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JIHOVÝCHODNÍ ASIE

Indicko-tichomořský region prochází rychlými změnami, a jakožto domov více než
50 % světové populace se stává klíčovým geostrategickým regionem. Skrz tento
region procházejí dvě třetiny celosvětového kontejnerového obchodu, přičemž jeho
mořské trasy přestavují důležité cesty pro obchod a dodávky energie. V září 2021
byla přijata Strategie EU pro spolupráci v indicko-tichomořském regionu, která
má zvýšit zapojení EU a vybudovat partnerství k posílení mezinárodního řádu
založeného na pravidlech a k řešení celosvětových výzev. Unie upravuje své
stávající nástroje na podporu strategické autonomie EU. Její Strategický kompas
pro bezpečnost a obranu, který Rada formálně schválila v březnu 2022, prosazuje
otevřený systém regionální bezpečnosti založený na pravidlech, mj. pokud jde
o mořské trasy, budování kapacit a větší mořskou přítomnost Unie v indicko-
tichomořském regionu.
Evropská unie buduje se zeměmi jihovýchodní Asie stále pevnější vazby a podporuje
regionální integraci se zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). V tomto
regionu existují určité geostrategické problémy, jako je například spor o Jihočínské
moře a problematika Tchaj-wanu, a také problémy týkající se životního prostředí,
zejména v oblasti Mekongu. EU je silným ekonomickým aktérem v jihovýchodní
Asii a významným poskytovatelem rozvojové pomoci na podporu budování institucí,
demokracie, řádné správy a lidských práv. Evropská unie uvolnila balíček ve výši
více než 800 milionů EUR s cílem řešit pandemii onemocnění COVID-19 v tomto
regionu a zmírnit její sociálně-ekonomické dopady.

Tento informativní přehled popisuje region jihovýchodní Asie. Viz také informativní
přehled o jižní Asii (5.6.7) a východní Asii (5.6.8).

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— Hlava V (vnější činnost EU) Smlouvy o Evropské unii.

— Články 206–207 (obchod) a články 216–219 (mezinárodní dohody) Smlouvy
o fungování Evropské unie.

— Dohody o partnerství a spolupráci (bilaterální vztahy).

A. Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
Na prvním summitu sdružení ASEAN, který se konal v únoru 1976 na Bali, se setkaly
Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur a Thajsko. Brunej, Vietnam, Laos, Kambodža

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
https://globalriskinsights.com/2020/12/a-strategic-autonomy-for-europe/
https://www.europeansources.info/record/a-strategic-compass-for-security-and-defence-for-a-european-union-that-protects-its-citizens-values-and-interests-and-contributes-to-international-peace-and-security/
https://www.europeansources.info/record/a-strategic-compass-for-security-and-defence-for-a-european-union-that-protects-its-citizens-values-and-interests-and-contributes-to-international-peace-and-security/
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.6.8.pdf


Fakta a čísla o Evropské unii - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/cs

a Myanmar se k tomuto sdružení připojily později. Sdružení ASEAN se řídí přísnou
politikou nevměšování se do vnitřních záležitostí svých členů.
Evropská unie a sdružení ASEAN jsou podobně smýšlející partneři v náročném
geopolitickém kontextu, přičemž oba dva jsou zastánci multilateralismu založeného
na pravidlech. V průběhu 45 let spolupráce navázalo sdružení ASEAN s EU pevné
partnerství, především v oblasti obchodních a hospodářských vztahů, a v současné
době se jedná o strategické partnery. EU je s 13% podílem na celkovém zahraničním
obchodu sdružení ASEAN se zbytkem světa druhým největším partnerem této
organizace. Sdružení ASEAN je třetím největším mimoevropským partnerem EU (po
Spojených státech a Číně). Hlavním cílem zůstává uzavření meziregionální dohody
o volném obchodu mezi EU a sdružením ASEAN.
Nedávná ministerská konference mezi EU a sdružením ASEAN, která se konala
v červenci 2021, vyústila v uzavření dohody o vytvoření strategického partnerství,
na němž se strany dohodly v prosinci 2020. Obě strany se s cílem prohloubit
svou hospodářskou a bezpečnostní spolupráci a zlepšit vztahy v oblastech, jako je
konektivita a rozvoj, zavázaly k pořádání pravidelných setkání na nejvyšší úrovni.
EU a ASEAN vyjádřily odhodlání zvýšit úsilí o vytvoření praktického rámce pro
meziregionální dohodu o volném obchodu. Probíhají jednání o potenciálním partnerství
v oblasti konektivity s přihlédnutím ke strategii EU pro propojení Evropy a Asie
a ke generálnímu plánu pro propojení sdružení ASEAN na rok 2025. Obě strany
se dohodly rovněž na vytvoření společné pracovní skupiny, která se bude zabývat
výzvami souvisejícími s naplňováním cílů udržitelného rozvoje v odvětví rostlinných
olejů, zejména palmového oleje. V únoru 2022 se konalo 29. zasedání společného
výboru sdružením ASEAN a EU pro spolupráci. Obě strany poukázaly na důležitou
úlohu sdružení ASEAN a EU při řešení regionálních a celosvětových otázek, posoudily
čtvrtý rok realizace společného akčního plánu na období 2018–2022, v jehož rámci
už bylo splněno nebo se v současné době realizuje 88 % položek, a uvítaly včasné
vypracování příštího akčního plánu na období 2023–2027.
Dne 14. září 2021 se uskutečnila 17. konzultace ministrů obchodu sdružení ASEAN
a komisaře EU pro hospodářství. Obě strany potvrdily společný program zaměřený
na obchod a investice na období 2021–2022 a zopakovaly svůj závazek prohloubit
hospodářskou spolupráci a zformulovat parametry budoucí dohody o volném obchodu
mezi sdružením ASEAN a EU.
Cílem Evropské unie v rámci nového strategického partnerství mezi EU
a sdružením ASEAN je i nadále prosazovat parlamentní rozměr vzájemných
vztahů. Toho má být dosaženo mimo jiné podporou strukturovanější výměny
a prosazením vzniku Smíšeného parlamentního shromáždění mezi Evropským
parlamentem a Meziparlamentním shromážděním ASEAN, jejichž cílem by bylo zajistit
demokratickou odpovědnost a vytvořit fórum pro mnohostrannou výměnu za účelem
řešení globálních otázek. Dne 14. června 2021 uspořádala delegace sdružení ASEAN
setkání za účelem výměny názorů se zeměmi sdružení a Evropskou službou pro vnější
činnost na strategické partnerství EU-ASEAN a strategii EU pro spolupráci v indicko-
tichomořském regionu. Dne 22. června 2021 se konal zahajovací meziregionální
parlamentní dialog mezi Evropským parlamentem a Meziparlamentním shromážděním
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ASEAN, jehož cílem bylo projednat budoucnost obchodních vztahů mezi oběma
stranami a dopady koronavirové pandemie.
