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JUGOVZHODNA AZIJA

Indijsko-pacifiška regija se hitro spreminja in postaja ključna geostrateška regija,
saj tam živi več kot 50 % svetovnega prebivalstva. Skozi to regijo potujeta dve
tretjini svetovne trgovine z zabojniki in tamkajšnji plovni koridorji so pomembne poti
za trgovino in oskrbo z energijo. EU je septembra 2021 sprejela svojo strategijo
za sodelovanje v indijsko-pacifiški regiji, da bi povečala svojo navzočno v regiji ter
vzpostavila partnerstva za krepitev mednarodnega reda, ki temelji na pravilih, in
reševanje svetovnih izzivov. Unija prilagaja svoje sedanje instrumente v podporo
strateški avtonomiji EU. V svojem strateškem kompasu za varnost in obrambo, ki
ga je Svet uradno odobril marca 2022, spodbuja odprto in na pravilih temelječo
regionalno varnostno strukturo, vključno z varnimi pomorskimi potmi, krepitvijo
zmogljivosti in okrepljeno pomorsko prisotnostjo v indijsko-pacifiški regiji.
Evropska unija utrjuje vezi z državami jugovzhodne Azije in spodbuja regionalno
povezovanje z Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN). V regiji so prisotni
razlogi za geostrateško zaskrbljenost, denimo glede Južnokitajskega morja in
tajvanskega vprašanja, in zaskrbljenost v zvezi z okoljem, zlasti v podregiji Mekong.
EU je v jugovzhodni Aziji močan gospodarski akter in prispeva precejšnjo razvojno
pomoč za vzpostavljanje institucij, demokracijo, dobro upravljanje in človekove
pravice. EU je mobilizirala sveženj z več kot 800 milijoni EUR za spoprijemanje
s pandemijo covida-19 v tej regiji in blažitev njenih socialno-ekonomskih posledic.

Ta informativni pregled obravnava območje jugovzhodne Azije. Glej še poglavji o južni
Aziji (5.6.7) in vzhodni Aziji (5.6.8).

PRAVNA PODLAGA

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

— členi 206 in 207 (trgovina) ter 216–219 (mednarodni sporazumi) Pogodbe
o delovanju Evropske unije;

— sporazumi o partnerstvu in sodelovanju (dvostranski odnosi).

A. Združenje držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
Prvega vrha združenja ASEAN februarja leta 1976 na Baliju so se udeležili Indonezija,
Malezija, Filipini, Singapur in Tajska. Združenju so se pozneje pridružili Brunej,
Vietnam, Laos, Kambodža in Mjanmar. Združenje izvaja strogo politiko nevmešavanja
v notranje zadeve svojih članic.
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EU in ASEAN sta v zahtevnem geopolitičnem okviru podobno misleča partnerja, saj oba
verjameta v multilateralizem, ki temelji na pravilih. V 45 letih sodelovanja sta ASEAN
in EU zgradila čvrste vezi, zlasti na področju trgovine in gospodarskih odnosov, in sta
sedaj strateška partnerja. EU je druga največja partnerica združenja in nanjo odpade
13 % vse njegove trgovine s preostankom sveta. Združenje ASEAN je tretji največji
partner EU zunaj Evrope (za Združenimi državami Amerike in Kitajsko). Končni cilj je
še vedno sklenitev medregijskega prostotrgovinskega sporazuma EU-ASEAN.
Zadnje ministrsko srečanje EU-ASEAN julija 2021 se je sklenilo z dogovorom o razvoju
strateškega partnerstva, o katerem sta se strani sporazumeli decembra 2020. Obe
strani sta se s tem zavezali k rednim srečanjem voditeljev, da bi okrepili gospodarsko in
varnostno sodelovanje ter izboljšali odnose na področjih, kot sta povezljivost in razvoj.
EU in združenje ASEAN sta se zavezala, da bosta okrepila prizadevanje za oblikovanje
praktičnega okvira za medregionalni sporazum o prosti trgovini. Obe strani preučujeta
morebitno partnerstvo za povezljivost ob upoštevanju strategije EU za povezovanje
Evrope in Azije ter krovnega načrta o povezljivosti ASEAN do leta 2025. Dogovorili sta
se tudi, da bosta ustanovili skupno delovno skupino, ki bo obravnavala izzive v zvezi
z doseganjem ciljev trajnostnega razvoja v sektorju rastlinskega olja, zlasti palmovega.
