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ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

Индийско-тихоокеанският регион е в процес на бързи промени и тъй
като в него живеят над 50% от световното население, той се превръща
в ключов геостратегически регион. Две трети от световните контейнерни
превози преминават през Индийско-Тихоокеанския регион и морските коридори
са важни маршрути за търговия и доставки на енергия. Стратегията
на ЕС за сътрудничество в Индийско-Тихоокеанския регион беше приета
през септември 2021 г. с цел засилване на ангажимента на ЕС и изграждане
на партньорства за укрепване на основаващия се на правила международен
ред и предприемане на мерки за справяне с глобалните предизвикателства.
Съюзът адаптира настоящите си инструменти с цел подпомагане на своята
стратегическа автономност. Стратегическият компас на ЕС за сигурност и
отбрана, официално одобрен от Съвета през март 2022 г., насърчава отворена
и основаваща се на правила регионална структура за сигурност, включително
сигурни морски маршрути, изграждане на капацитет и засилено военноморско
присъствие в Индийско-Тихоокеанския регион.
ЕС полага усилия за изграждането на по-тесни връзки с държавите от
Югоизточна Азия и насърчава регионалната интеграция с Асоциацията на
народите от Югоизточна Азия (АСЕАН). В региона са налице опасения
от геостратегическо естество, например спорът за Южнокитайско море и
проблемът с Тайван, както и опасения относно опазването на околната среда,
особено в подрегиона Меконг. ЕС е силен икономически фактор в Югоизточна
Азия и основен донор на помощ за развитие, като полага усилия за насърчаване
на изграждането на институциите, демокрацията, доброто управление и
правата на човека. ЕС мобилизира пакет в размер на над 800 милиона евро
за справяне с пандемията от COVID-19 в региона и за смекчаване на нейното
социално-икономическо въздействие.

Настоящият информационен фиш описва региона на Югоизточна Азия. Вж. още
информационните фишове относно Южна Азия (5.6.7) и Източна Азия (5.6.8).

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— Дял V (външна дейност на ЕС) от Договора за Европейския съюз;

— членове 206—207 (търговия) и членове 216—219 (международни
споразумения) от Договора за функционирането на Европейския съюз;

— споразумения за партньорство и сътрудничество (двустранни отношения)
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А. Асоциация на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
Първата среща на върха на държавите от АСEАН, проведена в Бали
през февруари 1976 г., събира Индонезия, Малайзия, Филипините, Сингапур
и Тайланд. Бруней, Виетнам, Лаос, Камбоджа и Мианмар се присъединяват
по-късно към асоциацията. АСЕАН следва стриктна политика за ненамеса
във вътрешните работи на своите членове.
ЕС и АСЕАН са единомислещи партньори в труден геополитически контекст,
като и двете организации вярват в основаващото се на правила многостранно
сътрудничество. в рамките на сътрудничество, продължаващо 45 години,
АСЕАН и ЕС са изградили стабилни взаимоотношения, главно в сферата на
търговските и икономическите отношения. ЕС е вторият по значение партньор
на АСЕАН, с дял от 13% от общата търговия на АСЕАН с останалата част
на света. АСЕАН е третият по значение партньор на ЕС извън Европа (след
Съединените американски щати и Китай). Крайната цел остава сключването на
междурегионално споразумение за свободна търговия (ССТ) между ЕС и АСЕАН.
В заключителния етап на последната до момента среща на министрите
ЕС—АСЕАН през юли 2021 г. беше сключено споразумение за развитие
на стратегическото партньорство, което беше договорено през декември
2020 г. Двата блока се ангажират да провеждат редовни срещи на върха на
равнище ръководители с цел засилване на икономическото сътрудничество и
сътрудничеството в областта на сигурността помежду им, както и подобряване
на отношенията в области като свързаността и развитието. ЕС и АСЕАН се
ангажират да полагат повече усилия за създаване на практическа рамка за
междурегионално ССТ. И двете страни проучват възможността за партньорство
за свързаност, като се вземат предвид стратегията на ЕС за свързване на
Европа и Азия и Генералният план за свързаност на АСЕАН за 2025 г.
Двете страни се споразумяха също така да създадат съвместна работна група
с цел предприемане на мерки за справяне с предизвикателствата, свързани
с постигането на целите за устойчиво развитие в сектора на растителните масла,
и по-специално за палмовото масло. Съвместният комитет за сътрудничество ЕС
—АСЕАН проведе своето 29-о заседание през февруари 2022 г. И двете страни
подчертаха значителната роля, която изпълняват АСЕАН и ЕС в контекста на
регионалните и глобалните въпроси, направиха преглед на четвъртата година
от изпълнението на Плана за действие ЕС—АСЕАН за периода 2018—2022 г.,
като над 88% от насоките за действие или са постигнати, или понастоящем се
предприемат мерки във връзка с тях, и заявиха, че очакват своевременното
постигане на договореност по отношение на следващия план за действие (2023
—2027 г.).
На 14 септември 2021 г. се състояха 17-ите консултации с участието на
министрите на икономиката на страните от АСЕАН (AEM) и члена на
Европейската комисия, отговарящ за търговията. Двете страни одобриха
работната програма АСЕАН—ЕС в областта на търговията и инвестициите за
периода 2021—2022 г. и потвърдиха отново ангажимента си за засилване на

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://euinasean.eu/the-eu-asean/


Справочник за Европейския съюз - 2023 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

икономическото сътрудничество и формулиране на параметрите на бъдещото
ССТ между АСЕАН и ЕС.
С оглед на новото стратегическо партньорство между ЕС и АСЕАН, ЕС има за
цел да продължи да насърчава парламентарното измерение на отношенията,
например чрез подкрепа за по-структуриран обмен и насърчаване на
съвместна парламентарна асамблея с участието на Европейския парламент
и Междупарламентарната асамблея на АСЕАН (AIPA), за да се осигурят
демократична отчетност и форум за многостранен обмен с цел предприемане
на мерки за решаване на глобалните въпроси. На 14 юни 2021 г. делегацията за
връзки с АСЕАН проведе среща с цел обмен на мнения с държавите от АСЕАН
и с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно стратегическото
партньорство между ЕС и АСЕАН и стратегията на ЕС за Индо-тихоокеанския
регион. На 22 юни 2021 г. беше проведен учредителният междурегионален
парламентарен диалог между ЕП и AIPA, за да се обсъдят бъдещето на
търговските отношения между ЕС и АСЕАН и последиците от пандемията
от COVID-19.
Всеобхватното регионално икономическо партньорство (RCEP), подписано
през ноември 2020 г., влезе в сила през януари 2022 г. RCEP, в което
участват 10-те държави от АСЕАН и пет от партньорите на Съюза от азиатско-
тихоокеанския регион, е най-голямото ССТ в света, като обхваща повече от
половината от световния износ и почти една трета от световния брутен вътрешен
продукт (БВП). ССТ обхваща повечето икономически сектори, като се очаква
около 90% от стоките да бъдат търгувани безмитно. Повечето от тези стоки
вече се ползват от това предимство по силата на действащите споразумения
между членовете. Преди да влязат в сила планираните тарифни намаления може
да изминат до 20 години. Камбоджа, Лаос и Мианмар имат по-дълги преходни
периоди. Чувствителните сектори, например селското стопанство, в повечето
случаи са изключени от тарифните намаления. Членовете на RCEP следва да
реализират ползи от общите правила за произход, премахването на квотите за
износ, опростените митнически процедури и по-лесния трансграничен достъп
до търговските зони. Суровините, машините, моторните превозни средства и
потребителските продукти вероятно ще бъдат ключови области на растеж.
Б. Среща „Азия—Европа“ (AСEM) и заседание на парламентарното
партньорство Азия—Европа (AСЕП)
AСЕМ има за цел да засили икономическото сътрудничество, политическия
диалог и насърчаването на междуличностните връзки между ЕС и Азия.
Неотдавна партньорите подчертаха необходимостта от ефективни и бързи
действия във връзка с изменението на климата, сътрудничеството в областта на
сигурността, търговията и правата на човека.
През ноември 2021 г. Камбоджа пое ролята на домакин на 13-ата среща на
върха на АСЕМ (AСEM13) и 11-ото заседание на парламентарното партньорство
Азия—Европа (AСЕП-11). AСEM13 има за цел да засили многостранното
сътрудничество с цел споделяне на растежа, с акцент върху справянето
с глобалните предизвикателства като изменението на климата, устойчивото