V lednu 2020 vstoupilo v platnost Regionální komplexní hospodářské partnerství
(RCEP) podepsané v listopadu 2020. Toto partnerství, které zahrnuje deset
států sdružení ASEAN a pět asijsko-tichomořských partnerů sdružení, představuje
nejrozsáhlejší dohodu o volném obchodu na světě. Vztahuje se na více než polovinu
globálního vývozu a téměř jednu třetinu celosvětového hrubého domácího produktu
(HDP). Dohoda obsahuje většinu hospodářských odvětví, přičemž bezcelně se má
podle očekávání obchodovat s téměř 90 % zboží. Většina tohoto zboží už využívá
uvedené výhody v rámci stávajících dohod mezi jednotlivými členy. Plánované omezení
cel může postupně vstupovat v platnost po dobu dalších 20 let. Pro Kambodžu,
Laos a Myanmar platí delší přechodné období. Citlivá odvětví, jako je například
zemědělství, jsou z omezení cel většinou vyňata. Členové uvedené dohody by měli
moci využívat společná pravidla původu, zrušení vývozních kvót, jednodušší celní
postupy a snadnější přeshraniční přístup k obchodním zónám. Hlavními odvětvími, kde
se očekává růst, se pravděpodobně stanou suroviny, strojírenství, motorová vozidla
a spotřebitelské zboží.
B. Setkání Asie-Evropa (ASEM) a setkání parlamentního partnerství Asie-Evropa
(ASEP)
Cílem setkání mezi Asií a Evropou je prohloubit hospodářskou spolupráci a politický
dialog a prosazovat mezilidské vztahy mezi EU a Asií. Partneři nedávno poukázali
na potřebu účinných a rychlých opatření v oblasti změny klimatu, bezpečnostní
spolupráce, obchodu a lidských práv.
V listopadu 2021 se úlohy pořadatele 13. summitu ASEM (ASEM13) a 11. zasedání
parlamentního partnerství mezi Asií a Evropou (ASEP-11) ujala Kambodža. Cílem
uvedené vrcholné schůzky je posílit multilateralismus za účelem dosažení růstu v obou
oblastech, s důrazem na řešení globálních výzev, jako je změna klimatu, udržitelný
rozvoj a terorismus, a zdokonalit mnohostranný obchodní systém. V souladu s tímto
celkovým tématem se 11. zasedání parlamentního partnerství mezi Asií a Evropou
koná jako jedna z doprovodných akcí uvedeného summitu, jejímž tématem je posílení
parlamentního partnerství pro mír a udržitelný rozvoj v období po odeznění pandemie
onemocnění COVID-19.
C. Indonésie
Indonésie, jakožto členská země G20, třetí největší demokracie na světě a největší
země s muslimskou většinou, se pro EU postupně stává jedním z klíčových partnerů.
Spolupráce mezi EU a Indonésií je založena na dohodě o partnerství a spolupráci
z roku 2014. Zasedání smíšeného výboru EU a Indonésie konané v červnu 2021
představovalo s ohledem na probíhající dvoustrannou spolupráci v rámci dohody
o partnerství a spolupráci krok vpřed. Vedoucí představitelé poukázali na význam
rozšíření a realizace globálních programů mezinárodního společenství v rámci indicko-
tichomořské spolupráce a zdůraznili, že jsou odhodláni bojovat proti změně klimatu
a usilovat o společnou zelenou agendu.
V červenci 2022 proběhlo na Bali šesté zasedání společného výboru Indonésie a EU,
na kterém byly přehodnoceny jejich dvoustranné vztahy. Účastníci zasedání uvítali
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vzájemné uznání příslušných potvrzení o očkování proti onemocnění COVID-19, které
platí od května 2022. Předtím se v listopadu 2021 konal šestý dialog o bezpečnostní
politice a v březnu 2022 šestý politický dialog. Indonésie vyjádřila zájem o větší mobilitu
při vstupu do EU na základě liberalizace politiky týkající se získání schengenských
víz pro obchodní a turistické pobyty indonéských občanů. Indonésie a EU potvrdily
svou podporu svrchovanosti, nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny a odsoudily
agresi ze strany Ruska. Obě strany vyzdvihly návštěvu prezidenta Joka Widoda
v Kyjevě a Moskvě a podpořily iniciativu zaměřenou na bezpečnou přepravu obilí
a potravin z ukrajinských přístavů, která byla v červenci 2022 dohodnuta mezi
Ruskem, Ukrajinou, Tureckem a OSN.  Znovu poukázaly na svůj závazek posílit ducha
multilateralismu a dodržovat mezinárodní právo s cílem prosazovat mír a stabilitu. Obě
strany se dohodly, že se budou snažit o vytvoření vzájemně výhodného partnerství
v oblasti bezpečnostní sprolupráce, včetně námořní bezpečnosti, mírotvorných
operací, kybernetické bezpečnosti a boje proti terorismu.
Indonésie má zájem na další výměně poznatků a na konzultacích o bezpečnostní
a obranné spolupráci na základě unijních programů zaměřených na prohloubení
bezpečnostní spolupráce v Asii a s Asií (ESIWA) a v rámci kritických námořních tras
v Indickém oceánu (CRIMARIO). Obě strany uvítaly plánování budoucího společného
námořního cvičení a také to, že se Indonéská univerzita obrany připojila k unijní síti
vysokých škol obrany a bezpečnosti jakožto přidružený člen. V červenci 2022 vzal
společný výbor na vědomí schůzi pracovní skupiny pro obchod a investice, která se
konala v dubnu 2022 a která se zabývala dvoustranným obchodem a investicemi. Na
této schůzi byla potvrzena také snaha o urychlení práce v rámci probíhajících jednání
o dohodě o komplexním hospodářském partnerství mezi Indonésií a EU.
V červnu 2021 vydala Světová obchodní organizace (WTO) dokument týkající se sporu
mezi EU a Indonésií ohledně biopaliva, kterým je palmový olej. Indonésie podala
v prosinci 2019 u Světové obchodní organizace žalobu na EU ve věci určitých opatření
týkajících se palmového oleje a biopaliv na bázi palmového oleje. Argumentovala
přitom tím, že unijní omezení biopaliv na bázi palmového oleje jsou nespravedlivá
a diskriminační, a požádala WTO o konzultace ohledně daného sporu. Konzultace
týkající se uvedených opatření proběhly dne 19. února 2020, vyřešit daný spor se však
nepodařilo. V březnu 2020 proto Indonésie požádala orgán WTO pro řešení sporů
o vytvoření panelu k prošetření celé záležitosti. Světová obchodní organizace žádné
rozhodnutí zatím nevydala. Očekává se, že by se tak mohlo stát koncem roku 2022.
Ruská invaze na Ukrajinu však vedla k celosvětovému nedostatku potravinářského
oleje, což může Indonésii pomoci dosáhnout určitého podílu na trhu EU s palmovým
olejem. Nehledě na výsledek rozhodnutí WTO má EU také v důsledku energetické
krize způsobené válkou na Ukrajině zájem o zlepšení své pověsti a podepsání nových
dohod. Existují dohady, že v nadcházejících letech by mohlo dojít k prudkému nárůstu
dovozu palmového oleje do EU.
S celkovým objemem obchodu se zbožím v hodnotě 20,6 miliardy EUR za rok 2020
a přebytkem ve výši 6,2 miliardy EUR ve prospěch Indonésie je EU jejím třetím
největším obchodním partnerem. Přímé zahraniční investice EU v Indonésii dosáhly
v roce 2019 výše 25,8 miliardy EUR.
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V dubnu 2020 se v Indonésii konaly prezidentské a zároveň i parlamentní a regionální
volby. Na druhé funkční období byl znovu zvolen Joko Widodo (Jokowi, Indonéská
demokratická strana), jehož vedení a širokou popularitu však zpochybnila koronavirová
krize. Vláda upřednostňuje rozvoj infrastruktury za pomoci zahraničních a soukromých
investic. Politika se však soustředila na oživení po pandemii onemocnění COVID-19.
Další prezidentské volby se mají konat v roce 2024. Je velmi pravděpodobné, že se
prezident Joko Widodo bude ucházet o třetí funkční období. V posledních několika
letech proběhlo několik výměn ministrů.
