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DIENVIDAUSTRUMĀZIJA

Indijas un Klusā okeāna reģionā notiek straujas pārmaiņas. Tajā dzīvo vairāk nekā
50 % pasaules iedzīvotāju, un tā kļūst par svarīgu ģeostratēģisku reģionu. Divas
trešdaļas no pasaules tirdzniecības konteineriem iziet cauri Indijas un Klusā okeāna
reģionam. Šī reģiona jūras ceļi ir galvenie tirdzniecības un energoapgādes ceļi.
2021. gada septembrī tika pieņemta ES stratēģija sadarbībai ar Indijas un Klusā
okeāna reģionu. Tās mērķis ir palielināt ES klātbūtni reģionā, veidot partnerības,
stiprināt noteikumos balstītu starptautisko kārtību un risināt globālas problēmas.
Pašlaik Savienība pielāgo savus instrumentus, lai tie kalpotu ES stratēģiskās
autonomijas atbalstam. Tās Stratēģiskais kompass drošībai un aizsardzībai, ko
Padome oficiāli apstiprināja 2022. gada martā, veicina atvērtu un uz noteikumiem
balstītu reģionālās drošības arhitektūru, kas ietver drošus jūras kuģošanas ceļus,
spēju veidošanu un pastiprinātu klātbūtni Indijas un Klusā okeāna reģiona jūrās.
ES veido ciešākas saites ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un veicina reģionālo
integrāciju ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN). Reģionā ir
ģeostratēģiskas problēmas, piemēram, strīds par Dienvidķīnas jūru un Taivānas
jautājums, kā arī vides problēmas, jo īpaši Mekongas apakšreģionā. ES ir ietekmīga
ekonomikas dalībniece Dienvidaustrumāzijā un nozīmīga līdzekļu devēja attīstības
un palīdzības jomā. Tā cenšas veicināt institucionālo attīstību, demokrātiju, labu
pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu šī reģiona valstīs. ES ir mobilizējusi palīdzības
paketi vairāk nekā 800 miljonu EUR apmērā, lai cīnītos pret Covid-19 pandēmiju šajā
reģionā un mazinātu tās sociālekonomisko ietekmi.

Šajā faktu lapā aplūkots Dienvidaustrumāzijas reģions. Skatīt arī faktu lapas par
Dienvidāziju (5.6.7.) un Austrumāziju (5.6.8.).

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienību V sadaļa (ES ārējā darbība);

— Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 206. un 207. pants (tirdzniecība)
un 216.–219. pants (starptautiski nolīgumi).

— Partnerības un sadarbības nolīgumi (divpusējās attiecības).

A. Dienvidaustrumāzijas valstu asociācija (ASEAN)
Pirmajā ASEAN samitā, kas notika 1976. gada februārī Bali, piedalījās Indonēzija,
Malaizija, Filipīnas, Singapūra un Taizeme. Vēlāk asociācijai pievienojās Bruneja,
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Vjetnama, Laosa, Kambodža un Mjanma. ASEAN ievēro stingru politiku par
neiejaukšanos tās dalībvalstu iekšpolitikā.-
Sarežģītajā ģeopolitiskajā kontekstā ES un ASEAN ir līdzīgi domājoši partneri, kas
abi uzticas noteikumos balstītam multilaterālismam. 45 gadu laikā ASEAN un ES ir
izveidojušas ciešas attiecības, galvenokārt tirdzniecības un ekonomisko attiecību jomā.
ES ir ASEAN otrā lielākā partnere. Tirdzniecība ar ES veido13 % no ASEAN valstu
kopējā tirdzniecības apjoma ar pārējo pasauli. ASEAN ir ES trešā lielākā partnere ārpus
Eiropas (aiz ASV un Ķīnas). Galīgais mērķis joprojām ir noslēgt brīvās tirdzniecības
nolīgumu (BTN) starp ES un ASEAN kā diviem reģioniem.
ES un ASEAN pēdējā ministru sanāksme 2021. gada jūlijā tika noslēgta ar vienošanos
veidot stratēģisko partnerību, par ko vienošanās tika panākta 2020. gada decembrī.
Abi bloki nu apņēmušies rīkot regulārus samitus līderu līmenī, lai uzlabotu sadarbību
ekonomikas un drošības jomā un arī attiecības tādās jomās kā savienotība un
attīstība. ES un ASEAN ir apņēmušās darīt vairāk, lai izveidotu praktisku satvaru
brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšanai starp abiem reģioniem. Abas puses pēta
iespēju izveidot partnerību savienotības jomā, pienācīgi ņemot vērā ES stratēģiju par
Eiropas un Āzijas savienošanu un ASEAN savienotības ģenerālplānu 2025. gadam.
Abas puses ir arī vienojušās izveidot kopīgu darba grupu, kas risinās problēmas,
kuras saistītas ar ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu augu eļļas, īpaši palmu
eļļas, nozarē. ES un ASEAN Apvienotās sadarbības komitejas 29. sanāksme notika
2022. gada februārī. Abas puses uzsvēra ASEAN un ES nozīmīgo lomu reģionālos
un globālos jautājumos, pārskatīja ES un ASEAN rīcības plāna 2018.–2022. gadam
īstenošanas ceturto gadu, proti, vairāk nekā 88 % no darbības virzieniem tika izpildīti
vai pašlaik notiek darbs pie tiem, un pauda cerību, ka tiks laikus pabeigts nākamais
rīcības plāns (2023.–2027. gadam).
ASEAN ekonomikas ministru 17. sanāksme (AEM)–ES tirdzniecības komisāra
konsultācijas notika 2021. gada 14. septembrī. Abas puses apstiprināja ASEAN un
ES tirdzniecības un ieguldījumu darba programmu 2021.–2022. gadam, atkārtoti
apstiprināja apņemšanos stiprināt ekonomisko sadarbību un formulēja nākamā ASEAN
un ES BTN parametrus.
Ar jauno ES un ASEAN stratēģisko partnerību ES tiecas joprojām veicināt attiecību
parlamentāro dimensiju, tostarp atbalstot strukturētāku domu apmaiņu un veicinot EP
un AIPA apvienotās parlamentārās asamblejas darbību, lai nodrošinātu demokrātisku
pārskatatbildību un forumu daudzpusējai viedokļu apmaiņai, kas ļautu risināt globālus
jautājumus. ASEAN delegācija (DASE) 2021. gada 14. jūnijā rīkoja sanāksmi, lai
apmainītos viedokļiem ar ASEAN valstīm un EĀDD par ES un ASEAN stratēģisko
partnerību un ES stratēģiju attiecībām ar Indijas okeāna un Klusā okeāna reģiona
valstīm. 2021. gada 22 jūnijā notika pirmais starpreģionālais EP un IPA parlamentārais
dialogs, kurā tika runāts par ES un ASEAN tirdzniecības attiecību nākotni un Covid-19
pandēmijas sekām.
Reģionālā visaptverošā ekonomikas partnerība (RCEP), kas parakstīta 2020. gada
novembrī, stājās spēkā 2022. gada janvārī. RCEP, kurā iesaistītas 10 ASEAN valstis
un pieci no ES Āzijas un Klusā okeāna reģiona partneriem, ir pasaulē lielākais BTN,
kas aptver vairāk nekā pusi no pasaules eksporta un gandrīz vienu trešdaļu no
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pasaules iekšzemes kopprodukta (IKP). BTN aptver lielāko daļu ekonomikas nozaru,
un paredzams, ka aptuveni 90 % preču tiks tirgotas bez tarifiem. Lielākā daļa preču jau
tā tiek tirgotas saskaņā ar spēkā esošajiem nolīgumiem starp dalībniekiem. Atlikušo
tarifu samazināšana var prasīt līdz pat 20 gadiem. Kambodžai, Laosai un Mjanmai ir
garāki pārejas periodi. Tarifu samazinājumi lielākoties neattiecas uz jutīgām nozarēm,
piemēram, lauksaimniecību. RCEP dalībniekiem būtu jāgūst labums no kopīgiem
izcelsmes noteikumiem, eksporta kvotu atcelšanas, vienkāršotām muitas procedūrām
un vieglākas pārrobežu piekļuves tirdzniecības zonām. Galvenās izaugsmes jomas,
visticamāk, būs izejvielas, iekārtas, mehāniskie transportlīdzekļi un patēriņa preces.