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://asean.org/rcep-agreement-enters-into-force/


Справочник за Европейския съюз - 2023 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

развитие и тероризма, както и да подобри многостранната търговска система.
Като се придържаше към тази обща тема, AСЕП-11 се проведе като едно от
съпътстващите събития на AСEM13 по темата за укрепване на парламентарното
партньорство за мир и устойчиво развитие в периода след COVID-19.
В. Индонезия
Индонезия се превръща в партньор с все по-ключово значение за ЕС
в ролята си на член на Г-20, третата по големина демокрация в света и най-
голямата държава с преобладаващо мюсюлманско население. Сътрудничеството
между ЕС и Индонезия се основава на споразумението за партньорство и
сътрудничество (СПС) от 2014 г. Заседанието на Съвместния комитет ЕС—
Индонезия през юни 2021 г. представляваше стъпка напред за продължаващото
двустранно сътрудничество в рамките на СПС. Лидерите подчертаха колко е
важно укрепването и изпълнението на глобалните програми на международната
общност в рамките на сътрудничеството между държавите от Индо-
тихоокеанския регион, като подчертаха ангажимента си да водят борба
с изменението на климата и да работят за изготвянето на съвместна екологична
програма.
Индонезия и ЕС проведоха шестото заседание на своя Съвместен комитет
през юли 2022 г. в Бали, за да направят преглед на двустранните отношения.
Те приветстваха взаимното признаване на съответните си сертификати за
ваксинация срещу COVID-19 от май 2022 г. насам. Преди това Шестият диалог
по въпросите на политиката на сигурност се проведе през ноември 2021 г.,
а Шестият политически диалог се проведе през март 2022 г. Индонезия
изрази интерес към подобряване на мобилността при влизане в ЕС чрез
либерализиране на шенгенските визи за посещения с цел бизнес и туризъм
на граждани на Индонезия. Индонезия и ЕС потвърдиха отново ангажимента
си по отношение на суверенитета, независимостта и териториалната цялост
на Украйна, като изразиха съжаление относно агресията на Русия. И двете
страни приветстваха посещението на президента Джоко Видодо в Киев и
Москва и подкрепиха инициативата за безопасен транспорт на зърно и храни
от украинските пристанища, договорена между Русия, Украйна, Турция и ООН
през юли 2022 г. Те подновиха ангажимента си за укрепване на духа на
многостранно сътрудничество и придържане към международното право с цел
насърчаване на мира и стабилността. Двете страни се споразумяха да се стремят
към партньорство от взаимна полза в рамките на сътрудничеството в областта
на сигурността, включително морската сигурност, мироопазващите операции,
киберсигурността и борбата с тероризма.
Индонезия насърчи по-нататъшния обмен на знания и консултации относно
сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната чрез програмите
на ЕС за засилване на сътрудничеството в областта на сигурността във и
със Азия (ESIWA) и критичните морски маршрути в Индийския океан (CRIMARIO).
И двете страни приветстваха планирането на бъдещо съвместно военноморско
учение и факта, че индонезийският Университет по отбрана се е присъединил
към мрежата на Европейския колеж по отбрана и сигурност като асоцииран член.
На заседанието си през юли 2022 г. Съвместният комитет взе под внимание и
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заседанието на работната група по въпросите на търговията и инвестициите,
проведено през април 2022 г., на което бяха разгледани двустранната търговия
и инвестиции, и потвърди ангажимента за ускоряване на работата по текущите
преговори за всеобхватно споразумение за икономическо партньорство между
Индонезия и ЕС.
През юни 2021 г. Световната търговска организация (СТО) издаде документ
относно спора за биогоривата във връзка с палмовото масло между ЕС и
Индонезия. През декември 2019 г. Индонезия заведе дело в СТО срещу ЕС
във връзка с някои мерки по отношение на биогоривата на основата на
палмово масло и маслодайни палми, като заяви, че ограниченията на ЕС по
отношение на биогоривата на основата на палмово масло са несправедливи
и дискриминационни, и поиска консултации в рамките на СТО за уреждане на
спора. Консултациите относно мерките се проведоха на 19 февруари 2020 г.,
но тъй като те не успяха да уредят спора, през март 2020 г. Индонезия
поиска от Органа за уреждане на спорове на СТО да сформира експертна
група, която да проучи въпроса. Решението на СТО все още не е взето и
се предполага, че решение ще бъде взето до края на 2022 г.. Независимо от
това руското нашествие в Украйна доведе до недостиг на годно за консумация
масло в световен мащаб, което може да помогне на Индонезия да възстанови
пазарния дял на палмовото масло в ЕС. Независимо от резултатите от решението
на СТО, ЕС желае да подобри репутацията си и да подпише нови споразумения,
включително в резултат на енергийната криза, причинена от войната в Украйна,
и се предполага, че през следващите години може да има рязко нарастване на
вноса на палмово масло в ЕС.
ЕС е третият по значение търговски партньор на Индонезия, като общият
обем на търговията със стоки е 20,6 милиарда евро за 2020 г., с излишък
в размер на 6,2 милиарда евро в полза на Индонезия. Преките чуждестранни
инвестиции (ПЧИ) на ЕС в Индонезия възлизат на 25,8 милиарда евро.
Индонезия проведе президентски, парламентарни и регионални избори
едновременно през април 2020 г. Джоко Видодо (известен още като Джокови,
Индонезийска демократическа партия) се завърна за втори мандат, а ръководната
му роля и широката му популярност бяха подложени на изпитание от
кризата, предизвикана от COVID-19. Държавната администрация превърна
в приоритет развитието на инфраструктурата с помощта на чуждестранни и
частни инвестиции. Изготвянето на политики обаче беше съсредоточено върху
възстановяването от пандемията от COVID-19.
Следващите президентски избори трябва да се проведат през 2024 г.
Има много голяма вероятност президентът Джокови да се кандидатира за трети
мандат. През изминалата година на няколко пъти бяха извършени промени
в правителството.
Когато президентът Джоко Видодо обяви плановете си за изграждане на
нова столица, той обеща един блестящ, екологосъобразен, високотехнологичен
метрополис. Бъдещето на проекта на стойност 30 милиарда евро ще
зависи от изборите през февруари 2024 г. Очаква се изграждането на
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Нусантара да продължи до 2045 г., което съвпада със стогодишнината от
независимостта на Индонезия. Разполагането на града в Борнео е свързано
със значителни екологични разходи в регион, който е известен със своите
обширни тропически гори и диви животни, включително орангутани и дългоноси
маймуни. Правителството обеща да преразпредели богатството и да насърчи
развитието в други части на Индонезия.
Тази година Индонезия председателства Г-20. Особено внимание се обръща на
разделението между държавите от Г-20 по въпроса за правото на Русия да има
място на масата на Г-20. Русия беше поканена на срещата на върха в Бали
през ноември 2022 г., както и Украйна. Президентът Путин обаче не присъства,