29. seja skupnega odbora za sodelovanje ASEAN-EU je bila februarja 2022. Obe
strani sta poudarili pomembno vlogo združenja ASEAN in EU v regionalnih in svetovnih
zadevah, pregledali četrto leto izvajanja akcijskega načrta EU-ASEAN za obdobje
2018–2022, ko je bilo več kot 88 % načrtovanih ukrepov bodisi uresničenih bodisi so
trenutno v obravnavi, ter izrazili pričakovanje, da bo pravočasno sklenjen naslednji
akcijski načrt (2023–2027).
14. septembra 2021 je bilo 17. posvetovanje med ministri za gospodarstvo združenja
ASEAN in komisarjem EU za trgovino. Obe strani sta podprli program ASEAN-EU za
trgovino in naložbe za obdobje 2021–2022, ponovno potrdili svojo zavezanost krepitvi
gospodarskega sodelovanja in oblikovanju parametrov prihodnjega sporazuma o prosti
trgovini med združenjem ASEAN in EU.
Z novim strateškim partnerstvom EU-ASEAN želi EU še naprej spodbujati
parlamentarno razsežnost odnosov, tudi s podpiranjem bolj strukturnih izmenjav
in spodbujanjem skupne parlamentarne skupščine med Evropskim parlamentom in
medparlamentarno skupščino ASEAN, da se zagotovi demokratična odgovornost in
oblikuje forum večstranskih izmenjav za obravnavo svetovnih vprašanj. Delegacija za
odnose z združenjem ASEAN je na seji 14. junija 2021 opravila izmenjavo mnenj
z državami članicami združenja in Evropsko službo za zunanje delovanje o strateškem
partnerstvu med EU in ASEAN ter o indopacifiški strategiji EU. 22. junija 2021 je
potekal ustanovni medregionalni parlamentarni dialog med EP in AIPA, na katerem
so razpravljali o prihodnosti trgovinskih odnosov med EU in združenjem ASEAN ter
o posledicah pandemije covida-19.
Celovito regionalno gospodarsko partnerstvo (RCEP), podpisano novembra 2020, je
začelo veljati januarja 2022. V partnerstvu sodeluje 10 držav članic združenja ASEAN
in pet azijsko-pacifiških partneric združenja. Gre za največji sporazum o prosti trgovini
na svetu, saj zajema več kot polovico svetovnega izvoza in skoraj tretjino svetovnega
bruto domačega proizvoda (BDP). Sporazum pokriva večino gospodarskih sektorjev in
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pričakuje se, da se bo mogoča trgovina brez tarif z več 90 % blaga. Za večino tega
blaga je na podlagi obstoječih sporazumov med članicami že v veljavi ta ugodnost. Za
znižanja tarif, o katerih dogovor še ni bil dosežen, pa bi lahko potrebovali tudi do 20 let.
Kambodža, Laos in Mjanmar imajo daljša prehodna obdobja. Občutljivi sektorji, kot
je kmetijstvo, so večinoma izključeni iz znižanja tarif. Članice celovitega regionalnega
gospodarskega partnerstva bi morale imeti koristi od skupnih pravil o poreklu, odprave
izvoznih kvot, poenostavljenih carinskih postopkov in lažjega čezmejnega dostopa
do trgovinskih območij. Ključna področja rasti bodo verjetno Surovine, stroji, motorna
vozila in potrošniški izdelki.
B. Azijsko-evropsko srečanje (ASEM) in azijsko-evropsko parlamentarno
partnersko srečanje (ASEP)
Cilj ASEM je okrepiti gospodarsko sodelovanje, politični dialog in spodbujanje
medosebnih stikov med EU in Azijo. Partnerici sta nedavno poudarili potrebo po
učinkovitem in hitrem ukrepanju na področjih podnebnih sprememb, varnostnega
sodelovanja, trgovine in človekovih pravic.
Kambodža je novembra 2021 gostila 13. vrh ASEM (ASEM13) in 11. azijsko-
evropsko parlamentarno partnersko srečanje (ASEP-11). Cilj ASEM13 je bil okrepiti
multilateralizem za skupno rast s poudarkom na reševanju svetovnih izzivov, kot
so podnebne spremembe, trajnostni razvoj in terorizem, ter izboljšati večstranski
trgovinski sistem. V skladu s to splošno tematiko je bilo srečanje ASEP-11 organizirano
kot dogodek, ki je spremljal ASEM13 in je bil posvečen krepitvi parlamentarnega
partnerstva za mir in trajnostni razvoj v obdobju po pandemiji covida-19.