B. Āzijas un Eiropas sanāksme (ASEM) un Āzijas un Eiropas parlamentārās
partnerības sanāksme (ASEP)
ASEM mērķis ir stiprināt ekonomisko sadarbību, politisko dialogu un veicināt cilvēku
savstarpējos kontaktus starp ES un Āziju. Partneri nesen ir uzsvēruši vajadzību pēc
efektīvas un ātras rīcības klimata pārmaiņu, drošības sadarbības, tirdzniecības un
cilvēktiesību jomā.
Kambodža 2021. gada novembrī rīkoja 13. ASEM samitu (ASEM13) un Āzijas
un Eiropas parlamentārās partnerības 11. sanāksmi (ASEP-11). ASEM13 mērķis ir
stiprināt multilaterālismu, lai no izaugsmes labumu gūtu visi, uzsvaru liekot uz tādiem
globāliem jautājumiem kā klimata pārmaiņas, ilgtspējīga attīstība un terorisms, un lai
uzlabotu daudzpusējo tirdzniecības sistēmu. Saskaņā ar šo vispārējo tematu ASEP-11
tiek rīkots kā viens no ASEM13 paralēliem pasākumiem, un tā temats ir parlamentārās
partnerības mieram un ilgtspējīgai attīstībai stiprināšana pēc Covid-19 pandēmijas.
C. Indonēzija
Indonēzija kļūst par aizvien nozīmīgāku ES partneri. Tā ir G20 locekle, trešā
lielākā demokrātiskā valsts pasaulē un vislielākā valsts pasaulē, kurā iedzīvotāju
vairākums ir musulmaņi. ES un Indonēzijas sadarbības pamatā ir 2014. gadā
parakstītais partnerības un sadarbības nolīgums. ES un Indonēzijas Apvienotās
komitejas sanāksme 2021. gada jūnijā bija solis uz priekšu notiekošajā divpusējā
sadarbībā saskaņā ar partnerības un sadarbības nolīgumu. Līderi uzsvēra, cik svarīgi
ir stiprināt un īstenot starptautiskās kopienas globālās programmas Indijas un Klusā
okeāna valstu sadarbībā, uzsverot savu apņemšanos cīnīties pret klimata pārmaiņām
un strādāt pie kopīgas zaļās programmas.
Indonēzija un ES 2022. gada jūlijā Bali rīkoja sesto apvienoto komiteju, lai pārskatītu
divpusējās attiecības. Partneri atzinīgi novērtēja Covid-19 vakcinācijas sertifikātu
savstarpējo atzīšanu kopš 2022. gada maija. Pirms tam, 2021. gada novembrī, notika
sestais drošības politikas dialogs, un 2022. gada martā notika sestais politiskais
dialogs. Indonēzija pauda interesi vieglāku ieceļošanu ES, liberalizējot Šengenas vīzu
režīmu Indonēzijas uzņēmējiem un tūristiem. Indonēzija un ES atkārtoti apstiprināja
savu apņemšanos atbalstīt Ukrainas suverenitāti, neatkarību un teritoriālo integritāti,
paužot nožēlu par Krievijas agresiju. Abas partneres atzinīgi vērtēja prezidenta Joko
Widodo vizīti Kijevā un Maskavā un atbalstīja iniciatīvu par graudu un pārtikas produktu
drošu izvešanu no Ukrainas ostām, par ko Krievija, Ukraina, Turcija un ANO panāca
vienošanos 2022. gada jūlijā. Puses atjaunoja apņemšanos stiprināt multilaterālisma
garu un starptautisko tiesību ievērošanu, lai veicinātu mieru un stabilitāti. Abas puses
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vienojās īstenot abpusēji izdevīgu partnerību drošības sadarbības jomā, tostarp jūras
drošības, miera uzturēšanas operāciju, kiberdrošības un terorisma apkarošanas jomā.
Indonēzija mudināja turpināt zināšanu apmaiņu un konsultācijas par sadarbību
drošības un aizsardzības jomā, izmantojot ES programmas “Uzlabot sadarbību
drošības jomā Āzijā un ar Āziju” (ESIWA) un projektu “Indijas okeāna kritiskie
jūrasceļi” (CRIMARIO). Gan ES, gan Indonēzija atzinīgi vērtēja turpmāko kopīgo
jūras mācību plānošanu un to, ka Indonēzijas Aizsardzības universitāte kā asociētā
dalībniece ir pievienojusies ES Aizsardzības un drošības koledžu tīklam. 2022. gada
jūlija Apvienotā komiteja arī pieņēma zināšanai Tirdzniecības un investīciju jautājumu
darba grupas sanāksmi, kas notika 2022. gada aprīlī un kurā tika apspriesta divpusējā
tirdzniecība un investīcijas, kā arī apliecināta apņemšanās paātrināt darbu pie
notiekošajām sarunām par Indonēzijas un ES visaptverošu ekonomiskās partnerības
nolīgumu.
2021. gada jūnijā Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO) izdeva dokumentu par
biodegvielu strīdu starp ES un Indonēziju saistībā ar palmu eļļu. 2019. gada decembrī
Indonēzija vērsās PTO saistībā ar atsevišķiem pasākumiem attiecībā uz palmu eļļu un
no eļļas palmu kultūrām ražotu biodegvielu, apgalvojot, ka ES ierobežojumi no palmu
eļļas iegūtai biodegvielai ir negodīgi un diskriminējoši, un prasot iespēju konsultēties
ar PTO šajā strīdīgajā jautājumā. Apspriešanās par strīdīgajiem pasākumiem notika
2020. gada 19. februārī, bet strīdu neizdevās atrisināt, tāpēc 2020. gada martā
Indonēzija lūdza PTO Strīdu izšķiršanas padomi izveidot komisiju šā jautājuma
izskatīšanai. PTO lēmums vēl nav pieņemts, bet tiek prognozēts, ka lēmums tiks
pieņemts vēl 2022. gadā. Krievijas iebrukums Ukrainā ir izraisījis pārtikas eļļas trūkumu
pasaulē, un tas varētu palīdzēt Indonēzijai atgūt palmu eļļas tirgus daļu ES. Neatkarīgi
no PTO lēmuma rezultātiem ES vēlas uzlabot savu reputāciju un parakstīt jaunus
nolīgumus, arī Ukrainas kara izraisītās enerģētikas krīzes dēļ, kas ļauj domāt, ka
tuvākajos gados ES palmu eļļas imports varētu palielināties.
ES ir Indonēzijas trešais lielākais tirdzniecības partneris. Kopējais preču tirdzniecības
apjoms 2020. gadā bija 20,6 miljardi EUR ar 6,2 miljardu lielu pārpalikumu par
labu Indonēzijai. ES tiešo ārvalstu investīciju apjoms Indonēzijā 2019. gadā bija
25,8 miljardi EUR.
2020. gada aprīlī Indonēzijā vienlaikus notika prezidenta, parlamenta un reģionālās
vēlēšanas. Joko Widodo (Indonēzijas Demokrātiskā partija) tika pārvēlēts uz otro
pilnvaru termiņu, kaut arī viņa līdera tēlu un plašo popularitāti bija mazinājusi Covid-19
krīze. Administrācija par prioritāti noteikusi infrastruktūras attīstību, izmantojot ārvalstu
un privātās investīcijas. Tomēr politikas veidošanā galvenā uzmanība tika pievērsta
iziešanai no Covid-19 pandēmijas.
Nākamās prezidenta vēlēšanas ir paredzētas 2024. gadā. Ļoti iespējams, ka
prezidents Jokowi kandidēs uz trešo pilnvaru termiņu. Pagājušajā gadā ir notikušas
vairākas izmaiņas ministru kabinetā.
Kad prezidents Joko Widodo paziņoja par saviem plāniem būvēt jaunu galvaspilsētu,
viņš apsolīja spožu, zaļu augsto tehnoloģiju metropoli. 30 miljardu eiro vērtā projekta
nākotne būs atkarīga no 2024. gada februāra vēlēšanām. Paredzams, ka Nusantaras
būvniecība turpināsies līdz 2045. gadam, kad Indonēzija atzīmēs neatkarības simtgadi.
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Pilsēta tiek celta Borneo salā, un tas rada ievērojamu ietekmi uz vidi šajā reģionā, kas
pazīstams ar tā plašajiem lietusmežiem un savvaļas dzīvniekiem, tostarp orangutāniem
un gardegunpērtiķiem. Valdība ir apsolījusi pārdalīt bagātību un veicināt attīstību arī
citās Indonēzijas daļās.
Šogad Indonēzija ir G20 prezidentvalsts. Liela uzmanība tiek pievērsta G20 valstu
atšķirīgajai nostājai jautājumā par Krievijas tiesībām ieņemt vietu pie G20 galda.