Když prezident Joko Widodo vyhlásil plán výstavby nového hlavního města,
slíbil vybudovat zářivou ekologickou metropoli využívající nejnovější technologie.
Budoucnost tohoto projektu ve výši 30 miliard EURbude záviset na výsledcích
voleb, které proběhnou v únoru 2024. Očekává se, že budování města Nusantara
bude trvat do roku 2045, což bude rok, kdy si bude Indonésie připomínat sto let
od získání nezávislosti. Nusantara se má nacházet na ostrově Borneo, přičemž
jeho výstavba bude spojena se značnými ekologickými náklady, protože se jedná
o region s rozsáhlými deštnými pralesy a mnoha druhy divoce žijících živočichů, včetně
orangutanů a opice nosaté. Vláda slíbila, že zajistí přerozdělení bohatství a podporu
rozvoje dalších částí země.
Tento rok zastává Indonésie předsednictví ve skupině G20. Značná pozornost se
zaměřuje na rozkol mezi zeměmi G20 ve věci práva Ruska na to, aby se mohlo účastnit
zasedání této skupiny. Rusko, stejně jako Ukrajina, bylo pozváno na zasedání G20,
které se konalo v listopadu 2022 na Bali. Prezident Putin se však zasedání nezúčastnil
a prezident Zelenskyj se zúčastnil prostřednictvím videozáznamu.
V říjnu 2019 přijal Parlament usnesení o navrhovaném trestním zákoníku v Indonésii,
v němž vyjádřil obavy týkající se ustanovení o rouhání a cizoložství a také obavy
ohledně toho, že se tento nový zákoník bude využívat proti menšinám a umožní
diskriminaci na základě pohlaví, náboženství a sexuální orientace. Navrhovaný nový
zákoník vedl v zemi k demonstracím. Parlament uvítal rozhodnutí prezidenta Widoda
odložit po rozsáhlých protestech, kterých se zúčastnily tisíce osob v celé zemi, jeho
přijetí.
D. Myanmar
Evropská unie je aktivním partnerem Myanmaru při jeho přechodu k demokracii a stojí
v popředí obnovení vztahů mezinárodního společenství s touto zemí od okamžiku, kdy
v roce 2015 začala pracovat na obnovení demokracie a otevírání se světu. Vzhledem
k několika desetiletím mezinárodní izolace a sankcí neexistuje zatím žádná formální
rámcová dohoda.
Myanmarská ústava, kterou vypracovala vojenská vláda a která byla přijata v referendu
v roce 2008, omezuje činnost civilní vlády a uděluje armádě výjimečné pravomoci.
Armádě mj. přidělila 25 % křesel v parlamentu a kontrolu nad příslušnými ministerstvy
odpovídajícími za oblast bezpečnosti a územní správy. V Myanmaru stále probíhá
občanská válka, která začala v roce 1948. V říjnu 2015 bylo dohodnuto příměří,
které však několik etnických povstaleckých skupin nepodepsalo. Demokratické reformy
pokračovaly od voleb v roce 2015, kdy Aun Schan Su Ťij převzala funkci státní

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0044_CS.html


Fakta a čísla o Evropské unii - 2023 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/cs

poradkyně, ministryně zahraničních věcí a ministryně pro úřad předsednictví. Poslední
všeobecné volby se uskutečnily dne 8. listopadu 2020. Vládnoucí Národní liga za
demokracii (NLD) Aun Schan Su Ťij získala dostatek křesel v parlamentu, aby mohla
sestavit vládu.
Dne 1. února 2021 armáda provedla státní převrat a zadržela Aun Schan Su Ťij,
prezidenta U Wina Myinta a další vysoké představitele NLD s tím, že šlo o reakci
na údajné volební podvody. Vedoucím představitelem vojenské junty byl jmenován
armádní generál Min Aun Hlain. Proti Su Ťij a dalším vedoucím představitelům NLD
byla vznesena obvinění. Tyto události vyvolaly prodemokratické protesty a střety
s armádou vedly k úmrtím a vážným zraněním.
Evropská unie vydala spolu s dalšími mezinárodními aktéry četná prohlášení týkající
se Myanmaru a zavedla proti juntě a subjektům vlastněným armádou sankce.
V únoru 2021 přijala Rada závěry, v nichž vojenský převrat odsoudila a vyzvala
k uklidnění krize, ukončení výjimečného stavu, obnovení legitimní vlády a okamžitému
propuštění osob, které byly v souvislosti s převratem zadrženy nebo zatčeny. V březnu,
dubnu a červnu 2021 zavedla Rada sankce vůči osobám odpovědným za vojenský
převrat a rozšířila sankce na společnosti a subjekty ovládané ozbrojenými silami.
V dubnu 2021 vydal místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku na podporu zvláštního vyslance sdružení
ASEAN prohlášení o pětibodovém konsenzu, jehož bylo dosaženo na zasedání
vedoucích představitelů sdružení ASEAN konaném v Indonésii. V říjnu 2021 vyzval
místopředseda Komise, vysoký představitel Myanmar ke konstruktivní spolupráci
se sdružením ASEAN. Myanmar však vydal tiskovou zprávu, v níž zamítl žádost
zvláštního vyslance sdružení ASEAN o setkání s Aun Schan Su Ťij. V únoru 2022 Rada
podpořila čtvrtý balíček sankcí, které se zaměřují na vysoké představitele a subjekty
Tatmadaw (armády), včetně společnosti Myanma Oil and Gas Enterprise.
Celkový obchod mezi oběma partnery dosáhl v roce 2020 hodnoty 3,1 miliardy EUR.
Jako jedna z nejméně rozvinutých zemí využívá Myanmar v rámci všeobecného
systému preferencí (GSP) režimu „Vše kromě zbraní“ (EBA). Myanmar je v současné
době předmětem postupu známého jako „větší zapojení“, který zajišťuje dodržování
základních požadavků nařízení o GSP. Evropská unie vyčlenila na období 2014–
2020 pro Myanmar 688 milionů EUR. Navzdory nedávnému převratu se zatím
Komise zdráhá zavést obchodní omezení z důvodu jejich důsledků pro myanmarské
obyvatelstvo a omezený dopad na armádu. Víceletý orientační program EU na období
2021–2027 je založen na konkrétních prioritách pro Myanmar: řádné správě, právním
řádu, udržitelném růstu, pomoci pro vysídlené osoby, Zelené dohodě pro Evropu
a digitální agendě.
V zemi došlo od vojenského převratu v únoru 2021 ke znepokojivému nárůstu počtu
udělených trestů smrti. Má se však za to, že do července 2022, kdy myanmarská
vojenská junta informovala o popravě čtyř mužů odsouzených podle myanmarského
protiteroristického zákona z roku 2014, k popravám nedocházelo.
Podle číselných údajů OSN dosáhl počet vnitřně vysílených osob v Myanmaru od
května 2022 jednoho milionu. Na základě posledních údajů se předpokládá, že armáda
zabila od převratu více než 1 900 osob.
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Myanmar se potýká s vystupňováním napětí mezi jednotlivými komunitami.
V srpnu 2020 pokračovalo čtvrté setkání unijní mírové konference neboli „Panglong
21. století“. Konference má vyřešit konflikty mezi vojenskými a etnickými povstaleckými
skupinami tím, že na základě celonárodní dohody o příměří vznikne dohoda o trvalém
urovnání.
Podle Indexu demokracie za rok 2021 zaujímá Myanmar ze 167 zemí 166. místo.