а президентът Зеленски присъства чрез видео връзка.
През октомври 2019 г. Парламентът прие резолюция относно предложения
наказателен кодекс в Индонезия, в която изрази загриженост относно
разпоредбите на кодекса относно богохулството и прелюбодеянието, както
и опасения, че новият кодекс ще се използва срещу малцинствата и ще
позволи дискриминация въз основа на пол, религия и сексуална ориентация.
Предложеният нов кодекс предизвика демонстрации в страната. Парламентът
приветства решението на президента Видодо да отложи приемането на кодекса
след мащабни протести, в които се включиха хиляди хора в цяла Индонезия.
Г. Мианмар
ЕС е активен партньор в демократичния преход на Мианмар и играе водеща
роля в подновяването на ангажиментите на международната общност към тази
държава, откакто тя започна да възстановява демокрацията и да се отваря към
света през 2015 г. Не съществува официално рамково споразумение поради
продължаващите вече десетилетия международна изолация и санкции.
Конституцията на Мианмар, съставена от военното правителство и приета
с референдум през 2008 г., ограничава действията на цивилното правителство
и предоставя изключителни правомощия на военните, например като им
предоставя 25% от местата в парламента и контрол над основните министерства,
отговарящи за сигурността и териториалната администрация. Мианмар все
още се намира в състояние на гражданска война, която започна през 1948 г.
През октомври 2015 г. беше постигнато споразумение за прекратяване на огъня,
но няколко етнически бунтовнически групи не са го подписали. Демократичните
реформи напредват след изборите през 2015 г., когато Аун Сан Су Чи пое
постовете на държавен съветник, министър на външните работи и министър
на кабинета на президентството. Последните общи избори се проведоха
на 8 ноември 2020 г. Управляващата Национална лига за демокрация (НЛД)
на Аун Сан Су Чи спечели достатъчно места в парламента, за да сформира
правителство.
През февруари 2021 г. обаче военните завзеха властта с преврат и задържаха
Аун Сан Су Чи , президента Ю Уин Минт и други високопоставени фигури
от НЛД, като заявиха, че задържанията са в отговор на твърдения за изборна
измама. Армейски генерал Мин Аун Хлаин беше назначен за ръководител на
военната хунта. Срещу Аун Сан Су Чи и други висши ръководители на НЛД
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бяха повдигнати обвинения. Събитията доведоха до протести в подкрепа на
демокрацията, а сблъсъците с армията доведоха до смъртни случаи и тежки
наранявания.
ЕС, заедно с други международни участници, направи многобройни изявления
относно Мианмар и наложи санкции на хунтата и на образувания, притежавани
от военните. През февруари 2021 г. Съветът прие заключения, в които осъди
военния преврат и призова за намаляване на напрежението в условията на
криза, прекратяване на извънредното положение, възстановяване на законното
правителство и незабавно освобождаване на лицата, задържани или арестувани
при извършването на преврата. През март, април и юни 2021 г. Съветът
наложи санкции на лицата, отговорни за военния преврат, и разшири обхвата на
санкциите, за да включва дружества и образувания, контролирани от военните.
През април 2021 г. заместник-председателят на Комисията/върховен
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност (ЗП/ВП), направи декларация относно консенсуса по пет точки,
постигнат по време на срещата на лидерите на АСЕАН, проведена в Индонезия,
в подкрепа на специалния пратеник на АСЕАН. През октомври 2021 г.
заместник-председателят/върховен представител призова Мианмар да работи
конструктивно с АСЕАН. Мианмар обаче публикува съобщение за медиите,
в което отхвърля искането на специалния пратеник на АСЕАН за среща
с Аун Сан Су Чи. През февруари 2022 г. Съветът одобри четвърти пакет от санкции
срещу високопоставени членове и образувания на Татмадау (военните сили),
включително дружеството за нефт и газ „Мианма“.
За 2020 г. общият размер на търговията между ЕС и Мианмар възлиза на 3,1 млрд.
евро. Като една от най-слабо развитите държави (НСРД), Мианмар се ползва от
търговската инициатива „Всичко освен оръжия“ в рамките на Общата система
за преференции (ОСП). Мианмар понастоящем е обект на процедура, наречена
„засилен ангажимент“, която гарантира спазването от нейна страна на основните
изисквания на Регламента относно ОСП. ЕС отпусна 688 милиона евро на
Мианмар за периода 2014—2020 г. Въпреки неотдавнашния преврат, досега
Комисията се въздържа от въвеждането на търговски ограничения, подобни на
тези, наложени на Камбоджа, заради последиците за населението на Мианмар
и ограниченото въздействие върху военните сили. Многогодишната индикативна
програма на ЕС за периода 2021—2027 г. се основава на конкретни приоритети
за Мианмар: управление, принципи на правовата държава, устойчив растеж,
подпомагане на разселените лица, Зеления пакт и програмата в областта на
цифровите технологии.
В страната се наблюдава тревожно нарастване на броя на смъртните присъди,
регистрирани след военния преврат през февруари 2021 г., но се счита, че не са
извършени екзекуции до юли 2022 г., когато военната хунта на Мианмар докладва
за екзекуциите на четирима мъже, обвинени съгласно Закона на Мианмар за
борба с тероризма от 2014 г.
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По данни на ООН от май 2022 г. броят на вътрешно разселените лица в Мианмар
е достигнал един милион души. По последни данни се счита, че над 1900 души
са били убити от военните от извършването на преврата досега.
Мианмар също така е изправена пред проблема с ескалация на напрежението
между общностите. През август 2020 г. беше възобновено четвъртото заседание
на мирната конференция на Съюза, известна под названието „Конференция от
Панглонг за 21-ви век“. Конференцията има за цел да бъдат решени конфликтите
между военните и етническите бунтовнически групи чрез превръщането на
националното споразумение за прекратяване на огъня в трайно примирие.
Индексът за демокрация за 2021 г. класира Мианмар на 166-то място от общо
167 държави. Налице са съществени проблеми в областта на правата на човека,
преди всичко преследването на лица от общността рохингия в щата Рахин.
От август 2017 г. насам около 800 000 бежанци от общността рохингия са
избягали в Бангладеш, за да се спасят от преследване в Мианмар. През август
2019 г. хиляди бежанци отхвърлиха опитите на Бангладеш, Мианмар и ООН да
ги репатрират по съображения, свързани със сигурността. В своята резолюция
от септември 2019 г. Парламентът осъди нарушенията на правата на човека,
извършени срещу общността рохингия. През февруари 2021 г. Парламентът
прие резолюция, в която категорично осъжда военния преврат и нарушаването
на правата на човека, като призовава хунтата да възстанови цивилното
правителство и незабавно да освободи всички задържани лица.
През октомври 2021 г. Парламентът прие резолюция, в която осъжда нарушенията
на правата на човека, продължаващата дискриминация срещу етническите
малцинства и използването на насилие от хунтата срещу гражданите на страната,
както и военното нападение срещу медицински специалисти и съоръжения.