Krievija, tāpat kā Ukraina, tika uzaicināta uz Bali samitu, kas notika 2022. gada
novembrī. Tomēr prezidents Putins nepiedalījās, un prezidents Zelenskis piedalījās
attālināti.
Parlaments 2019. gada oktobrī pieņēma rezolūciju par ierosināto kriminālkodeksu
Indonēzijā, paužot bažas par tā noteikumiem attiecībā uz zaimošanu un laulības
pārkāpšanu, kā arī paužot bažas par to, ka jaunais kodekss var tikt izmantots pret
minoritātēm un pieļauj diskrimināciju dzimuma, reliģijas un seksuālās orientācijas dēļ.
Ierosinātais jaunais kodekss izraisīja demonstrācijas arī pašā valstī. Parlaments pauda
gandarījumu, ka pēc plaša mēroga protestiem, kuros piedalījās tūkstošiem cilvēku visā
valstī, prezidents Widodo pieņēma lēmumu atlikt tā pieņemšanu.
D. Mjanma
ES ir bijusi aktīva partnere Mjanmas pārejā uz demokrātiju, un tai ir vadoša loma
starptautiskās kopienas attiecību atjaunošanā ar šo valsti, jo šī valsts 2015. gadā sāka
atjaunot demokrātiju un atvērties pasaulei. Ar Mjanmu nav oficiāla pamatnolīguma, jo
gadu desmitiem ilgi tā atradās starptautiskā izolācijā un tai tika piemērotas sankcijas.
Mjanmas konstitūcija, ko izstrādājusi militārā valdība un ko pieņēma referendumā
2008. gadā, ierobežo civilās valdības darbības un piešķir ārkārtējas pilnvaras
militāristiem, tostarp garantē viņiem 25 % no vietām parlamentā un vietas attiecīgajās
ministrijās, kas saistītas ar drošību un teritoriālo pārvaldi. Mjanma joprojām ir iesaistīta
pilsoņu karā, kas sākās 1948. gadā. Vienošanās par uguns pārtraukšanu tika panākta
2015. gada oktobrī, bet daudzi etniskie nemiernieku grupējumi to vēl nav parakstījuši.
Kopš 2015. gada vēlēšanām, kad Aung San Suu Kyi ieņēma šādus amatus – valsts
padomniece, ārlietu ministre un ministre Prezidentūras birojā, demokrātiskās reformas
ir pavirzījušās uz priekšu. Pēdējās vispārējās vēlēšanas valstī notika 2020. gada
8. novembrī. Aung San Suu Kyi valdošā Nacionālā līga par demokrātiju (NLD)
parlamentā ieguva pietiekami daudz vietu, lai veidotu jaunu valdību.
Taču 2021. gada 1. februārī militārie spēki sarīkoja apvērsumu un sagrāba varu valstī.
Aung San Suu Kyi, prezidents U Win Myint un citas NLD augstākās amatpersonas
tika apcietinātas, apgalvojot, ka viņu aizturēšana ir reakcija uz iespējamu krāpšanos
vēlēšanu gaitā. Par militārās huntas vadītāju tika iecelts ģenerālis Min Aung Hlaing.
Pret Aung San Suu Kyi un citiem NLD līderiem ir izvirzītas apsūdzības. Minētie notikumi
noveda pie demokrātijas atbalstītāju protestiem un sadursmēm ar armiju, kurās ir gan
bojāgājušie, gan ievainotie.
ES kopā ar citiem starptautiskiem dalībniekiem nākusi klajā ar vairākiem paziņojumiem
par Mjanmu. Huntai un ar to saistītām vienībām noteiktas sankcijas. 2021. gada
februārī Padome pieņēma secinājumus, kuros nosodīja militāro apvērsumu un aicināja
deeskalēt krīzi, izbeigt ārkārtas stāvokli, atjaunot likumīgo valdību un nekavējoties
atbrīvot visus, kas aizturēti vai apcietināti saistībā ar valsts apvērsumu. 2021. gada
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martā, aprīlī un jūnijā Padome noteica sankcijas personām, kas ir atbildīgas par militāro
apvērsumu, un attiecināja sankcijas arī uz militāristu kontrolētajiem uzņēmumiem un
vienībām.
2021. gada aprīlī Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis
ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) nāca klajā ar deklarāciju par piecu
punktu konsensu, kas panākts ASEAN vadītāju sanāksmē, kura notika Indonēzijā un
kurā tika pausts atbalsts ASEAN īpašā sūtņa darbībai. 2021. gada oktobrī PV/AP
aicināja Mjanmu konstruktīvi sadarboties ar ASEAN. Taču Mjanma izplatīja paziņojumu
presei, kurā noraidīja ASEAN īpašā sūtņa lūgumu tikties ar Aung San Suu Kyi. Padome
2022. gada februārī apstiprināja ceturto sankciju paketi, kas vērsta pret augsta ranga
Tatmadaw (militārs grupējums) locekļiem un vienībām, tostarp Mjanmas naftas un
gāzes uzņēmumu.
Kopējais tirdzniecības apjoms starp abām partnerēm 2020. gadā bija 3,1 miljards EUR.
Kā vismazāk attīstīta valsts Mjanma gūst labumu no programmas “Viss, izņemot
ieročus” (EBA), kas ir daļa no ES vispārējās tarifa preferenču shēmas (VPS).
Mjanmai pašlaik piemēro pastiprinātas iesaistes procedūru, kas nodrošina tās atbilstību
VPS regulas pamatprasībām. Eiropas Savienība Mjanmai laikposmam no 2014. līdz
2020. gadam ir piešķīrusi 688 miljardus EUR. Neraugoties uz neseno apvērsumu,
Komisija līdz šim atturīgi izturējies pret tirdzniecības ierobežojumu ieviešanu,
atsaucoties uz sekām, ko cietīs Mjanmas iedzīvotāji, un apgalvojot, ka ietekme
uz militārajiem spēkiem būs ierobežota. ES daudzgadu indikatīvās programmas
2021.–2027. gadam pamatā ir konkrētas prioritātes attiecībās ar Mjanmu: pārvaldība,
tiesiskums, ilgtspējīga izaugsme, palīdzība pārvietotām personām, zaļais kurss un
digitalizācijas programma.
Valstī ir satraucoši palielinājies kopš 2021. gada februāra militārā apvērsuma reģistrēto
nāvessodu skaits, taču tiek uzskatīts, ka nāvessods nav izpildīts līdz 2022. gada jūlijam,
kad Mjanmas militārā hunta ziņoja, ka ir izpildīts nāvessods četriem vīriešiem, kas
apsūdzēti saskaņā ar Mjanmas 2014. gada pretterorisma likumu.
Saskaņā ar ANO datiem uz 2022. gada maiju Mjanmas iekšienē pārvietoto personu
skaits ir sasniedzis vienu miljonu. Saskaņā ar jaunākajiem datiem tiek uzskatīts, ka
kopš apvērsuma militārie spēki ir nogalinājuši vairāk nekā 1900 cilvēku.
Mjanmai nākas samierināties ar starpkopienu spriedzes saasināšanos. 2020. gada
augustā atsākās Savienības Miera konference un notika ceturtā sanāksme jeb
21. gadsimta sanāksme. Konference ir paredzēta, lai atrisinātu konfliktus starp
militārām un etniskām nemiernieku grupām, pārveidojot visas valsts mēroga pamieru
par ilgstošu risinājumu.
2021. gada demokrātijas indeksā Mjanma ierindojās 166. vietā no 167. Pastāv būtiskas
problēmas cilvēktiesību jomā, jo īpaši rohindžu vajāšana Rakhainas pavalstī. Kopš
2017. gada augusta, bēgot no vajāšanas Mjanmā, vairāk 800 000 rohindžu bēgļu ir
devušies uz Bangladešu. Bažījoties par savu drošību, 2019. gada augustā tūkstošiem
bēgļu atteicās no Bangladešas, Mjanmas un ANO mēģinājumiem viņus repatriēt.
2019. gada 19. septembra rezolūcijā Parlaments nosodīja cilvēktiesību pārkāpumus
pret rohindžām. 2021. gada februārī Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā stingri
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nosodīja militāro apvērsumu un cilvēktiesību pārkāpumus, aicinot huntu atjaunot civilo
valdību un nekavējoties atbrīvot visas aizturētās personas.