Existují závažné problémy v oblasti lidských práv, v první řadě pronásledování
Rohingyů v Arakanském státě. Od srpna 2017 uprchlo do Bangladéše více než 800 000
Rohingyů, aby unikli pronásledování v Myanmaru. V srpnu 2019 odmítly tisíce uprchlíků
z bezpečnostních důvodů pokusy Bangladéše, Myanmaru a OSN o jejich repatriaci.
Parlament odsoudil porušování lidských práv Rohingyů ve svém usnesení ze září 2019.
V únoru 2021 přijal Parlament usnesení, v němž důrazně odsoudil vojenský převrat
a porušování lidských práv, a vyzval juntu, aby znovu nastolila civilní vládu a okamžitě
propustila všechny zadržované osoby.
V říjnu 2021 přijal Parlament usnesení, v němž odsoudil porušování lidských
práv, přetrvávající diskriminaci etnických menšin a používání násilí vůči občanům
ze strany junty a také vojenský útok na zdravotnické pracovníky a zdravotnická
zařízení. Parlament rovněž naléhavě vyzval Myanmar, aby spolupracoval se zvláštním
vyslancem sdružení ASEAN, a vyzval Radu, aby i nadále uvalovala cílené sankce proti
osobám odpovědným za vojenský převrat v únoru 2021.
V březnu 2022 přijal Parlament usnesení o Myanmaru, rok po státním převratu,
v němž svůj postoj k této zemi zopakoval. Evropská unie poskytla v rámci nezávislého
vyšetřovacího mechanismu OSN pro Myanmar, což je skupina, kterou v roce 2018
vytvořila Rada OSN pro lidská práva za účelem shromažďování důkazů o porušování
lidských práv, další milion EUR.
E. Filipíny
Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Filipínami a EU byla podepsána v roce 2011
a vstoupila v platnost v březnu 2018. První smíšený výbor se sešel v Bruselu dne
28. ledna 2020 a ustavil specializované podvýbory, které umožní Filipínám a EU
rozvinout plný potenciál pro spolupráci s cílem povznést dvoustranný vztah na vyšší
úroveň a upevnit vzájemné vazby. Kromě toho se Filipíny v srpnu 2021 ujaly úlohy
koordinátora sdružení ASEAN pro dialog s EU do roku 2024.
V dubnu 2022 se konalo druhé zasedání smíšeného výboru, na němž byla
přehodnocena stávající dvoustranná spolupráce v rámci dohody o partnerství
a spolupráci. Pokud jde o problematiku rozvoje regionální bezpečnosti, jako je spor
o Jihočínské moře, dohodla se EU s Filipínami na tom, že je nutné hledat mírové řešení
konfliktů, které by bylo inkluzivní a které by se řídilo zásadami mezinárodního práva
a Charty OSN. Obě delegace jednaly na mimořádném zvláštním zasedání o Ukrajině
v rámci Rady bezpečnosti OSN a na zasedání Rady pro lidská práva, na nichž došlo
k odsouzení ruské agrese proti Ukrajině, o přijetí příslušných rezolucí.
Evropská unie představuje pro Filipíny významného dárce, který této zemi poskytl
325 milionů EUR na období 2014 až 2020. Oblastmi, na něž se zaměřuje pozornost,
jsou právní stát a inkluzivní růst. Celková spolupráce EU bude pokračovat v rámci
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víceletého orientačního programu EU na období 2021–2027. Dvoustranný obchod se
zbožím mezi EU a Filipínami dosáhl v roce 2020 výše 12,3 miliardy EUR, přičemž
EU byla s podílem 8,4 % na celkovém obchodu Filipín čtvrtým největším obchodním
partnerem této země. Jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Filipínami byla
zahájena v prosinci 2015, přičemž jejích první kolo proběhlo v květnu 2016. Jednání
se týkají široké škály otázek, včetně cel, necelních překážek bránících obchodu,
obchodu se službami, investic a také obchodních aspektů zadávání veřejných zakázek,
duševního vlastnictví, hospodářské soutěže a udržitelného rozvoje.
V květnu 2016 vyhrál prezidentské volby Rodrigo Duterte, který přijal kontroverzní
opatření proti obchodu s drogami, jež dovolují podezřelé na místě zastřelit, což
vedlo k porušování lidských práv. Duterte změnil směr zahraniční politiky Filipín
budováním nového spojenectví s Ruskem a Čínou, a to i přes spor v Jihočínském
moři, ve kterém jsou Filipíny jedním ze žalujících států sdružení ASEAN. Evropská
unie podporuje mírový proces na Mindanau a uvítala mírové provedení referenda na
počátku roku 2019.
Evropská unie je stále více znepokojena porušováním lidských práv, zejména
mimosoudním zabíjením souvisejícím s „válkou proti drogám“ a návrhem
protiteroristického zákona, který byl schválen v červenci 2020. Protože Filipíny
využívají od prosince 2014 unijního režimu obchodních preferencí GSP+, Evropská
unie této zemi připomněla její závazek ratifikovat a uplatňovat 27 hlavních
mezinárodních úmluv o lidských a pracovních právech, jak je uvedeno v dohodě
o obchodních preferencích GSP+.
Parlament ve svém usnesení ze září 2020 naléhavě vyzval EU a členské státy, aby
neprodleně zahájily procesní kroky, které by mohly vést k dočasnému odnětí preferencí
GSP+. V souvislosti s touto výzvou zatím nebyla přijata žádná další opatření.
V květnu 2022 se konaly prezidentské volby. Novým prezidentem Filipín se stal
Ferdinand „Bongbong“ Marcos a jeho viceprezidentkou dcera předchozího prezidenta
Sara Duterteová. Ve svém inauguračním proslovu slíbil prezident Ferdinand Marcos
dne 30. června 2022, že bude upřednostňovat politické cíle v oblasti zemědělství,
infrastruktury a investic. Zároveň pravděpodobně dojde k intenzivnější konkurenci mezi
Japonskem a Čínou na podporu náročného plánu výstabvy nové železnice. Na rozdíl
od Duterteho má Marcos v úmyslu zastávat ve vztahu mezi Pekingem a Washingtonem
vyváženější diplomacii. Očekává se, že se prezident Ferdinand Marcos v prosinci 2022
zúčastní vrcholné schůzky EU a sdružení ASEAN v Bruselu.
Parlament přijal v únoru 2022 usnesení, v němž důrazně odsoudil tisíce případů
mimosoudního zabíjení a další závažné případy porušování lidských práv, které se
týkají války prezidenta Rodriga Duterteho proti drogám. Poslanci odsoudili rovněž
veškeré zastrašování osob, které se snaží upozornit na porušování lidských práv
v zemi, a násilí vůči nim. Poslanci sdružení ASEAN prosazující lidská práva také vyzvali
k okamžitému bezpodmínečnému propuštění filipínské senátorky Leily De Limaové,
která je jedním z nejhlasitějších kritiků bývalého prezidenta Duterteho.
F. Vietnam
Vztahy mezi EU a Vietnamem jsou založeny na dohodě o partnerství a spolupráci
přijaté v roce 2016. Na období 2014–2020 byla přidělena celková částka ve výši
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400 milionů EUR s důrazem na řádnou správu věcí veřejných, energetiku a změnu
klimatu, zejména v deltě řeky Mekong. Víceletý orientační program EU pro Vietnam na
období 2021–2027 se zaměřuje na zásadní otázky a klíčové oblasti pro tuto zemi.