C. Indonezija
Indonezija kot članica G20, tretja največja demokracija na svetu in največja država
z muslimansko večino postaja vse bolj ključna partnerica EU. Sodelovanje med
EU in Indonezijo temelji na sporazumu o partnerstvu in sodelovanju iz leta 2014.
Srečanje skupnega odbora EU-Indonezija junija 2021 je bilo korak naprej pri sedanjem
dvostranskem sodelovanju na podlagi sporazuma o partnerstvu in sodelovanju.
Voditelji so poudarili pomen krepitve in izvajanja globalnih programov mednarodne
skupnosti kar zadeva indopacifiško sodelovanje, pri čemer so poudarili svojo
zavezanost boju proti podnebnim spremembam in prizadevanjem za skupno zeleno
agendo.
Indonezija in EU sta julija 2022 na Baliju organizirali šesti skupni odbor, na katerem sta
pregledali dvostranske odnose. Pozdravili sta vzajemno priznavanje potrdil o cepljenju
proti covidu-19 od maja 2022. Pred tem je novembra 2021 potekal šesti dialog
o varnostni politiki, marca 2022 pa šesti politični dialog. Indonezija je izrazila interes za
izboljšanje mobilnosti pri vstopanju v EU z liberalizacijo schengenskega vizumskega
režima za poslovne in turistične obiskovalce iz Indonezije. Indonezija in EU sta ponovno
potrdili svojo zavezanost suverenosti, neodvisnosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine
ter obžalovali rusko agresijo. Pohvalili sta obisk predsednika Joka Widoda v Kijevu
in Moskvi ter podprli pobudo za varen prevoz žit in živil iz ukrajinskih pristanišč,
o kateri so se julija 2022 dogovorili Rusija, Ukrajina, Turčija in Združeni narodi.
Ponovno so se zavezali krepitvi duha multilateralizma in spoštovanju mednarodnega
prava, da bi spodbujali mir in stabilnost. Strani sta soglašali, da si bosta prizadevali
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za vzajemno koristno partnerstvo na področju varnostnega sodelovanja, ki zajema
pomorsko varnost, mirovne operacije, kibernetsko varnost in boj proti terorizmu.
Indonezija je podprla nadaljnje izmenjave znanja in posvetovanja o varnostnem in
obrambnem sodelovanju prek programov EU za krepitev varnostnega sodelovanja
v Aziji in z njo (ESIWA) ter kritičnih pomorskih poti v Indijskem oceanu (CRIMARIO).
Obe strani sta pozdravili načrtovanje prihodnje skupne pomorske vaje in dejstvo, da je
indonezijska Univerza za obrambo postala pridružena članica mreže akademij EU za
obrambo in varnost. Skupni odbor se je julija 2022 seznanil tudi s sejo delovne skupine
za trgovino in naložbe aprila 2022, na kateri so obravnavali dvostransko trgovino in
naložbe, ter potrdil zavezo, da bo pospešil delo v zvezi s sedanjimi pogajanji o celovitem
sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Indonezijo in EU.
Junija 2021 je Svetovna trgovinska organizacija (STO) objavila dokument o sporu glede
biogoriv in palmovega olja med EU in Indonezijo. Indonezija je decembra 2019 pri STO
vložila tožbo proti EU zaradi nekaterih ukrepov v zvezi z biogorivi iz palmovega olja
oziroma pridelka oljnih palm z utemeljitvijo, da so omejitve, ki jih je EU sprejela glede
biogoriv iz palmovega olja, nepoštene in diskriminatorne, ter zahtevala posvetovanja
o sporu v okviru STO. Posvetovanja o ukrepih so potekala 19. februarja 2020, ker
pa niso privedla do rešitve spora, je Indonezija marca 2020 pozvala organ STO
za reševanje sporov, naj ustanovi odbor za preučitev zadeve. Odločitev STO še ni
sprejeta, a načeloma naj bi bila odločitev sprejeta do konca leta 2022. Medtem je
ruska invazija na Ukrajino povzročila globalno pomanjkanje jedilnega olja, kar bi lahko
Indoneziji pomagalo ponovno okrepiti tržni delež palmovega olja v EU. Ne glede na
rezultate sklepa STO si EU prizadeva okrepiti svoj ugled in podpisati nove sporazume,
tudi zaradi energetske krize, ki jo je povzročila vojna v Ukrajini, in širijo se ugibanja, da
bi se lahko uvoz palmovega olja v EU v prihodnjih letih močno povečal.