2021. gada oktobrī Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā nosodīja cilvēktiesību
pārkāpumus, pastāvīgo etnisko minoritāšu diskrimināciju un huntas īstenoto
vardarbību pret savas valsts iedzīvotājiem, kā arī militārus uzbrukumus mediķiem un
medicīnas infrastruktūrai. Parlaments arī mudināja Mjanmu sadarboties ar ASEAN
īpašo sūtni un aicināja Padomi turpināt piemērot mērķtiecīgas sankcijas tiem, kas
atbildīgi par 2021. gada februāra militāro apvērsumu.
Parlaments 2022. gada martā pieņēma rezolūciju par Mjanmu gadu pēc valsts
apvērsuma, kurā no jauna apstiprināja savu nostāju attiecībā uz Mjanmu. ES piešķīra
papildu 1 miljonu EUR ANO Neatkarīgajam izmeklēšanas mehānismam Mjanmai –
grupai, ko ANO Cilvēktiesību padome izveidoja 2018. gadā, lai tā vāktu pierādījumus
par cilvēktiesību pārkāpumiem.
E. Filipīnas
ES un Filipīnas 2011. gadā parakstīja partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN).
2018. gada martā tas stājās spēkā. Apvienotā komiteja tikās Briselē 2020. gada
28. janvārī un izveidoja specializētas apakškomitejas, kas ļauj Filipīnām un ES pilnībā
attīstīt sadarbības potenciālu, lai paaugstinātu divpusējās attiecības līdz augstākam
līmenim un stiprinātu saikni starp abām partnerēm. Turklāt 2021. gada augustā
Filipīnas uzņēmās ASEAN koordinatora lomu attiecībās ar ES līdz 2024. gadam.
Apvienotās komitejas sanāksme notika 2022. gada aprīlī. Tās mērķis bija pārskatīt
divpusējo sadarbību, ks tiek īstenota saskaņā ar PSN. Jautājumā par reģionālās
drošības tendencēm, piemēram, strīdu par Dienvidķīnas jūru, ES ar Filipīnām vienojās,
ka ir jārod miermīlīgi un iekļaujoši konfliktu risinājumi, vienlaikus ievērojot starptautisko
tiesību principus un ANO Statūtus. Abas delegācijas apsprieda attiecīgu rezolūciju
pieņemšanu Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas ārkārtas īpašajā
sesijā par Ukrainu un Cilvēktiesību padomē, kurās tika nosodīta Krievijas agresija pret
Ukrainu.
ES ir būtiska līdzekļu devēja Filipīnām, 2014.–2020. gada periodā sniedzot atbalstu
325 miljonu EUR vērtībā. Galvenās jomas ir tiesiskums un iekļaujoša izaugsme.
ES daudzgadu indikatīvās programmas 2021.–2027. gadam pamatā ir konkrētas
prioritātes attiecībās ar Mjanmu: ES un Filipīnu divpusējā preču tirdzniecība 2020. gadā
sasniedza 12,3 miljardus EUR, un ES ir Filipīnu ceturtā lielākā tirdzniecības partnere.
8,4 % no Filipīnu kopējā tirdzniecības apjoma 2020. gadā veidoja tirdzniecība ar ES.
Sarunas par ES un Filipīnu brīvās tirdzniecības nolīgumu tika sāktas 2015. gada
decembrī, un pirmā sarunu kārta notika 2016. gada maijā. Šīs sarunas aptver
plašu jautājumu loku, tostarp tarifus, ar tarifiem nesaistītus tirdzniecības šķēršļus,
pakalpojumu tirdzniecību un investīcijas, kā arī tirdzniecības aspektus saistībā ar
publisko iepirkumu, intelektuālo īpašumu, konkurenci un ilgtspējīgu attīstību.
2016. gada maijā prezidenta vēlēšanās uzvarēja Rodrigo Duterte. Viņš pieņēma
pretrunīgus pasākumus pret narkotiku tirdzniecību, dodot rīkojumu “šaut tā, lai
nogalinātu”, kas ir novedis pie rupjiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Duterte ir arī mainījis
Filipīnu ārpolitikas kursu, veidojot jaunu aliansi ar Krieviju un Ķīnu, neraugoties uz
domstarpībām jautājumā par Dienvidķīnas jūru un to, ka Filipīnas šai strīdā ir viena
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no ASEAN puses prasītājām. ES ir atbalstījusi Mindanao miera procesu un atzinīgi
novērtējusi 2019. gada sākumā notikušā referenduma miermīlīgo norisi.
ES ir arvien vairāk nobažījusies par cilvēktiesību pārkāpumiem, jo īpaši par ārpustiesas
nonāvēšanu saistībā ar “karu pret narkotikām” un 2020. gada jūlijā pieņemto
Pretterorisma likumu. Tā kā kopš 2014. gada decembra Filipīnas gūst labumu no
ES preferenču shēmas VPS+, ES atgādināja Filipīnām par apņemšanos ratificēt un
īstenot 27 starptautiskās cilvēktiesību un darba tiesību konvencijas, kā to paredz VPS
+ nolīgums.
2020. gada 1. septembra rezolūcijā Parlaments mudināja ES un dalībvalstis
nekavējoties sākt procesuālas darbības, lai uz laiku apturētu VPS+ preferenču
piemērošanu. Pagaidām nav veikti nekādi pasākumi saistībā ar šo prasību.
2022. gada maijā valstī notika prezidenta vēlēšanas. Jaunais Filipīnu prezidents ir
Ferdinand “Bongbong” Marcos, bet viceprezidente Sara Duterte, iepriekšējā prezidenta
meita. Savā pirmajā uzrunā 2022. gada 30. jūnijā prezidents Marcos apsolīja
par prioritāti noteikt tuvākajā laikā izpildāmus politikas mērķus lauksaimniecības,
infrastruktūras un ieguldījumu jomā. Tajā pašā laikā, visticamāk, pastiprināsies
konkurence starp Japānu un Ķīnu par to, kura no šīm valstīm iesaistīsies vērienīgajos
plānos būvēt jaunās dzelzceļa līnijas. Atšķirībā no Dutertes prezidents Marcos plāno
īstenot līdzsvarotāku diplomātiju starp Pekinu un Vašingtonu. Paredzēts, ka prezidents
Marcos piedalīsies ES un ASEAN samitā, kas notiks Briselē, 2022. gada decembrī.
Parlaments 2022. gada februārī pieņēma rezolūciju, kurā stingri nosodīja tūkstošiem
nāvessodu, kas izpildīti bez tiesas sprieduma, un citus smagus cilvēktiesību
pārkāpumus, kas saistīti ar prezidenta Rodrigo Duterte karu pret narkotikām. Deputāti
arī nosodīja jebkādu iebiedēšanu un vardarbību pret tiem, kas cenšas atklāt šādus
pārkāpumus. ASEAN cilvēktiesību jomā strādājošie parlamentārieši arī aicināja
nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Filipīnas senatoru Leila De Lima, vienu no
bijušā prezidenta Dutertes nepagurstošākajām kritiķiem.
F. Vjetnama
ES un Vjetnamas attiecību pamatā ir 2016. gadā parakstītais partnerības un
sadarbības nolīgums. Laikā no 2014. līdz 2020. gadam kopumā tika piešķirti
400 miljoni EUR, kas galvenokārt paredzēti labai pārvaldībai, enerģētikai un klimata
pārmaiņām, sevišķi Mekongas deltā. ES daudzgadu indikatīvajā programmā Vjetnamai
2021.–2027. gadam tiek risināti valstij svarīgi jautājumi un aptvertas svarīgākās jomas.
ES un Vjetnama 2019. gada jūnijā parakstīja BTN un ieguldījumu aizsardzības
nolīgumu (IPA). Pēc tam, 2020. gada februārī, Parlaments deva savu piekrišanu abiem
nolīgumiem, un BTN stājās spēkā 2020. gada augustā. BTN paredz nekavējoties atcelt
65 % tarifus ES eksportam uz Vjetnamu un 71 % no šādiem nodokļiem importam no
Vjetnamas. Eiropas Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības komiteja (INTA) seko līdzi
BTN īstenošanai. Ieguldījumu aizsardzības nolīgums varēs pilnībā stāties spēkā tad,
kad to būs ratificējušas visas ES dalībvalstis.
ES un Vjetnamas preču tirdzniecības apjoms 2020. gadā sasniedza
43,2 miljardus EUR, un ES ĀTI apjoms Vjetnamā 2019. gadā bija 6,1 miljards EUR.
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2019. gada oktobrī ES un Vjetnama parakstīja līdzdalības pamatnolīgumu, lai noteiktu
juridisko pamatu Vjetnamas dalībai ES krīzes pārvarēšanas operācijās.