EU a Vietnam podepsaly v červnu 2019 dohodu o volném obchodu a dohodu o ochraně
investic. Parlament následně s oběma dohodami v únoru 2020 vyjádřil souhlas
a dohoda o volném obchodu vstoupila v platnost v srpnu 2020. Dohoda o volném
obchodu zahrnuje okamžité odstranění 65 % cel na vývoz EU do Vietnamu a 71 %
těchto cel na dovoz z Vietnamu. Výbor Evropského parlamentu pro mezinárodní
obchod (INTA) sleduje provádění této dohody o volném obchodu. Dohoda o ochraně
investic vstoupí v platnost po ratifikaci všemi členskými státy EU.
Obchod se zbožím mezi EU a Vietnamem dosáhl v roce 2020 výše 43,2 miliardy EUR
a přímé zahraniční investice EU ve Vietnamu v roce 2019 dosáhly výše
6,1 miliardy EUR.
V říjnu roku 2019 podepsaly EU a Vietnam rámcovou dohodu o účasti, která stanoví
právní základ pro účast Vietnamu na operacích EU pro řešení krizí.
Celková situace v oblasti lidských práv ve Vietnamu se zhoršuje, což je trend,
jejž zhoršila pandemie COVID-19. Totéž platí pro svobodu projevu v zemi, kdy se
zintenzivňují zásahy proti opozici a roste počet případů zatýkání kvůli „protistátním“
aktivitám. V roce 2020 byly za aktivismus stíhány desítky osob, byli zatýkáni novináři
a tresty odnětí svobody podle zákonů o národní bezpečnosti byly zpřísněny. Vietnam je
komunistickým státem jedné strany bez politické svobody. V květnu 2021 uspořádala
země uprostřed pandemie COVID-19 parlamentní volby do 15. národního shromáždění
a do místních lidových rad. Volby vyhrála Komunistická strana Vietnamu (VCP), která
si zachovala plnou kontrolu nad sdělovacími prostředky a nad volebním procesem,
aniž by na volby dohlížela nezávislá agentura. Z volebního procesu, který byl plně pod
kontrolou státu, bylo vyloučeno 64 ze 75 samostatně kandidujících kandidátů a dva
nezávislí kandidáti byli zatčeni.
Vietnam je jedním z nejúspěšnějších příkladů země, jež přešla od neúspěšného
komunistického ekonomického systému k otevřenému a tržnímu hospodářství. Je
jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v regionu ASEAN a jeho průměrný HDP
zaznamenal v letech 2010 až 2020 nárůst téměř o 7 %.
V lednu 2021 přijal Parlament usnesení o Vietnamu, v němž vyzval k okamžitému
a bezpodmínečnému propuštění všech obránců lidských práv a novinářů a odsoudil
zneužívání represivních právních ustanovení, která omezují základní práva a svobody.
Vyzval rovněž vládu, aby umožnila fungování nezávislých sdělovacích prostředků,
požadoval vytvoření nezávislého mechanismu pro monitorování lidských práv.
V roce 2021 se Vietnam se v žebříčku světového indexu svobody tisku umístil na
175. místě ze 180 zemí.
Vůdce vietnamské komunistické strany Nguyễn Phú Trọng, jenž je ve funkci již více než
deset let, zavedl přísnou protikorupční politiku. V červnu 2022 byli ministr zdravotnictví
Nguyn Thanh Long a starosta Hanoje Chu Ng-c Anh propuštěni a zatčeni na základě
obvinění z podvodu ve výši 169 milionů EUR, jenž se týkal testovacích souprav na
COVID-19. Zatčeni byli i další vysocí představitelé Pozice Vietnamu v globálním indexu
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vnímání korupce za rok 2021 se zlepšila o více než 30 míst, a umístil se tak na 87. místě
ze 180 zemí.
G. Thajsko
Partnerství mezi EU a Thajskem se zakládá na rámcové dohodě podepsané
v roce 1980 a spolupráce mezi EU a Thajskem je založena na dohodě o spolupráci
EU–ASEAN z roku 1980. Strany ukončily jednání o dohodě o partnerství a spolupráci
v březnu 2013, ale proces podepsání této dohody byl po vojenském puči v roce 2014
pozastaven.
Dne 2. září 2022 dokončily EU a Thajsko práci na znění dohody o partnerství
a spolupráci mezi EU a Thajskem a uzavřely proces jednání. Dohoda o partnerství
a spolupráci posílí politický dialog a spolupráci v celé řadě oblastí politik včetně oblasti
životního prostředí, energetiky, změny klimatu, dopravy, vědy a techniky, obchodu,
zaměstnanosti a sociálních věcí, lidských práv, vzdělávání, zemědělství, nešíření
zbraní, boje proti terorismu, boje proti korupci a organizované trestné činnosti, migrace
a kultury.
Jsou rovněž přijímána opatření směřující k obnovení jednání o ambiciózní a komplexní
dohodě o volném obchodu mezi EU a Thajskem. Příslušná jednání byla obnovena
v srpnu 2021 poté, co byly v roce 2014 po vojenském převratu rozhovory přerušeny.
EU je jedním z největších vývozních trhů Thajska a Thajsko patří k hlavním obchodním
partnerům EU z regionu ASEAN. V roce 2020 dosahoval dvoustranný obchod se
zbožím hodnoty 29 miliard EUR. Thajský ministr obchodu a jeho protějšky z EU obnovili
obchodní jednání v červnu 2021.
Od roku 2014 armáda potlačuje opozici tím, že vyhlásila stanné právo, a bývají
hlášeny případy porušování lidských práv. Král Mahá Vatčirálongkón byl korunován
v květnu 2019. Dne 24. března 2019 zvítězila ve všeobecných volbách strana spojená
s armádou, a to údajně kvůli manipulacím. V červnu 2019 byl předsedou vlády
jmenován Prajutch Čan-Oča, který tuto funkci zastával již od roku 2014 do roku 2019
v rámci „Národní rady pro mír a pořádek“. Ačkoli vojenská junta přestala oficiálně
vládnout v červenci 2019, má armáda na vládu i nadále vliv.
Thajský ústavní soud se původně rozhodl postavit premiéra Prayutha Chan-ochu
mimo funkci, protože měl překročit limity pro funkční období, osm let od chvíle, kdy
se v roce 2014 dostal k moci. Nicméně konečné rozhodnutí Ústavního soudu ze
dne 30. září 2022 stanovilo, že premiér Prayuth Chan-ocha lhůtu osmi let ve funkci
nevyčerpal.
Thajské protesty proti vojenské vládě požadovaly mimo jiné reformu thajské
monarchie. V únoru 2020 zahájilo první vlnu protestů rozhodnutí ústavního soudu
rozpustit opoziční stranu oblíbenou mezi mladými „Budoucnost vpřed“, která se po
volbách v roce 2019 stala třetí nejsilnější stranou v Poslanecké sněmovně. Thajská
vláda vyhlásila v říjnu 2020 výjimečný stav a vyhradila si právo zavést zákaz vycházení
a stanné právo. V září 2021 thajská vláda prodloužila výjimečný stav, a sice již po
čtrnácté v po sobě jdoucím období až do konce listopadu 2021. Navzdory vysokému
počtu nákaz onemocněním COVID-19 oznámil thajský premiér dne 11. října 2021
plány na opětovné otevření země od listopadu 2021 pro očkované návštěvníky
z konkrétních zemí. Ačkoli prodloužení výjimečného stavu a rostoucí počet trestních
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stíhání demonstrantů na základě ustanovení o hanobení majestátu zpomalily protesty,
studentské hnutí se i nadále pravidelně mobilizuje.