EU je tretja največja trgovinska partnerica Indonezije. Leta 2020 je skupna blagovna
menjava znašala 20,6 milijarde EUR, pri čemer je imela Indonezija 6,2 milijarde EUR
presežka. Neposredne tuje naložbe EU v Indoneziji so znašale 25,8 milijarde EUR,
V državi so aprila 2020 sočasno potekale predsedniške, parlamentarne in lokalne
volitve. Joko Widodo – Jokowi (Indonezijska demokratska stranka) je osvojil drugi
mandat, kriza zaradi pandemije pa je ogrozila njegovo vodenje in vsesplošno
priljubljenost. Vlada sicer daje prednost razvoju infrastrukture s pomočjo tujih in
zasebnih naložb, a je morala oblikovanje politik osredotočiti na okrevanje po pandemiji
covida-19.
Naslednje predsedniške volitve bodo leta 2024 in predsednik Jokowi se bo
najverjetneje potegoval za svoj tretji mandat. V zadnjem letu se je zamenjalo več
ministrov.
Ko je predsednik Joko Widodo napovedal, da namerava zgraditi novo glavno mesto,
je obljubil bleščečo, zeleno in visokotehnološko metropolo. Prihodnost 30 milijard EUR
vrednega projekta bo odvisna od volitev februarja 2024. Gradnja Nusantare naj bi se
nadaljevala do leta 2045, ko bo Indonezija praznovala stoto obletnico neodvisnosti.
Mesto se nahaja na Borneu in njegova gradnja močno vpliva na okolje v regiji, ki
je znana po velikih deževnih gozdovih in prostoživečih živalih, vključno z orangutani
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in dolgonosimi opicami. Vlada je obljubila prerazporejanje bogastva in spodbujanje
razvoja v drugih delih Indonezije.
Letos država predseduje skupini G20. Veliko pozornosti je požel razkol med državami
skupine G20, kar zadeva vprašanja, ali naj bo Rusija članica skupine G20 ali ne.
Rusija in Ukrajina sta bili povabljeni na vrhunsko srečanje na Baliju novembra 2022,
vendar se ga predsednik Putin ni udeležil, predsednik Zelenski pa je vrh nagovoril prek
videopovezave.
Oktobra 2019 je Parlament sprejel resolucijo o predlaganem kazenskem zakoniku
v Indoneziji, v kateri je izrazil pomisleke zaradi določb o bogokletstvu in prešuštvu ter
zaskrbljenost, da se bo novi kazenski zakonik uporabljal proti manjšinam in omogočal
diskriminacijo na podlagi spola, vere in spolne usmerjenosti. V državi pa so se nanj
odzvali tudi z demonstracijami. Parlament je pozdravil odločitev predsednika Joka
Widoda, ki je po množičnih protestih, na katerih je sodelovalo na tisoče ljudi po vsej
državi, odložil njegovo sprejetje.
D. Mjanmar
EU je aktivna partnerica Mjanmara pri prehodu v demokracijo in utira pot ponovnega
sodelovanja mednarodne skupnosti s to državo, potem ko je leta 2015 začela ponovno
vzpostavljati demokracijo in se odpirati svetu. Zaradi več desetletij mednarodne
osamitve in sankcij ni bil sprejet uradni okvirni sporazum.
Mjanmarska ustava, ki jo je napisala vojaška vlada in je bila sprejeta z referendumom
leta 2008, omejuje ukrepe civilne vlade in vojski daje izjemno moč, saj je zanjo
rezerviranih 25 % sedežev v parlamentu in nadzor nad glavnimi ministrstvi, ki so
pristojna za varnost in upravljanje ozemlja. V Mjanmaru že od leta 1948 vihra
državljanska vojna. Oktobra 2015 je bilo dogovorjeno premirje, ki pa ga več
etničnih uporniških skupin ni podpisalo. Demokratične reforme so napredovale od
volitev leta 2015, ko je Aung San Su Či zasedla mesto državne svetnice, zunanje
ministrice in ministrice v kabinetu predsedstva. Zadnje splošne volitve so potekale
8. novembra 2020. Vladajoča Nacionalna liga za demokracijo (NLD) pod vodstvom
Aung San Su Či je v parlamentu osvojila dovolj sedežev za oblikovanje vlade.
Vendar je vojska februarja 2021, kot odziv na domnevno volilno goljufijo, z državnim
udarom prevzela oblast in pridržala Aung San Su Či, predsednika U Vin Mjinta in
druge visoke uradnike iz Nacionalne lige za demokracijo. Za vodjo vojaške hunte je bil
imenovan glavni poveljnik vojske, general Min Aung Hlaing. Zoper Aung San Su Či in
druge najvišje predstavnike Nacionalne lige za demokracijo so bile vložene obtožnice.