Vispārējai cilvēktiesību situācijai Vjetnamā jau bija tendence pasliktināties, un Covid-19
pandēmija šo tendenci vēl vairāk paātrināja. Tas pats attiecas uz vārda brīvību
valstī, proti, saasinājās represijas pret opozīciju un aizvien biežāk cilvēki tiek aizturēti
par tā saucamajām pretvalstiskajām darbībām. 2020. gadā desmitiem cilvēku tika
saukti pie atbildības par aktīvismu, žurnālisti tika arestēti un saskaņā ar valsts
drošības tiesību aktiem tika pagarināti cietumsodi. Vjetnama joprojām ir vienpartijas
komunistiska valsts, kurā nepastāv politiskās brīvības. Covid-19 pandēmijas ēnā šajā
valstī 2021. gada maijā notika parlamenta vēlēšanas, kurās bija jāievēlē piecpadsmitā
nacionāla asambleja un vietējās tautas padomes. Vēlēšanās uzvarēja Vjetnamas
Komunistiskā partija (VKP), saglabājot pilnīgu kontroli pār plašsaziņas līdzekļiem un
vēlēšanu procesu. Vēlēšanas nenovēroja neviena neatkarīga iestāde. Pilnībā valsts
kontrolētajā vēlēšanu procesā tika izslēgti 64 no 75 pašnominētajiem kandidātiem, bet
divi neatkarīgie kandidāti pat tika arestēti.
Tajā pašā laikā Vjetnama ir viens no veiksmīgākajiem piemēriem valsts pārejai
no sabrukušas komunisma ekonomiskās sistēmas uz atvērtu un uz tirgu orientētu
ekonomiku. Vjetnama ir viena no visstraujākās izaugsmes valstīm ASEAN reģionā ar
gandrīz 7 % IKP pieaugumu laikā no 2010. līdz 2020. gadam.
2021. gada janvārī Parlaments pieņēma rezolūciju par Vjetnamu, kurā aicināja
nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus cilvēktiesību aizstāvjus un žurnālistus
un nosodīja tādu represīvu tiesību normu ļaunprātīgu izmantošanu, kas ierobežo
pamattiesības un pamatbrīvības. Tas arī aicināja valdību ļaut darboties neatkarīgiem
plašsaziņas līdzekļiem un mudināja izveidot neatkarīgu mehānismu cilvēktiesību
ievērošanas uzraudzībai. 2021. gada pasaules preses brīvības indeksā Vjetnama no
180 valstīm ierindojas 178. vietā.
Vjetnamas Komunistiskās partijas vadītājs jau vairāk nekā desmit gadus ir Nguyễn Phú
Trọng, kurš ir ieviesis stingru pretkorupcijas politiku. 2022. gada jūnijā valsts veselības
ministrs Nguyễn Thanh Long un Hanojas mērs Chu Ngọc Anh tika atlaisti un arestēti,
pamatojoties uz apgalvojumiem par 169 miljonu EUR izkrāpšanu saistībā ar Covid-19
testu komplektiem. Tika arestētas arī citas augsta ranga amatpersonas. Transparency
International 2021. gada korupcijas uztveres indeksā Vjetnamas pozīcija ir uzlabojusies
par vairāk nekā 30 vietām. Tagad tā tā ieņem 87. vietu no 180.
G. Taizeme
ES un Taizemes partnerības pamatā ir 1980. gada pamatnolīgums, un ES un Taizemes
sadarbība balstās uz1980. gada ES un ASEAN sadarbības nolīgumu. Puses pabeidza
sarunas par partnerības un sadarbības nolīgumu 2013. gada martā, taču process tika
apturēts pēc 2014. gada militārā apvērsuma.
ES un Taizeme 2022. gada 2. septembrī pabeidza izstrādāt ES un Taizemes
partnerības un sadarbības nolīguma tekstu, tādējādi noslēdzot sarunas. PSN uzlabos
politisko dialogu un sadarbību daudzās politikas jomās, tostarp tādās jomās kā
vide, enerģētika, klimata pārmaiņas, transports, zinātne un tehnoloģija, tirdzniecība,
nodarbinātība un sociālās lietas, cilvēktiesības, izglītība, lauksaimniecība, ieroču
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neizplatīšana, terorisma apkarošana, cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību, kā
arī migrācija un kultūra.
Tiek arī veikti pasākumi, lai atsāktu sarunas par vērienīgu un visaptverošu ES un
Taizemes BTN. Sarunas atsākās 2021. gada augustā pēc tam, kad 2014. gadā pēc
militārā apvērsuma tās tika pārtrauktas. ES ir viens no lielākajiem Taizemes eksporta
tirgiem, un Taizeme ir viena no galvenajām ES tirdzniecības partnerēm ASEAN
reģionā. Divpusējās tirdzniecības apjoms 2020. gadā bija 29 miljardi EUR. Taizemes
tirdzniecības ministrs un ES partneri atsāka tirdzniecības sarunas 2021. gada jūnijā.
Kopš 2014. gada militārie spēki apspiež opozīciju, izsludinot karastāvokli, un ir
ziņojumi par cilvēktiesību pārkāpumiem. 2019. gada maijā tika kronēts karalis
Maha Vajiralongkorn. 2019. gada marta vēlēšanās uzvarēja promilitāriska partija. Ir
izskanējuši pārmetumi par iejaukšanos vēlēšanās. Prayuth Chan-ocha, kas jau bija
premjerministrs no 2014. līdz 2019. gadam Nacionālās Miera un kārtības padomes
(NCPO) paspārnē, tika apstiprināts par premjerministru arī 2019. gada jūnijā. Lai
gan huntas režīms oficiāli beidzās 2019. gada jūlijā, militārie spēki joprojām ietekmē
valdību.
Taizemes Konstitucionālā tiesa iepriekš bija pieņēmusi lēmumu par premjerministra
Prayuth Chan-ocha atstādināšanu no amata, jo viņš it kā pārsniedza savu pilnvaru
termiņu astoņus gadus pēc stāšanās pie varas 2014. gada valsts apvērsumā. Tomēr
Konstitucionālās tiesas 2022. gada 30. septembra galīgajā lēmumā tika atzīts, ka
premjerministrs Prayuth Chan-ocha nav izsmēlis astoņu gadu pilnvaru termiņu.
Taizemē notiekošie protesti pret Prayut Chan-ocha militāro valdību ietver prasības
reformēt Taizemes monarhiju. 2020. gada februārī pirmo protestu vilni izraisīja
Konstitucionālās tiesas lēmums izformēt Nākotnes partiju, kas ir jauniešu vidū populāra
opozīcijas partija un kurai pēc 2019. gada vēlēšanām ir trešais lielākais vietu skaits
Pārstāvju Palātā. Taizemes valdība 2020. gada oktobrī izsludināja ārkārtas stāvokli,
saglabājot tiesības noteikt komandantstundu un karastāvokli. 2021. gada septembrī
Taizemes valdība četrpadsmito reizi pēc kārtas pagarināja ārkārtas stāvokli – līdz
2021. gada novembra beigām. Neraugoties uz Covid-19 infekciju lielo izplatību,
Taizemes premjerministrs 2021. gada 11. oktobrī paziņoja par plāniem no 2021. gada
novembra atvērt valsti vakcinētiem apmeklētājiem no konkrētām valstīm. Lai gan
ārkārtas stāvokļa pagarināšana un arvien pieaugošais pret protestētājiem vērsto lèse-
majesté lietu skaits ir apslāpējis protestus, studentu vadītā kustība joprojām ik pa
laikam mobilizējas.
2020. gada janvārī Kualalumpurā Taizeme oficiāli uzsāka miera sarunas ar
nemiernieku grupām dienvidu provincēs, kur vairākums iedzīvotāju ir musulmaņi.
Malaizija uzņēmās vidutāja lomu sarunās. Neraugoties uz to, ka 2020. gada aprīlī tika
izsludināts pamiers, gan 2021., gan 2022. gadā ik pa laikam šur un tur sprāga bumbas.
Taizemes parlaments 2021. gada septembrī sākotnēji apstiprināja likumprojektu par
aizsardzību pret spīdzināšanu un piespiedu pazušanu un šādas prakses apkarošanu,
kas notika 14 gadus pēc tam, kad 2007. gadā Taizeme parakstīja Konvenciju pret
spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai sodīšanu. Eiropas
Parlaments ir pieņēmis vairākas rezolūcijas par cilvēktiesībām, migrējošiem darba
ņēmējiem un darba tiesībām Taizemē.