Парламентът също така призова Мианмар да си сътрудничи със специалния
пратеник на АСЕАН и призова Съвета да продължи да налага целенасочени
санкции срещу лицата, отговорни за военния преврат през февруари 2021 г.
През март 2022 г. Парламентът прие резолюция относно Мианмар — една
година след преврата, като потвърди отново позицията си относно Мианмар.
ЕС предостави допълнителни 1 милион евро за независимия механизъм на ООН
за разследване за Мианмар — група, създадена от Съвета на ООН по правата
на човека през 2018 г. с цел събиране на доказателства за нарушения на правата
на човека.
Д. Филипини
ЕС и Филипините подписаха споразумение за партньорство и
сътрудничество (СПС) през 2011 г., което влезе в сила през март 2018 г.
Първият Съвместен комитет проведе заседание в Брюксел на 28 януари 2020 г.
и учреди специализирани подкомитети, с което предостави възможност на
Филипините и ЕС да развият пълния потенциал за сътрудничество с цел издигане
на двустранните отношения на по-високо равнище и укрепване на връзките.
Освен това през август 2021 г. Филипините поеха ролята на координатор
на АСЕАН за отношенията на диалог с ЕС до 2024 г.
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Второто заседание на Съвместния комитет ЕС—Индонезия се проведе
през април 2022 г. с цел преразглеждане на текущото двустранно сътрудничество
в рамките на СПС. По въпроса за събитията в областта на регионалната
сигурност, например спора за Южнокитайско море, ЕС и Филипините постигнаха
съгласие относно необходимостта от намиране на мирни и приобщаващи
решения на конфликтите, като същевременно се зачитат принципите на
международното право и Устава на ООН. Двете делегации обсъдиха приемането
на съответните резолюции на извънредната специална сесия на Общото
събрание на ООН относно Украйна и на Съвета по правата на човека, в които
беше осъдена руската агресия срещу Украйна.
ЕС е значим донор за Филипините, като предостави 325 милиона евро за
периода 2014—2020 г. Приоритетни области са принципите на правовата
държава и приобщаващият растеж. Многогодишната индикативна програма
на ЕС за периода 2021—2027 г. ще продължи цялостното сътрудничество с ЕС.
Обемът на двустранната търговия със стоки между ЕС и Филипините възлиза
на 12,3 милиарда евро за 2020 г., като ЕС е четвъртият по значение търговски
партньор на Филипините и има дял от 8,4% от общия обем на търговията на
тази държава за 2020 г. Преговорите по ССТ между ЕС и Филипините започнаха
през декември 2015 г., а първият кръг се проведе през май 2016 г. Преговорите
обхванаха широк кръг от въпроси, включително тарифи, нетарифни бариери
пред търговията, търговия с услуги и инвестиции, както и търговски аспекти на
обществените поръчки, интелектуална собственост, конкуренция и устойчивото
развитие.
През май 2016 г. Родриго Дутерте спечели президентските избори и прие спорни
мерки срещу трафика на наркотици, като заповедта за „стреляне на месо“ доведе
до нарушения на правата на човека. Дутерте промени посоката на външната
политика на Филипините, като изгради нов съюз с Русия и Китай въпреки
споровете относно Южнокитайско море, като Филипините са един от ищците
от АСЕАН в този спор. ЕС подкрепи мирния процес от Минданао и приветства
мирното провеждане на референдума в началото на 2019 г.
ЕС е все по-силно загрижен във връзка с нарушенията на правата на човека, по-
специално извънсъдебните екзекуции, свързани с „войната срещу наркотиците“, и
законопроекта за борба с тероризма, приет през юли 2020 г. Тъй като Филипините
се ползват от схемата за търговски преференции ОСП+ на ЕС от декември 2014 г.
насам, ЕС припомни на страната нейния ангажимент да ратифицира и прилага
27 основни международни конвенции относно правата на човека и трудовите
права, както е посочено в Споразумението за ОСП+.
В резолюция от септември 2020 г. Парламентът настоятелно призовава ЕС и
държавите членки незабавно да предприемат процедурни стъпки, които могат да
доведат до временното оттегляне на преференциите по ОСП+. За момента няма
последващи действия във връзка с това искане.
През май 2022 г. се проведоха президентски избори. Новият президент на
Филипините е Фердинанд „Бонгбонг“ Маркос, а неговият заместник-президент —
Сара Дутерте, е дъщеря на досегашния лидер. При встъпването си в длъжност
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на 30 юни 2022 г. президентът Фердинанд Маркос обеща да отдаде приоритет
на краткосрочните цели на политиката в областта на селското стопанство,
инфраструктурата и инвестициите. В същото време конкуренцията между Япония
и Китай да окажат подкрепа на амбициозните планове за нови железопътни линии
вероятно ще се засили. За разлика от Дутерте, Маркос възнамерява да се стреми
към дипломация, която е по-добре балансирана между Пекин и Вашингтон.
Очаква се президентът Фердинанд Маркос да участва в срещата на върха ЕС—
АСЕАН в Брюксел през декември 2022 г.
През февруари 2022 г. Парламентът прие резолюция, в която категорично осъжда
хилядите извънсъдебни екзекуции и други сериозни нарушения на правата на
човека, свързани с войната на президента Родриго Дутерте срещу наркотиците.
Членовете на ЕП също така осъдиха всички случаи на сплашване и насилие
срещу лицата, които се опитват да разкрият твърдения за такива злоупотреби
в страната. Парламентаристите от АСЕАН по правата на човека призоваха и
за незабавното и безусловно освобождаване на филипинския сенатор Лейла
де Лима, която е един от най-категоричните критици на бившия президент
Дутерте.
Е. Виетнам
Отношенията между ЕС и Виетнам се основават на Споразумението за
партньорство и сътрудничество, прието през 2016 г. Общата предвидена сума за
периода 2014—2020 г. възлиза на 400 милиона евро, като приоритетни области
са доброто управление, енергетиката и изменението на климата, по-специално
в делтата на река Меконг. Многогодишната индикативна програма на ЕС за
периода 2021—2027 г. за Виетнам съдържа мерки по въпроси от решаващо
значение и ключови области за страната.
През юни 2019 г. ЕС и Виетнам подписаха ССТ и споразумение за защита на
инвестициите (СЗИ). Впоследствие Парламентът даде одобрението си за двете
споразумения през февруари 2020 г., а ССТ влезе в сила през август 2020 г.
ССТ включва незабавното премахване на 65% от митата върху износа на ЕС за
Виетнам и 71% от тези мита върху вноса от Виетнам. Комисията по международна
търговия (INTA) на Европейския парламент следи изпълнението на ССТ. То ще
влезе в сила, след като бъде ратифицирано от всички държави — членки на ЕС.
Обемът на търговията със стоки между ЕС и Виетнам достигна 43,2 милиарда
евро за 2020 г., а ПЧИ на ЕС във Виетнам достигнаха 6,1 милиарда евро за 2019 г.
През октомври 2019 г. ЕС и Виетнам подписаха рамково споразумение за участие
с цел да се установи правно основание за участието на Виетнам в операции на ЕС
за управление на кризи.
Като цяло положението с правата на човека във Виетнам се влошава —
тенденция, която се задълбочава поради пандемията от COVID-19. Същото
се отнася и за свободата на изразяване на мнение в страната, като репресиите
срещу несъгласието се засилват, а броят на арестите за „противдържавни“