Ti dogodki so pripeljali do prodemokratičnih protestov ter spopadov z vojsko, v katerih
je več ljudi umrlo oziroma jih je bilo resno poškodovanih.
EU je skupaj z drugimi mednarodnimi akterji objavila številne izjave o Mjanmaru in
uvedla sankcije proti hunti in subjektom v lasti vojske. Svet je februarja 2021 sprejel
sklepe, v katerih je obsodil vojaški udar in pozval k pomiritvi napetosti, preklicu izrednih
razmer, ponovni vzpostavitvi legitimne vlade in takojšnji izpustitvi priprtih ali aretiranih
v povezavi z državnim udarom. V marcu, aprilu in juniju je Svet uvedel sankcije zoper
posameznike, odgovorne za vojaški udar, ter jih razširil tudi na podjetja in pravne osebe
pod vojaškim nadzorom.
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Podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno
politiko je aprila 2021 podal izjavo o soglasju v petih točkah, doseženem na srečanju
voditeljev združenja ASEAN v Indoneziji, v kateri je podprl posebnega odposlanca
združenja. Podpredsednik/visoki predstavnik je oktobra 2021 pozval Mjanmar, naj
konstruktivno sodeluje z združenjem ASEAN. Mjanmar pa je objavil sporočilo za
javnost, v katerem je zavrnil prošnjo posebnega odposlanca ASEAN za srečanje
z Aung San Su Či. Svet je februarja 2022 podprl četrti sveženj sankcij proti visokim
članom mjanmarskih oboroženih sil (Tatmadaw) in štirim subjektom, vključno z družbo
Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE).
Skupna trgovina med partnericama je leta 2020 znašala 3,1 milijarde EUR. Mjanmar
je kot ena najmanj razvitih držav deležna ugodnosti trgovinske pobude „vse razen
orožja“ v okviru splošnega sistema preferencialov EU (GSP). V državi trenutno poteka
postopek okrepljenega sodelovanja, ki zagotavlja njeno upoštevanje osnovnih zahtev
iz uredbe GSP. EU je dodelila 688 milijonov EUR za Mjanmar za obdobje 2014–2020.
Evropska komisija doslej kljub nedavnemu udaru ni želela uvesti trgovinskih omejitev,
kot razlog pa je navedla negativne posledice za prebivalstvo Mjanmara in omejen vpliv
na vojsko. Večletni okvirni program EU za obdobje 2021–2027 temelji na posebnih
prednostnih nalogah za Mjanmar: upravljanje, pravna država, vzdržna rast, pomoč
razseljenim osebam, zeleni dogovor in digitalna agenda.
V državi se je od vojaškega udara februarja 2021 zaskrbljujoče povečalo število smrtnih
obsodb, vendar se zdi, da ni bilo usmrtitev do julija 2022, ko je mjanmarska vojaška
hunta poročala o usmrtitvi štirih moških, obtoženih na podlagi mjanmarskega zakona
o boju proti terorizmu iz leta 2014.
Po podatkih OZN iz maja 2022 je število notranje razseljenih oseb v Mjanmaru doseglo
milijon. Zadnji podatki kažejo, da naj bi vojska po državnem udaru ubila več kot
1900 ljudi.
Mjanmar se sooča z zaostrovanjem napetosti med skupnostmi. S četrtim srečanjem se
je v avgustu 2020 nadaljevala mirovna konferenca unije, imenovana tudi panglonška
konferenca 21. stoletja. Na konferenci naj bi rešili konflikte med vojsko in etničnimi
uporniškimi skupinami, tako da bi sporazum o premirju po vsej državi postal trajna
rešitev.
Mjanmar je na indeksu demokracije za leto 2021 med 167 državami zasedel
166. mesto. Stanje človekovih pravic je precej problematično, zlasti zaradi preganjanja
Rohingejcev v zvezni državi Rakhine. Več kot 800.000 Rohingejcev je od avgusta 2017
zaradi preganjanja v Mjanmaru zbežalo v Bangladeš. Avgusta 2019 je več tisoč
beguncev zavrnilo, da bi jih Bangladeš, Mjanmar in OZN vrnili v domovino zaradi
varnostnih pomislekov. Parlament je z resolucijo septembra 2019 obsodil kršenje
človekovih pravic Rohingejcev. V februarju 2021 je sprejel resolucijo, v kateri je odločno
obsodil vojaški prevzem oblasti in kršitve človekovih pravic ter hunto pozval, naj
ponovno vzpostavi civilno vlado in takoj izpusti vse, ki so bili pridržani.