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H. Kambodža
ES attiecības ar Kambodžu aizsākās ar 1977. gada sadarbības nolīgumu. ES ir lielākā
līdzekļu devēja laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam pārvaldības uzlabošanai,
tiesiskuma nostiprināšanai, kā arī Sarkano Khmeru tribunāla atbalstam tā piešķīrusi
410 miljonus EUR. ES daudzgadu indikatīvajā programmā Kambodžai 2021.–
2027. gadam ir paredzēts atbalsts 510 miljonu USD apmērā Kambodžai, lai palīdzētu
valstij veicināt ekonomisko attīstību. Kopējā preču tirdzniecība starp abām partnerēm
2020. gadā sasniedza 4,3 miljardus EUR. ES ir Kambodžas trešā lielākā tirdzniecības
partnere aiz Ķīnas un ASV, un tirdzniecība ar to veido 10,6 % no valsts kopējā
tirdzniecības apjoma.
Gadiem ilgušā pilsoņu kara dēļ Kambodža ir viena no nabadzīgākajām valstīm
Dienvidaustrumāzijā. Pēc 1991. gadā noslēgtajiem Parīzes miera nolīgumiem
Kambodža 1993. gadā pieņēma konstitūciju, kas pavēra ceļu uz liberālas, daudzpartiju
demokrātiskas valsts veidošanu. 2018. gada februārī, ņemot vērā politisko notikumu
attīstību Kambodžā un to, ka aizvien pasliktinās stāvoklis demokrātijas jomā, Padome
pieņēma secinājumus par Kambodžu.
2018. gada jūlija vēlēšanās uzvarēja premjerministrs Hun Sen un viņa valdošā
Kambodžas Tautas partija (CPP), taču opozīcija apgalvoja, ka vēlēšanu process
nav bijis ne brīvs, ne taisnīgs. 2017. gada septembrī tika arestēts Kambodžas
Nacionālās glābšanas partijas (CNRP) vadītājs Kem Sokha, bet bijušais CNRP
vadītājs Sam Rainsy 2015. gadā devās trimdā. CNRP tika likvidēta 2017. gada
novembrī. Pnompeņas pilsētas tiesa 2021. gada martā piesprieda Sam Rainsy 25 gadu
cietumsodu it kā par premjerministra Hun Sen valdības gāšanas plānošanu. Viņam
tika noteikts arī aizliegums balsot un balotēties vēlēšanās. Astoņiem citiem bijušajiem
CNRP politiķiem aizmuguriski tika piespriesti ilgi cietumsodi.
2020. gada februārī Komisija nolēma atcelt daļu no tarifa preferencēm, kas
Kambodžai piešķirtas saskaņā ar EBA tirdzniecības sistēmu, ņemot vērā nopietnos
un sistemātiskos Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām
ietverto cilvēktiesību principu pārkāpumus. Jaunais tiesiskais regulējums stājās spēkā
2020. gada augustā. Kambodžas ekonomika ir atkarīga no starptautiskās palīdzības
un apģērbu eksporta un ir ārkārtīgi neaizsargāta pret darbaspēka izmaksu svārstībām.
Tarifa preferenču atcelšana un to aizstāšana ar ES standarta tarifiem galvenokārt skar
apģērbu un apavus. Atcelšana skāra aptuveni vienu piektdaļu jeb 1 miljardu EUR no
Kambodžas gada eksporta uz ES.
2017. gada septembrī Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā aicināja Kambodžas
valdību izbeigt politiski motivēto Kem Sokha kriminālvajāšanu. 2018. gada septembrī
Parlaments pieņēma vēl vienu rezolūciju, kurā aicināja atcelt visas apsūdzības pret
Kem Sokha.
2021. gada martā Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā nosodīja cilvēktiesību
pārkāpumu eskalāciju Kambodžā un represīvās darbības, kas tika veiktas,
aizbildinoties ar aizsardzību pret Covid-19. Tas aicināja drošības spēkus atturēties no
nevajadzīga un pārmērīga spēka pielietošanas pret miermīlīgiem protestētājiem un
izbeigt jebkāda veida vajāšanu, tostarp tiesu iestāžu īstenotu cilvēku vajāšanu.
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Valdība 2022. gada februārī atlika pretrunīgās “valsts interneta vārtejas” stāšanos
spēkā, kas būtu maršrutējusi visu interneta datplūsmu valstī, izmantojot Ķīnas tipa
ugunsmūri. Kavēšanos valdība izskaidroja ar pandēmiju un noliedza, ka to ietekmēja
stingrā kritika, ko pauda vārda brīvības aizstāvji.
Kambodžas tiesa notiesāja 20 opozīcijas politiķus un aktīvistus tiesas procesā, ko
Human Rights Watch raksturoja kā “raganu medības”. Starp tiem, kas 2022. gada
martā tika notiesāti, ir arī trimdā esošie opozīcijas līderi Sam Rainsy, Eng Chai Eang,
Mu Sochua u. c. Eiropas Parlaments ir aicinājis bez nosacījumiem atcelt apsūdzības.
2022. gada maijā Parlaments pieņēma rezolūciju par politiskās opozīcijas nepārtraukto
apspiešanu Kambodžā.
I. Singapūra
ES un Singapūra cieši sadarbojas uzņēmējdarbības, zinātnes un tehnoloģiju jomā.
2019. gada februārī ES un Singapūra ratificēja trīs jaunās paaudzes nolīgumus: ES un
Singapūras partnerības un sadarbības nolīgumu (EUSPCA), ES un Singapūras brīvās
tirdzniecības nolīgumu (EUSFTA) un ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības
nolīgumu (EUSIPA). BTN ar Singapūru stājās spēkā 2019. gada novembrī. Šie nolīgumi
ir paredzēti, lai stiprinātu politiskās, ekonomiskās un tirdzniecības saites, un tie
ievērojami samazinās muitas nodokļus abām pusēm. Daudzās nozarēs tiek likvidētas
tehniskās un ar tarifiem nesaistītās barjeras preču tirdzniecībai.
2021. gadā ES un Singapūras preču tirdzniecība sasniedza 42,9 miljardus EUR,
kas ir par 4,5 % vairāk nekā 2020. gadā. ES eksports uz Singapūru sasniedza
27,3 miljardus EUR, savukārt imports no Singapūras bija 15,6 miljardi EUR. Singapūra
2021. gadā bija ES 20. lielākā preču tirdzniecības partnere pasaulē. ES un Singapūras
pakalpojumu tirdzniecība 2020. gadā sasniedza 50,3 miljardus EUR, līdz ar to
Singapūra bija ES piektā lielākā partnere pakalpojumu tirdzniecībā. ES un Singapūras
kopējā tirdzniecība, proti, gan preču, gan pakalpojumu tirdzniecība, 2020. gadā
sasniedza 91 miljardu EUR, un Singapūra ir ES lielākā tirdzniecības partnere ASEAN
un tās 11. lielākā tirdzniecības partnere pasaulē.
Singapūra joprojām ir svarīgs ES ārvalstu tiešo ieguldījumu galamērķis. 2020. gadā ES
un Singapūras preču tirdzniecība sasniedza 255,6 miljardus EUR, kas ir par 15,4 %
vairāk nekā 2019. gadā. Singapūra ir ES septītais lielākais ĀTI galamērķis pasaulē un
lielākais ieguldījumu galamērķis ASEAN valstīs. Turpretī Singapūras uzkrātie ārvalstu
tiešie ieguldījumi ES 2020. gadā sasniedza 150 miljardus EUR, kas ir ievērojams
pieaugums (par 26,6 %) salīdzinājumā ar 2019. gadu. 2021. gada decembra sākumā
ES un Singapūra rīkoja sarunas par divpusējās digitālās tirdzniecības stiprināšanu,
tostarp par visaptverošas ES un Singapūras digitālās partnerības veicināšanu un
sadarbības uzlabošanu mākslīgā intelekta un datu pārvaldības jomā.
2020. gada jūlijā Singapūrā notika vispārējās vēlēšanas. Lee Hsien Loong un viņa
Tautas rīcības partija (PAP) ieguva 83 no 93 vietām parlamentā, savukārt lielākā
opozīcijas grupa – Darbaļaužu partija – guva vislabākos rezultātus, kādus līdz šim
sasniegusi, – 10 vietas. PAP nekad nav zaudējusi vēlēšanās un pārvalda pilsētvalsti
kopš 1959. gada. Premjerministrs Lee Hsien Loong jau sen ir teicis, ka atdos varu,
pirms viņam apritēs 70 gadi, kas ir 2022. gadā. 2021. gada aprīlī premjerministra
vietnieks Heng Swee Keat, kurš tika iecelts par Lee Hsien Loong pēcteci, paziņoja
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par savu lēmumu atkāpties no amata. Lawrence Wong kļuva par valdošās PAP jauno
vadītāju un līdz ar to par premjerministra vietnieku, un sagaidāms, ka pēc nākamajām
vispārējām vēlēšanām, kas paredzētas 2025. gadā, viņš stāsies Lee Hsien Loong vietā.