дейности се увеличава. През 2020 г. са осъдени десетки активисти, арестувани
са журналисти, а броят на присъдите за лишаване от свобода съгласно
законите за националната сигурност е нараснал. Виетнам е еднопартийна
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комунистическата държава без политическа свобода. През май 2021 г.,
в условията на пандемията от COVID-19, страната проведе парламентарни
избори за 15-ото Народно събрание и за Народните съвети на местно равнище.
Виетнамската комунистическа партия спечели изборите, като поддържаше пълен
контрол върху медиите и изборния процес, при липсата на независима агенция,
която да наблюдава изборите. При изцяло контролирания от държавата изборен
процес бяха отстранени 64 от общо 75 самостоятелно номинирани кандидати и
бяха арестувани двама независими кандидати.
Виетнам е един от най-успешните примери за преход от провалила
се комунистическа икономическа система към отворена и пазарно ориентирана
икономика. Тя е една от най-бързо развиващите се държави от ACEAH, като
отчете среден растеж на БВП от почти 7% за периода от 2010 г. до 2020 г.
През януари 2021 г. Парламентът прие резолюция относно Виетнам, в която се
призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички защитници
на правата на човека и журналисти, и се осъжда злоупотребата с репресивни
правни разпоредби, които ограничават основните права и свободи. Той също така
призова правителството да позволи на независимите медии да функционират и
призова за създаването на независим механизъм за наблюдение на правата на
човека. През 2021 г. Виетнам се нареди на 175-о място от 180 страни в световния
индекс за свобода на печата.
Лидерът на комунистическата партия на Виетнам Нгуен Фу Чонг, който заема
този пост в продължение на повече от десетилетие, разработи строга политика
за борба с корупцията. През юни 2022 г. министърът на здравеопазването
на страната Нгуен Тан Лонг и кметът на Ханой Чу Нгок Ан бяха освободени
от постовете и арестувани по обвинения в измама на стойност 169 милиона
евро, свързана с комплекти за тестове за COVID-19. Бяха арестувани и други
високопоставени длъжностни лица. Позицията на Виетнам се е подобрила
с повече от 30 места в Индекса за възприятие на корупцията за 2021 г. на
„Трансперънси интернешънъл“, където страната се нарежда на 87-мо място от
общо 180 държави.
Ж. Тайланд
Партньорството между ЕС и Тайланд се основава на рамковото споразумение
от 1980 г., а сътрудничеството между ЕС и Тайланд се основава
на Споразумението за сътрудничество между ЕС и АСЕАН от 1980 г.
Двете страни приключиха преговорите за споразумение за партньорство и
сътрудничество (СПС) през март 2013 г., но процедурата беше спряна след
военния преврат през 2014 г.
На 2 септември 2022 г. ЕС и Тайланд финализираха текста на СПС между ЕС и
Тайланд, с което приключи преговорният процес. СПС ще засили политическия
диалог и сътрудничеството в редица области на политиката, включително
околната среда, енергетиката, изменението на климата, транспорта, науката и
технологиите, търговията, заетостта и социалните въпроси, правата на човека,
образованието, селското стопанство, неразпространението на оръжия, борбата
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с тероризма, борбата с корупцията и организираната престъпност, както и
миграцията и културата.
Предприемат се и стъпки за възобновяване на преговорите за амбициозно
и всеобхватно ССТ между ЕС и Тайланд. Преговорите бяха възобновени
през август 2021 г., след като разговорите рязко бяха прекратени през 2014 г.
след военния преврат. ЕС е един от най-големите пазари за износ на Тайланд,
а Тайланд е един от основните търговски партньори на ЕС в региона на ACEAH.
За 2020 г. обемът на двустранната търговия възлиза на 29 милиарда евро.
Министърът на търговията на Тайланд и неговите колеги от ЕС възобновиха
разговорите относно търговията през юни 2021 г.
От 2014 г. насам военните потискат опозицията, като наложиха военно
положение, и се докладва за нарушения на правата на човека. Крал Маха
Ваджиралонгкорн беше коронован през май 2019 г. Партията, подкрепяща
армията, спечели общите избори през март 2019 г. на фона на твърдения
за манипулиране. Прают Чан-оча, който вече беше министър-председател
в периода от 2014 г. до 2019 г. при управлението на Националния съвет
за мир и ред, беше назначен за министър-председател през юни 2019 г.
Макар управлението на хунтата да приключи официално през юли 2019 г.,
военните все още имат влияние върху правителството.
Преди това тайландският Конституционен съд реши да отстрани от длъжност
министър-председателя Прают Чан-оча, тъй като се предполага, че той е
превишил срока на мандата си, осем години след като дойде на власт
след преврат през 2014 г. В окончателното решение на Конституционния съд
от 30 септември 2022 г. обаче се постановява, че министър-председателят
Прают Чан-оча не е изчерпал срока на мандата си от осем години.
Протестите в Тайланд срещу правителството на военните включваха искания за
реформа на тайландската монархия. През февруари 2020 г. първата вълна от
протести беше предизвикана от решението на Конституционния съд да разпусне
партията „Бъдеще напред“ — опозиционна партия, популярна сред младите хора,
която беше на трето място по брой на местата в Камарата на представителите
след изборите през март 2019 г. През октомври 2020 г. тайландското правителство
обяви извънредно положение, като си запази правото да наложи вечерен час и
военно положение. През септември 2021 г. тайландското правителство удължи
извънредното положение за четиринадесети пореден път — до края на ноември
2021 г. Въпреки големия брой случаи на заразени с COVID-19, на 11 октомври
2021 г. тайландският министър-председател обяви планове за повторно отваряне
на страната, считано от ноември 2021 г., за ваксинирани посетители от конкретни
държави. Въпреки че удължаването на извънредното положение и нарастващият
брой наказателни преследвания за обида на кралска особа срещу протестиращи
лица отслабиха протестите, ръководеното от студентите движение продължава
да се мобилизира периодично.
През януари 2020 г. в Куала Лумпур Тайланд официално постави началото
на мирен процес в отношенията с бунтовническите групи в южните провинции
с преобладаващо мюсюлманско население. Преговорите се провеждаха
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с посредничеството на Малайзия. Въпреки обявяването на прекратяване на огъня
през април 2020 г., бяха извършени бомбени нападения през 2021 г. и 2022 г.
През септември 2021 г. тайландският парламент даде първоначалното си
одобрение за закон за защита и за премахване на изтезанията и насилственото
изчезване, след като забави въвеждането на закона с 14 години след
подписването от Тайланд през 2007 г. на Конвенцията против изтезанията и
други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
Европейският парламент прие няколко резолюции относно правата на човека,
работниците мигранти и трудовите права в Тайланд.
З. Камбоджа
Отношенията между ЕС и Камбоджа датират от Споразумението за
сътрудничество от 1977 г. ЕС е най-големият донор за тази държава, като