Parlament je oktobra 2021 sprejel resolucijo, v kateri je obsodil kršitve človekovih
pravic, nadaljnjo diskriminacijo etničnih manjšin in uporabo nasilja nad državljani
s strani hunte, pa tudi vojaški napad na zdravstvene delavce in objekte. Državo je tudi
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pozval, naj sodeluje s posebnim odposlancem združenja ASEAN, Svet pa je pozval,
naj še naprej izvaja ciljne sankcije proti odgovornim za vojaški udar februarja 2021.
Marca 2022 je Parlament sprejel resolucijo o Mjanmaru, leto dni po državnem udaru,
v kateri je ponovno potrdil svoje stališče glede države. EU je zagotovila dodaten
milijon EUR za neodvisni preiskovalni mehanizem OZN za Mjanmar. Gre za skupino, ki
jo je leta 2018 ustanovil Svet OZN za človekove pravice, da bi zbrala dokaze o kršitvah
človekovih pravic.
E. Filipini
Filipini in EU so leta 2011 podpisali sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ki je
začel veljati marca 2018. Prvi skupni odbor se je sestal 28. januarja 2020 v Bruslju
in ustanovil specializirane pododbore ter tako Filipinom in EU omogočil, da v celoti
razvijejo potencial za sodelovanje, da bi nadgradili dvostranski odnos in okrepili vezi.
Poleg tega so Filipini avgusta 2021 prevzeli vlogo koordinatorja združenja ASEAN za
dialog z EU do leta 2024.
Druga seja skupnega odbora je bila aprila 2022, na njej pa so pregledali sedanje
dvostransko sodelovanje na podlagi sporazuma o partnerstvu in sodelovanju. Kar
zadeva razvoj dogodkov na področju regionalne varnosti, denimo v zvezi s sporom
v Južnokitajskem morju, so EU in Filipini soglašali, da je treba poiskati mirne in
vključujoče rešitve konfliktov, hkrati pa spoštovati načela mednarodnega prava in
Ustanovno listino OZN. Delegaciji sta razpravljali o sprejetju ustreznih resolucij na
izrednem posebnem zasedanju generalne skupščine Združenih narodov o Ukrajini in
v Svetu za človekove pravice, s katerima se obsodi ruska agresija proti Ukrajini.
Evropska unija Filipinom namenja tudi precej denarne pomoči, saj je v obdobju od 2014
do 2020 ta znašala 325 milijonov EUR. Pomoč je prednostno namenjena za pravno
državo in vključujočo rast. Z večletnim okvirnim programom EU za obdobje 2021–
2027 se bo nadaljevalo splošno sodelovanje EU. Dvostranska blagovna menjava
med EU in Filipini je leta 2020 znašala 12,3 milijarde EUR, EU pa je četrta največja
trgovinska partnerica te države. Leta 2020 je prispevala 8,4 % celotne trgovine Filipinov.
Decembra 2015 so se začela pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu EU-Filipini,
prvi krog je potekal maja 2016. Pogajanja so zajemala širok razpon vprašanj, vključno
s tarifami, netarifnimi ovirami za trgovino, trgovino s storitvami in naložbami, pa tudi
trgovinskimi vidiki javnih naročil, intelektualne lastnine, konkurence in trajnostnega
razvoja.
Rodrigo Duterte je maja 2016 zmagal na predsedniških volitvah in sprejel sporne
ukrepe v boju proti trgovini s prepovedanimi drogami, vključno z ukazi o takojšnji
uporabi strelnega orožja, ki so vodili do kršitev človekovih pravic. Spremenil je
zunanjepolitično usmeritev Filipinov ter vzpostavil novo zavezništvo z Rusijo in Kitajsko,
kljub polemiki glede Južnokitajskega morja. Filipini so namreč ena od držav ASEAN,
vključenih v ta spor. EU že ves čas podpira mindanajski mirovni proces in je pozdravila
mirno izvedbo referenduma na začetku leta 2019.
EU je vse bolj zaskrbljena zaradi kršenja človekovih pravic, zlasti zaradi usmrtitev
po hitrem postopku, povezanih z „vojno proti drogam“, in protiterorističnega zakona,
sprejetega julija 2020. Ker se za Filipine že od decembra 2014 uporablja sistem
trgovinskih preferencialov EU GSP+, je EU državo opozorila na njeno zavezo, da
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bo ratificirala in izvajala 27 mednarodnih konvencij o človekovih pravicah in pravicah
delavcev, kot je navedeno v Sporazumu o GSP+.