V lednu 2020 Thajsko v Kuala Lumpuru oficiálně zahájilo mírový proces
s povstaleckými skupinami v jižních provinciích muslimské většiny. Při jednáních
hrála roli zprostředkovatele Malajsie. Navzdory vyhlášení příměří v dubnu 2020 došlo
v letech 2021 a 2022 k několika bombovým útokům.
Dne 16. září 2021 vydal thajský parlament první souhlas s návrhem zákona o ochraně
a potlačování mučení a násilného zmizení, poté, co zavedení tohoto zákona 14 let
odkládal od doby, kdy Thajsko v roce 2007 podepsalo Úmluvu proti mučení a jinému
krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Evropský parlament
přijal usnesení o lidských právech, právech migrujících pracovníků a pracovních
právech v Thajsku.
H. Kambodža
Vztahy mezi EU a Kambodžou se datují zpět k dohodě o spolupráci z roku 1977. EU
je jejím největším dárcem, přičemž na období 2014–2020 vyčlenila pro Kambodžu
410 milionů EUR pro účely zlepšení veřejné správy a právního státu a pro tribunál
pro Rudé Khmery. Víceletý orientační program EU pro Kambodžu na období 2021–
2027 poskytne 510 milionů USD na pomoc Kambodži na podporu jejího hospodářského
rozvoje. V roce 2020 dosáhl celkový obchod se zbožím mezi oběma partnery
4,3 miliardy EUR. EU je po Číně a USA třetím největším obchodním partnerem
Kambodže a představuje 10,6 % celkového obchodu této země.
Léta trvající občanská válka způsobila, že Kambodža je jedním z nejchudších států
v jihovýchodní Asii. V návaznosti na Pařížské mírové dohody z roku 1991 přijala
Kambodža v roce 1993 ústavu, v níž položila základy svobodného demokratického
státu se systémem mnoha politických stran. V únoru 2018 přijala Rada závěry
o Kambodži s ohledem na politický vývoj a pokračující zhoršování demokracie.
Předseda vlády Hun Sen a jeho vládnoucí Kambodžská lidová strana (CPP) vyhráli
všeobecné volby v červenci 2018, avšak opozice tvrdila, že volební proces nebyl
ani svobodný, ani spravedlivý. V září  2017 byl zatčen vůdce opoziční Kambodžské
národní strany záchrany (CNRP) Kem Sokha a bývalý vůdce CNRP Sam Rainsy je
od roku 2015 v dobrovolném exilu. Strana CNRP byla rozpuštěna v listopadu 2017.
Dne 1. března 2021 odsoudil městský soud v Phnompenhu Sama Rainsyho k 25 letům
odnětí svobody za údajný plán na svržení vlády premiéra Hun Sena. To mu rovněž
znemožnilo hlasovat a kandidovat ve volbách. Osm dalších politiků bývalé CNRP bylo
odsouzeno k dlouhému trestu odnětí svobody v nepřítomnosti.
V únoru 2020 Komise rozhodla odebrat Kambodži část celních preferencí,
které jí byly uděleny v rámci obchodního systému „Vše kromě zbraní“ kvůli
závažnému a systematickému porušování zásad v oblasti lidských práv zakotvených
v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech. Příslušné nařízení vstoupilo
v platnost v srpnu 2020. Kambodžská ekonomika je závislá na mezinárodní pomoci
a vývozu oděvních výrobků a náklady na pracovní sílu jsou jedním z jejích slabých
míst. Odebrání celních preferencí a jejich nahrazení standardními cly EU má dopad
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především na oděvní a obuvnické výrobky. Toto odebrání dosahuje zhruba jedné pětiny
ročního vývozu Kambodže do EU, tj. 1 miliardy EUR.
V září 2017 Parlament schválil usnesení vyzývající kambodžskou vládu, aby ukončila
politicky motivované stíhání Kema Sokhy. V září 2018 opět přijal usnesení požadující,
aby byla všechna obvinění vůči Kemu Sokhovi zrušena.
Dne 11. března 2021 přijal Parlament usnesení, v němž odsoudil stupňující se
porušování lidských práv v Kambodži a represivní opatření prováděná pod záminkou
ochrany před onemocněním COVID-19. Vyzval bezpečnostní složky, aby se zdržely
zbytečného a nepřiměřeného použití síly vůči pokojným demonstrantům a aby ukončily
všechny formy pronásledování, včetně soudní šikany.
Vláda v únoru 2022 odložila vstup v platnost kontroverzní národní internetové brány,
která by vedla veškerý internetový provoz v zemi přes firewall čínského stylu. Vláda
obviňuje z odkladu zpoždění související s pandemií a popřela, že by bylo ovlivněno
tvrdou kritikou ze strany obhájců svobody projevu.
Kambodžský soud odsoudil 20 opozičních politiků a aktivistů v soudním procesu, který
organizace Human Rights Watch označila za „hon na čarodějnice“. Mezi ty, kteří byli
odsouzeni v březnu 2022, patří vůdci opozice v exilu Sam Rainsy, Eng Chai Eang,
Mu Sochua a další. Evropský parlament vyzval k bezpodnmínečnému zrušení jejich
obvinění. Evropský parlament přijal v květnu 2022 usnesení o soustavném tvrdém
potlačování politické opozice v Kambodži.
I. Singapur
EU a Singapur velmi úzce spolupracují v oblasti obchodu, vědy a technologií. Dne
13. února 2019 ratifikovala EU a Singapur tři dohody „nové generace“: dohodu
o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (EUSPCA), dohodu o volném
obchodu mezi EU a Singapurem (EUSFTA) a dohodu o ochraně investic mezi
EU a Singapurem (EUSIPA). Dohoda o volném obchodu se Singapurem vstoupila
v platnost v listopadu 2019. Tyto dohody mají posílit politické, hospodářské a obchodní
vazby a výrazně sníží cla. Technické a necelní překážky obchodu se zbožím by měly
být odstraněny v celé řadě odvětví.
V roce 2021 dosáhl obchod se zbožím mezi EU a Singapurem 42,9 miliardy EUR,
což představuje nárůst o 4,5 % oproti roku 2020. Vývoz EU do Singapuru činil
27,3 miliardy EUR, zatímco dovoz ze Singapuru činil 15,6 miliardy EUR. Singapur byl
v roce 2021 celosvětově zařazen jako dvacátý největší obchodní partner EU. Obchod
se službami mezi EU a Singapurem dosáhl v roce 2020 hodnoty 50,3 miliardy EUR,
přičemž Singapur je pátým největším partnerem EU v oblasti obchodu se službami.
Při započtení obchodu se zbožím a službami dosáhl celkový obchod mezi EU
a Singapurem v roce 2020 91 miliard EUR, přičemž Singapur je největším obchodním
partnerem EU v rámci ASEAN a 11. největším obchodním partnerem na světě.
Pokud jde o přímé zahraniční investice (PZI), Singapur zůstává důležitým cílem
investic EU. Na konci roku 2020 dosáhly přímé zahraniční investice EU v Singapuru
255,6 miliardy EUR, což představuje nárůst o 15,4 % ve srovnání s rokem 2019.
Singapur se celosvětově zařadil mezi sedmou největší destinaci EU pro přímé
zahraniční investice a největší investiční destinaci v ASEAN. Naopak přímé
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zahraničních investice Singapuru v EU činily v roce 2020 150 miliard EUR, což
ve srovnání s rokem 2019 představuje významný nárůst o 26,6 %. Na začátku
prosince 2021 vedla EU a Singapur rozhovory o posílení dvoustranného digitálního
obchodu, mimo jiné s cílem pokročit v komplexním digitálním partnerství mezi EU
a Singapurem a posílit spolupráci v oblasti umělé inteligence a správy údajů.
