och den största givaren av bistånd
till utvecklingssamarbete i landet. Sammanlagt 400 miljoner euro anslogs för 2014–2020, med
fokus på god samhällsstyrning, energi och klimatförändringarna.
Vietnam har genomgått en snabb ekonomisk och social omvandling under de senaste två
årtiondena och har samtidigt integrerats i den globala ekonomin. Det är ett av de snabbast
växande länderna i Asean med en genomsnittlig BNP-tillväxt på omkring 6 procent mellan
2010 och 2016. EU har en negativ varuhandelsbalans med Vietnam på omkring 23 miljarder
euro. 2016 var handeln med varor mellan EU och Vietnam värd över 42 miljarder euro, varav
33 miljarder euro utgjordes av import från Vietnam till EU och 9 miljarder euro av export från
EU till Vietnam. Europaparlamentet antog en resolution i juni 2016 om människorättsfrågor i
Vietnam.
G. Thailand
Partnerskapet mellan EU och Thailand grundar sig på ett ramavtal undertecknat 1980. Thailand
och EU slutförde förhandlingar om ett partnerskaps- och samarbetsavtal i mars 2013, men
processen med att underteckna avtalet avbröts efter militärkuppen 2014. Förhandlingar om
ett frihandelsavtal inleddes 2013 men har också stoppats. EU har upprepade gånger begärt
att det demokratiska styret ska återupprättas. EU är Thailands tredje största exportmarknad,
och Thailand är en av EU:s viktigaste handelspartner i Asean. EU är också en betydande
bidragsgivare till det civila samhället. Europaparlamentet antog en resolution om det civila
samhället i Thailand i oktober 2016 och en resolution om den politiska situationen och
människorättssituationen i oktober 2015. Thailand har fått ett gult kort inom ramen för EU:s
förordning om att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske,
och samråd pågår.

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
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H. Kambodja
Förbindelserna mellan EU och Kambodja bygger på 1999 års ramavtal om samarbete, och det
finns en gemensam kommitté som sammanträder två gånger om året. Kambodja omfattas av
handelssystemet ”Allt utom vapen”, och EU är den största exportmarknaden för kambodjanska
produkter. EU är en stor givare av bistånd till utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, och
410 miljoner euro har anslagits inom ramen för det fleråriga vägledande programmet 2014–
2020 med inriktning på jordbruk och resursförvaltning, utbildning och kompetens samt god
samhällsstyrning. Ledamöter från Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter
besökte Kambodja i mars 2016. Parlamentet har antagit flera resolutioner om situationen för
politiska och medborgerliga rättigheter i Kambodja. Kambodja är sedan 2014 svartlistat av
EU inom ramen för EU:s förordning om att förebygga, motverka och undanröja olagligt,
orapporterat och oreglerat fiske.
I. Singapore
EU och Singapore paraferade 2013 ett partnerskaps- och samarbetsavtal och ett frihandelsavtal.
Båda avtalen väntar nu på att ratificeras. EU är Singapores tredje viktigaste handelspartner och
den största källan till utländska direktinvesteringar. Europeiska unionens domstol klargjorde i
sitt yttrande av den 16 maj 2017[1] att EU, även om unionen har exklusiv behörighet när det
gäller den största delen av partnerskaps- och samarbetsavtalet i dess nuvarande form, inte kan
ingå det på egen hand, eftersom vissa bestämmelser, särskilt de som rör icke-direkta utländska
investeringar och tvistlösning mellan investerare och stater, omfattas av behörigheter som delas
mellan unionen och medlemsstaterna.
De båda parterna har ett omfattande samarbete på områdena näringsliv, vetenskap och teknik.
EU begär att dödsstraffet ska avskaffas och stöder det civila samhällets arbete genom det
europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR).
J. Brunei
EU arbetar aktivt för att fördjupa sina förbindelser med Brunei, men det finns ännu inget
ramavtal. Förbindelserna hanteras främst inom ramen för Asean. Ett partnerskaps- och
samarbetsavtal håller dock på att förhandlas fram. EU är Bruneis femte största handelspartner,
och handeln mellan EU och Brunei rör huvudsakligen maskiner, motorfordon och kemiska
produkter.
K. Laos
Mellan EU och Laos finns ett samarbetsavtal från 1997, och den gemensamma kommittén
sammanträder vartannat år. EU är en av de viktigaste givarna av utvecklingsbistånd till Laos.
Inom det fleråriga vägledande programmet för Laos 2014–2020 anslås 207 miljoner euro med
inriktning på näring, utbildning och samhällsstyrning. EU stöder det civila samhällets arbete
i Laos. Laos omfattas av systemet ”Allt utom vapen”, och handeln har snabbt ökat under de
senaste åren.
L. Malaysia
EU och Malaysia slutförde förhandlingar om ett partnerskaps- och samarbetsavtal 2015 och
håller för närvarande på att förhandla om ett frihandelsavtal, men förhandlingarna har på
begäran av Malaysia lagts på is. En bedömning av läget håller på att slutföras för att värdera
chanserna till återupptagna förhandlingar. EU är Malaysias tredje största handelspartner. EU:s

[1]Europeiska unionens domstol, yttrande nr 2/15, 16.5.2017, ECLI:EU:C:2017:376.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)

https://eeas.europa.eu/node/10070_en
http://www.eidhr.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)
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utvecklingssamarbete inriktas på hållbar utveckling och miljö, forskning och teknisk utveckling,
migrations- och asylprogram, mänskliga rättigheter samt avskaffandet av dödsstraffet.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
06/2017
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