Parlament je v resoluciji septembra 2020 pozval EU in države članice, naj nemudoma
začnejo postopek, s katerim bi lahko prišlo do začasnega preklica preferencialov GSP
+. Zaenkrat ni bilo nadaljnjih ukrepov v zvezi s to zahtevo.
Maja 2022 so bile v državi predsedniške volitve. Novi predsednik Filipinov je Ferdinand
„Bongbong“ Marcos, podpredsednica Sara Duterte pa je hči prejšnjega predsednika.
Predsednik Ferdinand Marcos je v svojem nastopnem govoru 30. junija 2022 obljubil,
da bo dal prednost kratkoročnim političnim ciljem na področjih kmetijstva, infrastrukture
in naložb. Hkrati se bo verjetno zaostrilo tekmovanje med Japonsko in Kitajsko za
podporo ambicioznim načrtom nove železnice. Za razliko od Duterteja namerava
Marcos ubrati bolj uravnotežene diplomatske odnose s Pekingom in Washingtonom.
Pričakuje se, da se bo decembra 2022 udeležil vrha EU-ASEAN v Bruslju.
Parlament je februarja 2022 sprejel resolucijo, v kateri je odločno obsodil več tisoč
izvensodnih pobojev in druge hude kršitve človekovih pravic, povezane z vojno
proti drogam predsednika Rodriga Duterteja. Poslanci so obsodili tudi vsakršno
ustrahovanje in nasilje zoper tiste, ki želijo razkriti takšne zlorabe v državi.
Parlamentarci za človekove pravice združenja ASEAN so pozvali tudi k takojšnji in
brezpogojni izpustitvi filipinske senatorke Leile De Lima, ene od najostrejših kritikov
bivšega predsednika Duterteja.
F. Vietnam
Odnosi med EU in Vietnamom temeljijo na sporazumu o partnerstvu in sodelovanju iz
leta 2016. Za obdobje 2014–2020 je dodeljenih 400 milijonov EUR, ki so namenjeni
predvsem dobremu upravljanju, energiji in boju proti podnebnim spremembam, zlasti
v delti reke Mekong. Večletni okvirni program EU za Vietnam za obdobje 2021–2027
obravnava bistvena vprašanja in ključna področja za to državo.
EU in Vietnam sta junija 2019 podpisala sporazum o prosti trgovini in sporazum o zaščiti
naložb. Parlament je februarja 2020 odobril oba sporazuma in sporazum o prosti
trgovini je začel veljati avgusta 2020. S prostotrgovinskim sporazumom se je takoj
odpravilo 65 % tarif za izvoz iz EU v Vietnam in 71 % takšnih dajatev za uvoz iz
Vietnama. Odbor Evropskega parlamenta za mednarodno trgovino spremlja izvajanje
sporazuma o prosti trgovini. Sporazum o zaščiti naložb bo začel veljati, ko ga bodo
ratificirale vse države članice EU.
Blagovna menjava med EU in Vietnamom je leta 2020 znašala 43,2 milijarde EUR, tuje
neposredne naložbe EU v tej državi pa so leta 2019 dosegle 6,1 milijarde EUR.
V oktobru 2019 sta EU in Vietnam podpisala okvirni sporazum o sodelovanju
o vzpostavitvi pravne podlage za sodelovanje Vietnama v operacijah EU za krizno
upravljanje.
Splošno stanje človekovih pravic v Vietnamu se slabša, zaradi pandemije covida-19
pa se je ta trend še zaostril. Enako velja za svobodo izražanja v tej državi, saj
se oporečniki vse bolj zatirajo in povečuje se število aretacij zaradi „protidržavnih“
dejavnosti. Leta 2020 je bilo zaradi aktivizma preganjanih na desetine ljudi, prihajalo
je do aretacij novinarjev, več pa je bilo tudi zapornih kazni v skladu z nacionalno
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varnostno zakonodajo. Vietnam je enostrankarska komunistična država brez politične
svobode. Med pandemijo covida-19 so v maju 2021 potekale parlamentarne volitve
za 15. narodno skupščino in v ljudske svete na lokalni ravni, na katerih je zmagala
Vietnamska komunistična stranka in tako ohranila popoln nadzor nad mediji in volilnim
procesom. Volišč ni nadzirala nobena neodvisna agencija. V volilnem postopku, ki je bil
pod popolnim nadzorom države, je bilo izločenih 64 od 75 samoimenovanih kandidatov,
dva neodvisna kandidata pa sta bila aretirana.