Premjerministra Lee Hsien Loong prioritāte ir bijusi Covid-19 pandēmijas un tās izraisīto
ekonomisko problēmu risināšana. 2021. gada oktobrī valdība nāca klajā ar paziņojumu,
ka no 2021. gada oktobra Singapūra būs atvērta pilnībā vakcinētiem ceļotājiem no
astoņām valstīm, starp kurām ir arī dažas ES valstis, kuriem nebūs jāievēro karantīna.
Singapūras parlaments 2021. gada oktobrī pieņēma Likumu par ārvalstu iejaukšanos
(pretpasākumiem), kura mērķis ir novērst ārvalstu iejaukšanos iekšpolitikā. Atbalstot
pilsoniskās sabiedrības darbību, Eiropas Parlaments ir nepārprotami prasījis atcelt
nāvessodu.
2022. gada jūnijā finanšu ministrs un premjerministra vietnieks Lawrence Wong
paziņoja par atbalsta paketi 1,1 miljarda USD apmērā, lai mazinātu dzīves dārdzības
spiedienu. Wong norādīja, ka šis pasākums ir īpaši paredzēts, lai palīdzētu grupām
ar zemiem ienākumiem, jo Singapūra cieš no augstas inflācijas. Galvenie faktori, kas
izraisīja cenu kāpumu, ir traucējumi globālajās piegādes ķēdēs, augstās preču cenas
un Krievijas iebrukums Ukrainā. Kopš 2021. gada oktobra Singapūra savu monetāro
politiku ir pastiprinājusi trīs reizes.
J. Bruneja
Valsti vada Brunejas sultāns Hassanal Bolkiah, bet arī princis Billah Bolkiah uzņemas
aizvien vairāk pienākumu. Valstī nav vērojama politikas liberalizācija. 2014. gadā tika
reformēts sodu kodekss, lai iekļautu tajā jaunu, šariātā balstītu pieeju. 2019. gada aprīlī
tika pieņemts sodu kodekss, kurā paredzēti jauni soda veidi, kas ietver nāvessodu,
nomētājot akmeņiem par geju seksu un laulības pārkāpšanu, un locekļu amputāciju
par zādzību. Pēc starptautiskiem protestiem Bruneja pagarināja nāvessoda moratoriju.
ES aktīvi pilnveido attiecības ar Bruneju, bet vēl nav noslēgts pamatnolīgums. Pašlaik
notiek sarunas par ES un Brunejas partnerības un sadarbības nolīgumu, kas attieksies
uz vairākām politikas un ekonomikas jomām. 2020. gadā kopējā preču tirdzniecība
starp Bruneju un ES sasniedza 153 miljonus EUR, ar 142 miljonu EUR pārpalikumu par
labu ES. Tirdzniecība starp ES un Bruneju galvenokārt notiek mašīnbūves, mehānisko
transportlīdzekļu un ķīmisko vielu jomā.
ES un Brunejas attiecības galvenokārt risina ASEAN, un Bruneja 2021. gadā uzņēmās
vadību, izraugoties saukli “Mēs rūpējamies, mēs gatavojamies, mēs kļūstam turīgi”.
2021. gada augustā Brunejas ārlietu ministra vietnieks Erywan Yusof tika iecelts par
ASEAN īpašo sūtni Mjanmā. Viņa uzdevums ir būt starpniekam ar Mjanmas huntu.
2019. gada 18. aprīļa rezolūcijā Parlaments stingri nosodīja šariāta kriminālkodeksa
stāšanos spēkā. Tas atkārtoti nosodīja nāvessodu un uzsvēra, ka šariāta
kriminālkodeksa noteikumi pārkāpj Brunejas saistības, kas tai ir saskaņā ar
starptautiskajām cilvēktiesībām.
Spriedze starp Ķīnu un Dienvidaustrumāzijas prasītājiem Dienvidķīnas jūras
teritoriālajos strīdos 2022. gadā palielinājās. Lai gan Bruneja līdz šim klusēja,
2022. gada jūlijā tā nāca klajā ar pirmo vienpusējo paziņojumu par Dienvidķīnas jūru,
piesakot sevi kā valsti, kurai arī ir savas prasības. Tomēr Brunejas politika ir izvairīties
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no sāncensības ar Ķīnu Dienvidķīnas jūras strīdā, jo tā baidās, ka var ciest divpusējās
ekonomiskās attiecības.
2022. gada jūnijā Brunejas sultāns paziņoja par ministru nomaiņu. Sultāns saglabā
premjerministra amatu, kā arī aizsardzības, ārlietu un finanšu un ekonomikas portfeļus.
Pirmo reizi par ministri (izglītības jautājumos) iecelta sieviete.
K. Laosa
ES un Laosas attiecību pamatā ir 1997. gadā parakstītais sadarbības nolīgums. ES
sniedza vairāk nekā 500 miljonu EUR atbalstu laikposmā no 2016. līdz 2020. gadam,
atbalstot Laosas Astoto Valsts sociālekonomiskās attīstības plānu, kas vērsts uz
augstas ekonomikas izaugsmes sasniegšanu ar vispārējo mērķi – līdz 2020. gadam
atbrīvoties no vismazāk attīstītās valsts statusa. ES 2021. gada martā sadarbībā ar
PVO Laosas veselības aprūpes sistēmai piešķīra 2,8 miljonus EUR, lai tā var uzlabot
sagatavotību un labāk reaģēt uz Covid-19 un citām pandēmijām.
2021. gada oktobrī šī valsts iedarbināja savu pirmo digitālo mācīšanas un mācīšanās
platformu, pateicoties ES, UNICEF un Globālas izglītības partnerības atbalstam,
lai atvieglotu attālināto mācīšanos studentiem un skolotājiem Covid-19 pandēmijas
laikā. ES daudzgadu indikatīvajā programmā 2021.–2027. gadam Laosai ir paredzēts
kopējais indikatīvais piešķīrums pirmajam posmam 2021.–2024. gadā 83 miljonu EUR
apmērā.
ES ir Laosas ceturtā lielākā tirdzniecības partnere aiz Taizemes, Ķīnas un Vjetnamas,
un tirdzniecība ar to veido 3,6 % no valsts kopējā tirdzniecības apjoma. 2020. gadā
ES tirdzniecības apjoms ar Laosu sasniedza 436 miljardus EUR. Neraugoties uz
ekonomikas reformām, valsts joprojām ir nabadzīga un atkarīga no starptautiskās
palīdzības. Kā vismazāk attīstītai valstij, Laosai tiek piemērots režīms “Viss, izņemot
ieročus” (EBA).
Laosa ir vienpartijas valsts. Laosas Tautas revolucionārā partija, kas ir pie varas
kopš pilsoņu kara beigām 1975. gadā, kontrolē valsti ar dzelzs tvērienu, opozīcijas
nav. Devītās Nacionālās asamblejas vēlēšanas Laosā notika 2021. gada februārī.
Tajās no 164 vietām 158 ieguva valdošā Laosas Tautas revolucionārā partija (LPRP),
bet pārējās sešas – neatkarīgie kandidāti. 2021. gada martā Nacionālās asamblejas
atklāšanas laikā Laosa ievēlēja savu prezidentu Thongloun Sisoulith, valdošās LPRP
partijas ģenerālsekretāru, kurš pirms tam kopš 2016. gada aprīļa bija premjerministrs.
Laosa padziļina politiskās un ekonomiskās attiecības ar Ķīnu un ASEAN, lai piesaistītu
vairāk investīciju. Ekonomiskās reformas ir novedušas pie pastāvīgas ekonomikas
izaugsmes (vairāk nekā 7 % kopš 2014. gada). Covid-19 pandēmija ir radījusi jaunus
izaicinājumus šai programmai, nopietni ietekmējot ekonomikas izaugsmi, kas saskaņā
ar aplēsēm 2020. gadā samazināsies un būs diapazonā no -0,6 % līdz -2,4 %.
ES īpašu uzmanību pievērš cilvēktiesību stāvoklim, tostarp to cilvēku stāvoklim, kuri
tika pārvietoti tāpēc, ka uz Mekongas upes tiek būvēti milzīgi aizsprosti. 2021. gada
decembra sākumā Pekinas iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” ietvaros tika atvērta
jauna, 414 kilometrus gara dzelzceļa līnija, kas savieno Ķīnu ar galvaspilsētu Vjentjanu
un kura izmaksā gandrīz vienu trešdaļu no Laosas gada IKP.