V červenci 2020 se v Singapuru konaly všeobecné volby. Lee Hsien Loong z Lidové
akční strany získal 83 z 93 křesel v parlamentu, zatímco největší opoziční skupina,
Strana pracujících, dosáhla svého dosud nejlepšího výsledku, když získala 10 křesel.
Lidová akční strana ještě nikdy neprohrála volby a ve městě vládne od roku 1959.
Předseda vlády Lee Hsien Loong již dlouho uvádí, že předá moc před tím, než dosáhne
věku 70 let, což bude v roce 2022. Dne 8. dubna 2021 oznámil zástupce předsedy vlády
Heng Swee Keat, který byl označen jako nástupce Lee Hsien Loonga, své rozhodnutí
se této funkce vzdát. Lawrence Wong se stal novým šéfem vládnoucí Lidové akční
strany (PAP) a následně místopředsedou vlády a měl by být nástupcem premiéra Lee
Hsien Loonga v příštích všeobecných volbách plánovaných na rok 2025.
Prioritou premiéra Lee Hsien Loonga bylo řešit pandemii COVID-19 a s ní související
hospodářské problémy. Dne 9. října 2021 vláda oznámila, že země bude od října 2021
otevřena pro cesty plně očkovaných osob bez nutnosti karantény z osmi zemí, včetně
některých zemí EU.
Dne 4. října 2021 schválil singapurský parlament zákon o zahraničním vměšování
(protiopatření), jehož cílem je bojovat proti zahraničnímu vměšování se do domácí
politiky. Evropský parlament podporuje činnost občanské společnosti a jednoznačně
vyzývá ke zrušení trestu smrti.
V červnu 2022 ministr financí a místopředseda vlády Lawrence Wong oznámili balíček
podpory ve výši 1,1 miliardy USD na zmírnění životních tlaků. Wong uvedl, že to má
pomoci zejména nízkopříjmovým skupinám, když Singapur postihuje vysoká inflace.
Mezi klíčové faktory, které stojí za prudkým nárůstem cen, patří narušení globálních
dodavatelských řetězců, vysoké ceny komodit a ruská invaze na Ukrajinu. Singapur od
října 2021 třikrát zpřísnil měnovou politiku.
J. Brunej
Této zemi vládne brunejský sultán Hassanal Bolkiah, přičemž princ Billah Bolkiah
začíná přebírat více povinností. Politická liberalizace neexistuje. Trestní zákoník byl
v roce 2014 reformován, aby zahrnoval přístup vycházející z práva šaría. V dubnu 2019
byl přijat trestní zákoník s cílem zavést nové formy trestu, které zahrnují trest smrti
ukamenováním za homosexuální styk a cizoložství a trest amputací končetin za krádež.
Brunej v návaznosti na mezinárodní protesty prodloužila moratorium na trest smrti.
EU aktivně rozvíjí vztahy s Brunejí, ale nebyla uzavřena žádná rámcová dohoda.
Jedná se o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Brunejí, která bude pokrývat
škálu politických a hospodářských oblastí. V roce 2020 činil celkový obchod se
zbožím mezi Brunejí a EU 153milionů EUR s přebytkem ve prospěch EU ve výši
142 milionů EUR. Obchod mezi EU a Brunejí se týká hlavně strojírenství, motorových
vozidel a chemických látek.
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Vztahy mezi EU a Brunejí jsou uskutečňovány především prostřednictvím sdružení
ASEAN, jehož předsednictví převzala v roce 2021 Brunej s tématem „Péče,
příprava, prosperita“. Dne 4. srpna 2021 byl náměstek ministra zahraničí Bruneje
Erywan Yusof jmenován zvláštním vyslancem ASEAN v Myanmaru, jehož úkolem je
zprostředkovávat jednání s myanmarskou juntou.
Parlament v dubnu 2019 přijal usnesení, v němž důrazně odsuzuje vstup v platnost
trestního zákona šaría. Připomněl, že odsuzuje trest smrti, a zdůraznil, že ustanovení
trestního zákoníku vycházejícího z práva šaría porušují závazky Bruneje podle
mezinárodního práva v oblasti lidských práv.
Napětí mezi Čínou a zeměmi jihovýchodní Asie se v roce 2022 zvyšuje v souvislosti
s územními spory v Jihočínském moři. Přestože Brunej zatím mlčí, učinila první
jednostranné prohlášení o Jihočínském moři v červenci 2022 jako země s danými
nároky. Brunejská politika se však vyhýbá konfrontačnímu přístupu s Čínou ohledně
sporu v Jihočínském moři a obává se poškození bilaterálních hospodářských vazeb.
Brunejský sultán oznámil brzké přeřazení ministrů v červnu 2022. Sultán si zachovává
funkci předsedy vlády spolu s portfoliem obrany, zahraničních věcí a financí
a ekonomiky. Poprvé byla jmenována ministryně pro vzdělávání.
K. Laos
Vztahy mezi EU a Laosem jsou založeny na dohodě o spolupráci z roku 1997. EU
poskytla na období 2016–2020 více než 500 milionů EUR na podporu osmého laoského
národního plánu socioekonomického rozvoje, jenž se zaměřuje na dosahování
vysokého hospodářského růstu a má za celkový cíl vymanit se do roku 2020
z kategorie nejméně rozvinutých zemí. V březnu 2021 poskytla EU ve spolupráci se
Světovou zdravotnickou organizací 2,8 milionu EUR na laoský systém zdravotní péče
s cílem posílit jeho schopnost připravenosti a reagovat na pandemii COVID-19 a další
pandemie.
V říjnu 2021 zahájila země díky podpoře EU, UNICEF a Globálního partnerství pro
vzdělávání (GPE) svou první národní platformu pro digitální výuku a učení s cílem
usnadnit dálkové vzdělávání studentům a učitelům během pandemie COVID-19.
Víceletý orientační program EU pro Laos na období 2021–2027 poskytuje pro první
fázi na roky 2021–2024 celkový orientační příděl ve výši 83 milionů EUR.
EU je čtvrtým největším obchodním partnerem Laosu (po Thajsku, Číně a Vietnamu)
s 3,6% podílem na celkovém obchodu této země. Celkový obchod mezi EU a Laosem
v roce 2020 dosáhl 436 milionů EUR. I přes hospodářské reformy je země stále chudá
a závislá na mezinárodní pomoci. Jako nejméně rozvinutá země má Laos prospěch
z obchodního systému „Vše kromě zbraní“.
Laos je státem jedné strany. Laoská lidově revoluční strana (LPRP), která je u moci od
konce občanské války v roce 1975, vládne této zemi pevnou rukou a žádná opozice zde
neexistuje. V únoru 2021 se v Laosu konaly parlamentní volby do devátého Národního
shromáždění složeného ze 164 křesel, z nichž 158 získala vládnoucí Laoská lidová
revoluční strana (LPRP) a šest nezávislí kandidáti. Dne 22. března 2021 si Laos na
zahajovacím zasedání Národního shromáždění zvolil svým prezidentem Thonglouna
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Sisoulitha, generálního tajemníka vládnoucí Laoské lidové revoluční strany (LPRP),
který od dubna 2016 zastával funkci předsedy vlády.
Laos prohlubuje své vztahy s Čínou a se sdružením ASEAN a snaží se přilákat větší
investice. Hospodářské reformy vedly k trvalému hospodářskému růstu ve výši více
než 7 % od roku 2014. Pandemie COVID-19 vnesla do této agendy nové problémy,
jež měly závažný dopad na hospodářský růst, který se v roce 2020 podle odhadů sníží
na -0,6 % až -2,4 %.