предостави 410 милиона евро за периода 2014—2020 г. за подобряване на
управлението и на положението с принципите на правовата държава, както
и за Трибунала за престъпленията на Червените кхмери. Многогодишната
индикативна програма на ЕС за Камбоджа за периода 2021—2027 г. предвижда
помощ в размер на 510 милиона щатски долара за Камбоджа, за да се помогне на
страната да стимулира икономическото си развитие. Размерът на двустранната
търговия със стоки между двамата партньори за 2020 г. възлиза на 4,3 милиарда
евро. ЕС е на трето място сред най-значимите търговски партньори на Камбоджа,
като се нарежда след Китай и САЩ и има дял от 10,6% от общата търговия на
страната.
Годините на гражданска война превърнаха Камбоджа в една от най-бедните
държави в Югоизточна Азия. След подписването на Парижкото мирно
споразумение от 1991 г., през 1993 г. Камбоджа прие конституция, с което
бяха положени основите на либерална многопартийна демократична държава.
През февруари 2018 г. Съветът прие заключения относно Камбоджа с оглед
на политическите събития и продължаващото влошаване на обстановката по
отношение на демокрацията.
Министър-председателят Хун Сен и неговата управляваща Камбоджанска
народна партия спечелиха общите избори през юли 2018 г., но опозицията заяви,
че изборният процес не е бил нито свободен, нито справедлив. Лидерът на
опозиционната Партия за национално спасение на Камбоджа, Кем Соха, беше
арестуван през септември 2017 г., а бившият лидер на партията Сам Ренси
е в самоизгнание от 2015 г. насам. Партията за национално спасение беше
разпусната през ноември 2017 г. През март 2021 г. общински съд в Пном Пен
осъди Сам Ренси на 25 години затвор по обвинения в заговор за сваляне
на правителството на министър-председателя Хун Сен. Също така му беше
наложена забрана да гласува и да се кандидатира за избори. Осем други бивши
политици от партията бяха лишени от свобода in absentia (задочно).
През февруари 2020 г. Комисията реши да оттегли част от тарифните
преференции, предоставени на Камбоджа по търговската схема „Всичко освен
оръжия“ (ВОО), поради сериозните и системни нарушения на принципите на
правата на човека, заложени в Международния пакт за граждански и политически
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права. Съответният регламент влезе в сила през август 2020 г. Икономиката
на Камбоджа е зависима от международната помощ и от износа на облекла,
като освен това е и много чувствителна по отношение на разходите за труд.
Оттеглянето на тарифните преференции и замяната им със стандартните мита
на ЕС засягат основно облеклата и обувните изделия. Оттеглянето се равнява на
приблизително една пета (или 1 милиард евро) от годишния износ на Камбоджа
за ЕС.
През септември 2017 г. Парламентът прие резолюция, с която призова
правителството на Камбоджа да прекрати политически мотивираното
наказателно преследване на Кем Соха. През септември 2018 г. той прие втора
резолюция, в която призовава за оттегляне на всички обвинения срещу Кем Соха.
През март 2021 г. Парламентът прие резолюция, в която осъжда ескалиращите
нарушения на правата на човека в Камбоджа и репресивните действия,
извършени под прикритието на защитата срещу COVID-19. Той призова силите за
сигурност да се въздържат от използването на ненужна и прекомерна сила срещу
мирни демонстранти и да се прекратят всички форми на тормоз, включително
съдебния тормоз.
През февруари 2022 г. правителството отложи влизането в сила на спорен
„национален интернет портал“, който щеше да насочи целия интернет трафик
в страната през защитна стена като тази, която се използва в Китай.
Правителството оправда отлагането със забавянията, свързани с пандемията, и
отрича то да е било повлияно от сериозните критики от страна на защитници на
свободата на словото.
Камбоджански съд осъди 20 опозиционни политици и активисти в процес, описан
от „Хюман райтс уоч“ като „лов на вещици“. Сред осъдените през март 2022 г.
са лидерите на опозицията в изгнание Сам Ренси, Ен Чей Ан, Му Сочуа и
други. Европейският парламент призова за безусловна отмяна на обвиненията.
Парламентът прие през май 2022 г. резолюция относно продължаващите
репресии срещу политическата опозиция в Камбоджа.
И. Сингапур
ЕС и Сингапур развиват тясно сътрудничество в сферата на стопанската дейност,
науката и технологиите. През февруари 2019 г. ЕС и Сингапур ратифицираха
три споразумения от „ново поколение“: Споразумението за партньорство и
сътрудничество (СПС) между ЕС и Сингапур, Споразумението за свободна
търговия (ССТ) между ЕС и Сингапур и Споразумението за защита на
инвестициите (СЗИ) между ЕС и Сингапур. ССТ със Сингапур влезе в сила
през ноември 2019 г. Посочените споразумения са съставени с цел да се
стимулират политическите, икономическите и търговските връзки и ще намалят
в значителна степен митата. Премахват се техническите и нетарифните бариери
пред търговията със стоки в редица сектори.
През 2021 г. обемът на търговията със стоки между ЕС и Сингапур достигна
42,9 милиарда евро, което представлява увеличение с 4,5 % спрямо 2020 г.
Износът на ЕС за Сингапур възлиза на 27,3 милиарда евро, а вносът от
Сингапур възлиза на 15,6 милиарда евро. Сингапур се нарежда в световен
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мащаб на 20-то място сред търговските партньори на ЕС по отношение на
търговия със стоки през 2021 г. За 2020 г. търговията с услуги между ЕС и
Сингапур възлиза на 50,3 милиарда евро, което означава, че Сингапур е петият
по големина партньор на ЕС в областта на търговията с услуги. Общият обем
на търговията между ЕС и Сингапур, включващ както стоките, така и услугите,
достигна 91 милиарда евро през 2020 г., което прави Сингапур най-големият
търговски партньор на ЕС в АСЕАН и го нарежда на 11-то място сред най-
големите търговски партньори на Съюза в света.
Сингапур продължава да бъде важна дестинация за ПЧИ от ЕС. В края на
2020 г. размерът на ПЧИ от ЕС в Сингапур достигна 255,6 милиарда евро, което
представлява нарастване с 15,4% спрямо 2019 г. В световен мащаб Сингапур
се нарежда на седмо място сред местата, които привличат ПЧИ от ЕС, и
в рамките на АСЕАН държавата се нарежда на първо място по този показател.
Съответно ПЧИ на Сингапур в ЕС възлизат на 150 милиарда евро за 2020 г.,
което представлява значително нарастване – с 26,6%, в сравнение с 2019 г.
В началото на декември 2021 г. ЕС и Сингапур проведоха разговори за укрепване
на двустранната цифрова търговия, включително постигане на напредък по
всеобхватно цифрово партньорство между ЕС и Сингапур и засилване на
сътрудничеството в областта на изкуствения интелект и управлението на
данните.
Сингапур проведе общи избори през юли 2020 г. Ли Сян Лун и неговата Народна
партия за действие спечелиха 83 от общо 93 места в парламента, а най-голямата
опозиционна група — Работническата партия, постигна най-добрия си резултат
до момента, като спечели 10 места. Народната партия никога не е губила
избори и управлява града държава от 1959 г. насам. Министър-председателят
Ли Сян Лун отдавна заяви, че ще предаде властта, преди да навърши 70 години
през 2022 г. През април 2021 г. заместник-председателят Хен Суи Кет, определен