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SDO konferences konferencē, kas notika Ženēvā, ES aicināja Laosu risināt bērnu
seksuālās izmantošanas problēmu. 2022. gada jūlijā ES pauda bažas par progresa
trūkumu ieilgušo cilvēktiesību pārkāpumu novēršanā Laosā un mudināja iestādes
ievērot valsts saistības cilvēktiesību jomā, kas tai ir saskaņā ar Starptautisko
Cilvēktiesību federāciju (FIDH) un ko uzņēmusies tās dalīborganizācija “Laosas
kustība”. Abas organizācijas nāca klajā ar informatīvu dokumentu, kurā sniegts
kopsavilkums par tendencēm cilvēktiesību jomā Laosā. Pēdējais ES un Laosas
cilvēktiesību dialogs norisinājās 2022. gada jūlijā.
L. Malaizija
ES un Malaizija pabeidza sarunas par partnerības un sadarbības nolīgumu 2015. gada
decembrī. Pēc septiņām sarunu kārtām par ES un Malaizijas brīvās tirdzniecības
nolīgumu 2012. gada aprīlī pēc Malaizijas pieprasījuma sarunas tika apturētas.
2017. gada martā Padome lūdza Komisiju un Augsto pārstāvi pārskatīt ierosināto
nolīgumu un mainīt to uz “jauktu” nolīgumu. ES un Malaizija apsprieda jaunu noteikumu
iekļaušanu un principā vienojās par tiem, tāpēc drīzumā ir gaidāma nolīguma
parakstīšana. Pašlaik notiek sarunas par diviem nolīgumiem – BTN un brīvprātīgu
partnerattiecību nolīgumu saistībā ar meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un
tirdzniecību. Komisija 2022. gada maijā publicēja ilgtspējas ietekmes novērtējuma
galīgo ziņojumu, paužot atbalstu sarunām par BTN.
ES ir svarīgs tirdzniecības partneris un liels ieguldītājs Malaizijā, kura, būdama
jaunietekmes ekonomika, paver ES pievilcīgas tirdzniecības iespējas. ES un Malaizijas
tirdzniecības apjoms aug, un kopš 2010. gada ir peaudzis par vairāk nekā 50 %.
2020. gadā Malaizija bija ES 20. lielākā tirdzniecības partnere, savukārt ES bija
Malaizijas piektā lielākā tirdzniecības partnere. Malaizija ir ES trešais lielākais ASEAN
tirgus aiz Singapūras un Vjetnamas.
Tirdzniecība ar ES 2021. gadā veidoja 8,1 % no Malaizijas kopējā tirdzniecības
apjoma. ES imports no Malaizijas ir pakāpeniski palielinājies, 2021. gadā sasniedzot
29,2 miljardus EUR, savukārt ES eksports uz Malaiziju bija 11,8 miljardi EUR.
Malaizijas kopējais tirdzniecības pārpalikums ar ES gadu gaitā ir pastāvīgi palielinājies,
2021. gadā sasniedzot 17,4 miljardus EUR. Malaizijas liberalizācijas politikas un BTN
perspektīvu rezultātā ES ārvalstu tiešie ieguldījumi Malaizijā 2020. gadā palielinājās
līdz 27,8 miljardiem EUR. ES un Malaizijas divpusējā tirdzniecībā dominē rūpniecības
ražojumi, kas veido vairāk nekā 90 % no tirdzniecības apjoma. 2019. gada martā
Eiropas Komisija paziņoja, ka palmu eļļas izmantošana transporta degvielas ražošanā
ir pakāpeniski jāizbeidz, kā to paredz Atjaunojamo energoresursu direktīva, kurā
noteikts ilgtspējīgas bioenerģijas mērķis – 32 %. Gan Indonēzija, gan Malaizija pret to
iebilda un iesniedza sūdzības Pasaules Tirdzniecības organizācijai (PTO). Malaizija,
kas ir pasaulē otrā lielākā palmu eļļas ražotāja, 2021. gada janvārī sekoja Indonēzijas
piemēram un iesniedza sūdzību PTO par ES noteikumiem attiecībā uz biodegvielām,
kas iegūtas no palmu eļļas. Malaizijas valdība 2021. gada janvārī paziņoja, ka tā
veic tiesiskas darbības pret ES dalībvalstīm Franciju un Lietuvu par no palmu eļļas
ražotu biodegvielu izmantošanas ierobežošanu. Lai arī 2021. gada aprīlī ES noraidīja
Malaizijas lūgumu izveidot ekspertu grupu strīdā par biodegvielām, PTO 2021. gada
31. maijā beidzot piekrita Malaizijas lūgumam izveidot ekspertu grupu ES tiesību aktu
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izskatīšanai. 2021. gada oktobrī ES Padome pieņēma secinājumus par pārskatīto
ES sarakstu ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas. Pirmo reizi Malaiziju
iekļuva II pielikuma pelēkajā sarakstā. Lai gan palmu eļļa tiek uzskatīta par svarīgu
jautājumu ES un Malaizijas BTN sarunās, palmu eļļa faktiski veido mazāk nekā
5 % no ES importa no Malaizijas, un Malaizijas Palmu eļļas padomes 2019. gada
statistikas dati arī liecina, ka ES noteiktais palmu eļļas ierobežojums ietekmēs tikai
0,04 % no Malaizijas gada ražošanas apjoma. Krievijas iebrukums Ukrainā ir izraisījis
pārtikas eļļas trūkumu pasaulē, un tas varētu palīdzēt Malaizijai atgūt palmu eļļas
tirgus daļu ES. Kā 2022. gada maijā norādīja Malaizijas plantāciju, industriju un preču
ministrs, paredzams, ka ES pieprasījums pēc pārtikas eļļas tuvākajā nākotnē pieaugs,
jo saulespuķu un sojas eļļas krājumi nav lieli.
Malaizijas Barisan Nasional (BN) koalīcija, kurā iekļauta Apvienotā Malaju Nacionālā
organizācija (UMNO), 2018. gada maija vispārējās vēlēšanās pirmo reizi piedzīvoja
sakāvi. Premjerministrs Mahathir Mohamad, Cerību alianses vadītājs, nomainīja
amatā Najib Razak, kuram ir piespriests 12 gadu cietumsods, kas pārsūdzēts.
2019. gada novembrī opozīcijas BN koalīcija papildvēlēšanās uzvarēja Tandžunpiaijas
parlamenta vēlēšanu apgabalā Džohoras štatā. Ar UMNO atbalstu 2020. gada martā
karalis Abdullah pieņēma Apvienotās pirmiedzīvotāju partijas (PPBM) priekšsēdētāja
Muhyiddin Yassin zvērestu, viņam kļūstot par premjerministru, kas sāka vadīt jauno
Perikatan Nasional (PN) koalīciju. Taču 2020. gada oktobrī opozīcijas vadītājs Anwar
Ibrahim tikās ar sultānu Abdullah Sultan Ahmad Shah, lai pierādītu, ka viņam ir
pārliecinošs parlamenta vairākums, un aicināja premjerministru Muhyiddin Yassin
atkāpties no amata.
Sultāns noraidīja Ibrahima priekšlikumu, bet izveidojās dziļa politiskā krīze, tāpēc
premjerministrs Muhyiddin Yassin nolēma atkāpties 2021. gada 16. augustā pēc
tam, kad zaudēja vairākuma atbalstu parlamentā. Sultāns iesaistījās, lai panāktu PM
pēctecību, un atguva savu konstitucionālo varu. 2021. gada augustā viņš nominēja
Ismail Sabri Malaysia par valsts devīto premjerministru (trešo šajā piecu gadu pilnvaru
termiņā). Nākamās Malaizijas vispārējās vēlēšanas notiks 2023. gadā.
Eiropas Parlaments savās rezolūcijās ir nosodījis nāvessoda piemērošanu, LGBTI
tiesību neievērošanu un sabiedrības neapmierinātības apklusināšanu, kā arī to, ka nav
iespējas miermīlīgi paust viedokli, tostarp nav iespējamas publiskas debates.
Malaizijas valdība 2022. gada jūnijā paziņoja, ka tā atcels nāvessodu. Tas ir solis
uz priekšu un paraugs reģionam. ES ir mudinājusi valsts iestādes veikt konkrētus
pasākumus, lai nolīgumu ātri ieviestu tiesību aktos.
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