EU věnuje zvláštní pozornost situaci v oblasti lidských práv, včetně utrpení lidí
vysídlených kvůli stavbě obrovské přehrady na řece Mekong. Za cenu téměř třetiny
ročního HDP Laosu byla počátkem prosince 2021 otevřena nová 414 kilometrů dlouhá
železnice spojující Čínu s hlavním městem Vientiane jako součást pekingské iniciativy
Pás a stezka.
Na 108. zasedání konference MOP v Ženevě 2019 vyzvala EU Laos, aby řešil
problematiku pohlavního vykořisťování dětí. V červenci 2022 EU vyjádřila znepokojení
nad nedostatečným pokrokem při řešení dlouhodobého porušování lidských práv
v Laosu a naléhavě vyzvala orgány, aby dodržovaly závazky země v oblasti lidských
práv vyplývající z Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH) a její členské
organizace Lao Movement. Obě organizace zveřejnily informační dokument obsahující
shrnutí vývoje lidských práv v Laosu. Poslední dialog o lidských právech mezi EU
a Laosem se konal v červenci 2022.
L. Malajsie
EU a Malajsie uzavřely v prosinci 2015 jednání o dohodě o partnerství a spolupráci.
Po sedmi kolech byla jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Malajsií
v dubnu 2012 na žádost Malajsie pozastavena. V březnu 2017 požádala Rada Komisi
a vysokou představitelku, aby návrh dohody revidovaly a změnily ji na „smíšenou“
dohodu. EU a Malajsie projednaly vložení nových ustanovení a v zásadě s ním
souhlasily a podpis dohody se očekává v brzké době. Projednává se dvě dohody,
dohoda o volném obchodu a dobrovolná dohoda o partnerství ve vztahu k prosazování
práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví. Komise zveřejnila v květnu 2022
závěrečnou zprávu o posouzení dopadů na udržitelnost, která jednání o dohodě
o volném obchodu podporuje.
EU je důležitým obchodním partnerem Malajsie a velkým investorem v této zemi,
jejíž rozvíjející se ekonomika nabízí EU dobré obchodní příležitosti. Obchod mezi EU
a Malajsií roste a od roku 2010 vzrostl o více než 50 %. Malajsie se v roce 2020 umístila
jako 20. obchodní partner EU, zatímco EU byla pátým největším obchodním partnerem
Malajsie. Maljsie je po Singapuru a Vietnamu třetím největším trhem EU ve sdružení
ASEAN.
EU představovala v roce 2021 8,1 % celkového obchodu Malajsie. Dovoz EU z Malajsie
se v roce 2021 postupně zvyšoval a činil 29,2 miliardy EUR, zatímco vývoz EU
do Malajsie činil 11,8 miliardy EUR. Celkový obchodní přebytek Malajsie v obchodu
s EU v posledních letech postupně rostl a v roce 2021 dosáhl 17,4 miliardy EUR.
Vzhledem k liberalizační politice Malajsie a vyhlídkám na dohodu o volném obchodu
vzrostly přímé zahraniční investice EU v Malajsii v roce 2020 na 27,8 miliardy EUR.
Dvoustrannému obchodu mezi EU a Malajsií dominují průmyslové výrobky, které
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představují více než 90 % obchodu. V březnu 2019 Komise oznámila, že by mělo být
v pohonných hmotách určených pro dopravu na základě směrnice o obnovitelných
zdrojích energie, která stanoví cíl udržitelné bioenergie ve výši 32 %, ukončeno
používání palmového oleje. Indonésie a Malajsie se proti tomu ohradily a podaly
stížnost u Světové obchodní organizace (WTO). V lednu 2021 následovala Malajsie,
která je druhým největším producentem palmového oleje na světě, příkladu Indonésie
a podala u WTO stížnost týkající se pravidel EU pro biopaliva. V lednu 2021
malajsijská vláda oznámila, že podniká právní kroky proti členským státům EU Francii
a Litvě, které biopaliva na bázi palmového oleje omezily. Navzdory tomu, že EU
zamítla žádost Malajsie o ustavení panelu pro spor o biopaliva v dubnu 2021, WTO
nakonec v květnu 2021 schválila žádost Malajsie o ustavení panelu, který bude právní
předpisy EU zkoumat . Rada přijala závěry o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí
nespolupracujících v daňové oblasti. Malajsie byla poprvé přidána na šedou listinu
přílohy II. Ačkoli je palmový olej považován za hlavní problém v jednáních o dohodě
o volném obchodu mezi EU a Malajsií, ve skutečnosti představuje méně než 5 %
dovozu z Malajsie a statistiky malajsijské rady pro palmový olej v roce 2019 rovněž
ukázaly, že omezení EU týkající se palmového oleje bude mít dopad pouze na 0,04 %
roční produkce Malajsie. Ruská invaze na Ukrajinu však vedla k celosvětovému
nedostatku potravinářského oleje, což může Malajsii pomoci znovu dosáhnout určitého
podílu na trhu EU s palmovým olejem. Jak uvedl malajsijský ministr pro odvětví plantáží
a komodity v květnu 2022, očekává se, že poptávka EU po jedlém oleji z celého světa
v blízké budoucnosti vzroste v důsledku nízkých dodávek slunečnicového a sójového
oleje.
Malajská národní koalice Barisan, která začleňuje Národní organizaci sjednocených
Malajsijců, byla ve všeobecných volbách v květnu 2018 poprvé poražena. Předseda
vlády Mahathir Mohamad, vedoucí opoziční strany Aliance naděje, nahradil Najiba
Razaka, jenž čelil trestu dvanácti let odnětí svobody, proti kterému se odvolal.
V listopadu 2019 zvítězila v doplňovacích volbách opoziční koalice Barisan Nasional
(BN) a vláda Mahathira Mohamada padla. V březnu 2020 král Abdullah za podpory
Národní organizace sjednocených Malajsijců uvedl předsedu Sjednocené domorodé
strany (PPBM) Muhyiddina Yassina vedoucího novou koalici Perikatan Nasional (PN)
do úřadu předsedy vlády. V říjnu 2020 se však vedoucí představitel opozice Anwar
Ibrahim sešel s králem Sultanem Abdullahem Sultanem Ahmadem Shahem ve snaze
dokázat, že má přesvědčivou parlamentní většinu, a vyzval předsedu vlády Muhyiddina
Yassina k rezignaci.
Král návrh Anwara Ibrahima odmítl, ale v době hluboké politické krize se premiér
Muhyiddin Yassin dne 16. srpna 2021 rozhodl odstoupit poté, co ztratil většinovou
podporu v parlamentu. Král se ujal úkolu zajistit nástupce předsedy vlády a znovu
využil svou ústavní moc. V srpnu 2021 jmenoval Ismaila Sabriho malajským devátým
předsedou vlády a třetím předsedou vlády ve stávajícím pětiletém volebním období.
Příští malajské všeobecné volby se budou konat v roce 2023.
Ve svých usneseních Parlament odsuzuje provádění trestu smrti, nedodržování práv
LGBTI osob, umlčování nesouhlasných projevů veřejnosti a nedostatek mírového
vyjadřování názorů, včetně veřejné diskuse.
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V červnu 2022 oznámila malajsijská vláda, že zruší povinný trest smrti. Jedná se
o krok vpřed a příkladné rozhodnutí v tomto regionu. EU vyzvala orgány této země,
aby podnikly konkrétní kroky k rychlému přijetí uvedené dohody do právního řádu.

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