за приемник на Ли Сян Лун, обяви решението си да се оттегли. Лорънс Уонг стана
новият ръководител на управляващата партия и съответно заместник-премиер,
и се очаква той да наследи министър-председателя Ли Сян Лун на следващите
общи избори, насрочени за 2025 г.
Приоритетът на министър-председателя Ли Сян Лун беше да се предприемат
мерки за преодоляване на пандемията от COVID-19 и свързаните
с нея икономически предизвикателства и за възстановяване на страната.
През октомври 2021 г. правителството обяви, че от този месец страната ще
бъде отворена за пътуване без карантина за напълно ваксинирани лица от осем
държави, включително някои държави от ЕС.
Също през октомври 2021 г. парламентът на Сингапур прие Закона за външната
намеса (контрамерки) с цел справяне с чуждестранната намеса във вътрешната
политика. Европейският парламент, който подкрепя дейността на гражданското
общество, призова за премахване на смъртното наказание.
През юни 2022 г. министърът на финансите и заместник министър-председател
Лорънс Уонг обяви пакет от мерки за подкрепа в размер на 1,1 милиарда щатски
долара за смекчаване на натиска върху издръжката на живота. Уонг заяви,
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че мярката има за цел специално да подпомогне групите с ниски доходи, тъй като
Сингапур страда от висока инфлация. Сред основните фактори за покачването
на цените са нарушаването на световните вериги на доставки, високите цени на
суровините и руското нашествие в Украйна. От октомври 2021 г. насам Сингапур
на три пъти извършва затягане на своята парична политика.
Й. Бруней
Султанът на Бруней, Хасанал Болкиа, управлява държавата, като принц Билиа
Болкиа поема повече отговорности. Не се извършва политическа либерализация.
През 2014 г. Наказателният кодекс беше реформиран с цел да бъде включен
подход, основаващ се на Шериата. През април 2019 г. беше приет наказателен
кодекс с цел налагане на нови форми на наказание, които включват смърт чрез
убиване с камъни за хомосексуални отношения и прелюбодеяние и отрязване
на крайници за кражба. След възмутената реакция на международната общност
Бруней удължи срока на мораториума върху смъртното наказание.
ЕС активно укрепва отношенията си с Бруней, но няма рамково споразумение
между двете страни. В процес на договаряне е споразумение за партньорство и
сътрудничество (СПС) между ЕС и Бруней, което ще обхване редица политически
и икономически области. През 2020 г. общият обем на търговията със стоки между
Бруней и ЕС възлизаше на 153 милиона евро, с излишък от 142 милиона евро
в полза на ЕС. Търговията между ЕС и Бруней се състои главно в машини,
моторни превозни средства и химикали.
Отношенията между ЕС и Бруней се уреждат основно чрез АСЕАН, като Бруней
пое председателството на организацията през 2021 г. под надслов „Грижим
се, подготвяме, просперираме“. През август 2021 г. заместник-министърът на
външните работи на Бруней Ериван Юсоф беше назначен за специален пратеник
на АСЕАН в Мианмар, чиято задача е да посредничи в отношенията с хунтата на
Мианмар.
Парламентът прие резолюция през април 2019 г., в която категорично осъжда
влизането в сила на Наказателния кодекс, основаващ се на Шериата. Той отново
осъди смъртното наказание и подчерта, че разпоредбите на Наказателния
кодекс, основаващ се на Шериата, нарушават задълженията на Бруней съгласно
международното право в областта на правата на човека.
Напрежението между Китай и жалбоподателите от Югоизточна Азия в рамките на
териториалните спорове в Южнокитайско море нарасна през 2022 г. Въпреки че
до момента Бруней запазва мълчание, страната направи първото си в историята
едностранно изявление относно Южнокитайско море през юли 2022 г. като
държава с конкуриращи се претенции. Политиката на Бруней обаче избягва
конфронтационен подход спрямо Китай по отношение на спора за Южнокитайско
море, ръководена от страха да не се навреди на двустранните икономически
връзки.
Султанът на Бруней обяви ранно разместване на министри през юни 2022 г.
Султанът запазва поста на министър-председател, наред с портфейлите на
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отбраната, външните работи и финансите и икономиката. За първи път за
министър (по въпросите на образованието) беше назначена жена.
К. Лаос
Отношенията между ЕС и Лаос се основават на Споразумението за
сътрудничество, сключено през 1997 г. ЕС предостави над 500 милиона евро
за периода 2016—2020 г. в подкрепа на лаоския Осми национален социално-
икономически план за развитие, който е насочен към постигането на висок
икономически растеж, с общата цел статутът на една от най-слабо развитите
държави да отпадне до 2020 г. През март 2021 г. ЕС, в партньорство
със Световната здравна организация (СЗО), предостави 2,8 милиона евро за
здравната система на Лаос, за да се укрепи капацитетът ѝ за готовност и да се
реагира на COVID-19 и други пандемии.
През октомври 2021 г. страната стартира първата си национална платформа за
цифрово преподаване и учене благодарение на подкрепата на ЕС, УНИЦЕФ и
Глобалното партньорство за образование, за да улесни дистанционното обучение
за учениците и учителите по време на пандемията от COVID-19. Многогодишната
индикативна програма на ЕС за Лаос за периода 2021—2027 г. предвижда общо
индикативно разпределение на средства за първата фаза 2021—2024 г. в размер
на 83 милиона евро.
ЕС е на четвърто място сред най-значимите търговски партньори на Лаос
(след Тайланд, Китай и Виетнам) и има дял от 3,6% от общата търговия на
страната. Износът от ЕС за Лаос възлиза на 436 милиона евро за 2020 г.
Въпреки икономическите реформи страната все още е бедна и зависима от
международната помощ. Като една от най-слабо развитите държави Лаос се
ползва от търговския режим на ЕС „Всичко освен оръжия“.
Лаос е еднопартийна държава. Лаоската народна революционна партия, която
управлява от края на гражданската война през 1975 г. насам, се е укрепила
здраво на власт в страната, като няма опозиция, която да оспори нейното
управление. Лаос проведе парламентарни избори през февруари 2021 г. за
деветото си Народно събрание, в което има общо 164 места, като 158 от тях бяха
спечелени от управляващата Лаоска народна революционна партия, а шестте
останали места — от независими кандидати. През март 2021 г., по време на
откриването на Народното събрание, Лаос избра своя президент — Тонглун
Сисулит, генерален секретар на управляващата партия, който преди това беше
министър-председател от април 2016 г.
Лаос задълбочава своите отношения с Китай и АСЕАН, като се стреми да
привлече по-големи инвестиции. Икономическите реформи доведоха до устойчив
икономически растеж — над 7% от 2014 г. насам. Пандемията от COVID-19
постави нови предизвикателства пред тази програма, като засегна сериозно
икономическия растеж, който за 2020 г. отчете спад, вариращ по приблизителни
оценки в диапазона между -0,6 и -2,4%.
ЕС отдава особено значение на положението с правата на човека, включително
тежкото положение на хората, разселени в резултат от строителството на огромни
язовири по поречието на Меконг. В началото на декември 2021 г., като част

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2021-12/mip-2021-c2021-9087-laos-annex_en.pdf
https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2021-12/mip-2021-c2021-9087-laos-annex_en.pdf


Справочник за Европейския съюз - 2023 18
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

от инициативата „Един пояс, един път“, беше открита нова 414-километрова
железопътна линия, свързваща Китай със столицата Виентян, която струваше
почти една трета от годишния БВП на Лаос.
На Конференцията на Международната организация на труда (МОТ) в Женева
ЕС призова Лаос да предприеме мерки за справяне с проблема със сексуалната
експлоатация на деца. През юли 2022 г. ЕС изрази загриженост във връзка
с липсата на напредък по отношение на справянето с дългогодишните
нарушения на правата на човека в Лаос и настойчиво прикани властите да
спазват задълженията на страната в областта на правата на човека съгласно
Международната федерация за правата на човека (FIDH) и членуващата в нея
организация „Движение Лао“. Двете организации публикуваха информационен
документ, съдържащ обобщение на развитието в областта на правата на човека
в Лаос. Последният до момента диалог по правата на човека между ЕС и Лаос
се състоя през юли 2022 г.
Л. Малайзия
През декември 2015 г. ЕС и Малайзия приключиха преговорите по споразумение
за партньорство и сътрудничество (СПС). Преговорите относно споразумение за
свободна търговия (ССТ) между ЕС и Малайзия бяха временно преустановени
през април 2012 г. по искане на Малайзия, след като бяха проведени седем
кръга. През март 2017 г. Съветът поиска от Комисията и върховния представител
да преразгледат предложеното споразумение и да го превърнат в „смесено“
споразумение. ЕС и Малайзия обсъдиха въвеждането на нови разпоредби и
постигнаха принципно съгласие по тях, така че се очаква споразумението да
бъде подписано скоро. В процес на преговори са две споразумения — ССТ
и споразумение за доброволно партньорство във връзка с прилагането на
законодателството в областта на горите, управление и търговия. През май 2022 г.
Комисията публикува окончателния доклад от оценката на въздействието върху
устойчивостта, подкрепящ преговорите за ССТ.
ЕС е важен търговски партньор и голям инвеститор в Малайзия, чиято бързо
развиваща се икономика предлага на ЕС привлекателни възможности за
търговия. Търговията между ЕС и Малайзия се разширява, като от 2010 г. насам
е нараснала с над 50%. През 2020 г. Малайзия се нарежда на 20-о място сред
най-големите търговски партньори на ЕС, а ЕС е петият по големина търговски
партньор на Малайзия. Малайзия е третият по големина пазар за ЕС в рамките
на АСЕАН след Сингапур и Виетнам.
През 2021 г. на ЕС се пада дяло от 8,1% от общата търговия на Малайзия.
Вносът на ЕС от Малайзия постепенно се увеличи, достигайки 29,2 милиарда
евро през 2021 г., а износът на ЕС за Малайзия възлиза на 11,8 милиарда евро.
Общият търговски излишък на Малайзия по отношение на ЕС непрекъснато
нараства през годините, като достигна 17,4 милиарда евро през 2021 г. в резултат
на политиките на Малайзия за либерализация и перспективите за сключване
на ССТ, ПЧИ на ЕС в Малайзия нараснаха до 27,8 милиарда евро през 2020 г.
В двустранната търговия между ЕС и Малайзия преобладават промишлени
продукти, на които се падат над 90% от търговията. В края на март 2019 г.
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Европейската комисия обяви, че използването на палмово масло в транспортните
горива следва постепенно да бъде прекратено въз основа на Директивата за
енергията от възобновяеми източници, в която се определя цел за дял от 32%
на устойчивата биоенергия. Индонезия и Малайзия протестираха и подадоха
жалби в Световната търговска организация (СТО). През януари 2021 г. Малайзия,
която е вторият по големина производител на палмово масло в света, последва
примера на Индонезия, като подаде жалба до СТО относно правилата на ЕС за
биогоривата. През януари 2021 г. правителството на Малайзия обяви, че ще търси
правна защита по съдебен ред срещу две държави — членки на ЕС, Франция
и Литва, заради ограничаването на използването на биогорива на основата на
палмово масло. Въпреки отхвърлянето от страна на ЕС на искането на Малайзия
за създаване на експертна група за спора относно биогоривата през април 2021 г.,
през май 2021 г. СТО окончателно одобри искането на Малайзия за създаване
на експертна група, която да разгледа правото на ЕС. През октомври 2021 г.
Съветът прие заключения относно преработения списък на ЕС на юрисдикциите,
неоказващи съдействие за данъчни цели. За първи път Малайзия беше добавена
в сивия списък по приложение II. Въпреки че палмовото масло се счита за
основен проблем в преговорите за ССТ между ЕС и Малайзия, то всъщност
представлява по-малко от 5% от вноса на ЕС от Малайзия, а статистическите
данни на Съвета по палмовото масло на Малайзия през 2019 г. също така
показват, че ограничението на ЕС по отношение на палмовото масло ще засегне
само 0,04% от годишното производство на Малайзия. Независимо от това руското
нашествие в Украйна доведе до недостиг на ядивно масло в световен мащаб,
което може да помогне на Малайзия да възстанови пазарния дял на палмовото
масло в ЕС. Както посочи министърът на плантационните индустрии и стоките
на Малайзия през май 2022 г., търсенето в ЕС на ядивно масло в световен
мащаб се очаква да нарасне в близко бъдеще поради ограничените доставки на
слънчогледово и соево масло.
Коалицията „Национален фронт“ в Малайзия, която включва Обединената
малайска национална организация, беше победена за първи път в историята на
страната в общите избори през май 2018 г. Министър-председателят Махатир
Мохамад, лидер на Алианса на надеждата, замести Наджиб Разак, който е
заплашен от дванадесет години затвор, като се очаква резултатът от обжалването
на присъдата. През ноември 2019 г. опозиционната партия „Национален
фронт“ спечели частични избори и администрацията на премиера Махатир
Мохамад загуби властта. С подкрепата на Обединената малайска национална
организация през март 2020 г. крал Абдула официално провъзгласи Мухидин
Ясин, председател на Обединената партия на коренното население, за министър-
председател начело на нова коалиция – Perikatan Nasional. През октомври 2020 г.
обаче лидерът на опозицията Ануар Ибрахим се срещна с крал султан Абдула
Султан Ахмад Шах с цел да докаже, че разполага с убедително парламентарно
мнозинство, и призова министър-председателя Мухидин Ясин да подаде оставка.
Кралят отхвърли предложението на г-н Ибрахим, но в условията на дълбока
политическа криза министър-председателят Мухидин Ясин реши да подаде
оставка през август 2021 г., след като загуби подкрепата на мнозинството

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://www.consilium.europa.eu/media/52208/st12519-en21.pdf


Справочник за Европейския съюз - 2023 20
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

в парламента. Кралят се намеси, за да организира предаването на поста на
министър-председател, и за пореден път се възползва от своята конституционна
власт. През август 2021 г. той посочи Исмаил Сабри за деветия министър-
председател на Малайзия и общо третия премиер за текущия петгодишен мандат.
Следващите общи избори в Малайзия ще се проведат през 2023 г.
В своите резолюции Европейският парламент осъжда смъртното наказание,
незачитането на правата на ЛГБТИ и заглушаването на общественото
недоволство, както и липсата на мирно изразяване на мнение, включително
обществен дебат.
През юни 2022 г. малайзийското правителство обяви, че ще премахне
задължителното смъртно наказание. Това е стъпка напред и решение, което може
да служи за пример в региона. ЕС насърчи властите в страната да предприемат
конкретни стъпки за бързо въвеждане на споразумението в закон.

Jorge Soutullo / Samuel Cantell / Cristina Stanculescu / Airis Meier
10/2022
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