Vietnam je eden najuspešnejših primerov prehoda države iz spodletelega
komunističnega gospodarskega sistema v odprto in tržno usmerjeno gospodarstvo.
Ob povprečno skoraj sedemodstotni rasti BDP med letoma 2010 in 2020 spada med
najhitreje rastoče države v regiji ASEAN.
Parlament je v januarju 2021 sprejel resolucijo o Vietnamu, v kateri je pozval k takojšnji
in brezpogojni izpustitvi vseh zagovornikov človekovih pravic in novinarjev ter obsodil
zlorabo represivnih pravnih določb, ki omejujejo temeljne pravice in svoboščine.
Vlado je pozval tudi, naj neodvisnim medijskim hišam dovoli delovanje, ter predlagal
vzpostavitev neodvisnega mehanizma za spremljanje človekovih pravic. Vietnam je
leta 2021 na svetovnem indeksu svobode tiska med 180 državami zasedel 175. mesto.
Vodja vietnamske komunistične partije Nguyễn Phú Trọng, ki je na položaju že več
kot desetletje, je razvil strogo protikorupcijsko politiko. Junija 2022 sta bila na podlagi
obtožb o goljufiji s kompleti za testiranje na covid-19 v vrednosti 169 milijonov EUR
odstavljena in aretirana minister za zdravje Nguyễn Thanh Long in župan Hanoia Chu
Ngọc Anh. Aretirani so bili tudi drugi visoki uradniki. Vietnam se je povzpel za več
kot 30 mest na indeksu zaznave korupcije za leto 2021, ki ga pripravlja organizacija
Transparency International, in je med 180 državami na 87. mestu.
G. Tajska
Partnerstvo med EU in Tajsko temelji na okvirnem sporazumu iz leta 1980 ter na
sporazumu o sodelovanju med EU in združenjem ASEAN iz leta 1980. Ti pogodbenici
sta marca 2013 končali pogajanja za sporazum o partnerstvu in sodelovanju, vendar
je bil postopek po vojaškem udaru leta 2014 prekinjen.
EU in Tajska sta 2. septembra 2022 dosegli dokončni dogovor o besedilu sporazuma
o partnerstvu in sodelovanju med EU in Tajsko ter sklenili pogajalski proces.
Sporazum o partnerstvu in sodelovanju bo okrepil politični dialog in sodelovanje na
številnih področjih politike, vključno z okoljem, energetiko, podnebnimi spremembami,
prometom, znanostjo in tehnologijo, trgovino, zaposlovanjem in socialnimi zadevami,
človekovimi pravicami, izobraževanjem, kmetijstvom, neširjenjem orožja, bojem proti
terorizmu, bojem proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter migracijami in kulturo.
Sprejemajo se tudi ukrepi za nadaljevanje pogajanj o ambicioznem in celovitem
prostotrgovinskem sporazumu med EU in Tajsko. Pogovori so bili ustavljeni leta 2014
zaradi državnega udara vojske, a so se pogajanja spet začela v avgustu 2021. Za
Tajsko je EU eden največjih izvoznih trgov, Tajska pa je med glavnimi trgovinskimi
partnericami EU v združenju ASEAN. Dvostranska trgovina je leta 2020 znašala
29 milijard EUR. Tajski minister za trgovino in sogovorniki iz EU so junija 2021 ponovno
začeli trgovinske pogovore.
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Po letu 2014 je vojska z uvedbo vojnega prava zatrla opozicijo, poročalo pa se je tudi
o kršitvah človekovih pravic. Kralj Maha Vajiralongkorn je bil kronan maja 2019. Vojski
naklonjena stranka je zmagala na splošnih volitvah v marcu 2019, pri katerih naj bi
prihajalo do manipulacij. Prajut Čan Oča, ki je že bil predsednik vlade od leta 2014
do 2019 v okviru nacionalnega sveta za mir in red (NCPO), je bil junija 2019 ponovno
imenovan na ta položaj. Čeprav je vojaška hunta julija 2019 uradno sestopila z oblasti,
ima vojska še vedno vpliv na vlado.
Tajsko ustavno sodišče je pred tem odločilo, da predsednika vlade Prajuta Čan Oča
začasno odstavi s položaja, saj naj bi ga zasedal že dlje, kot dopušča zakon. Mandat
največ osmih let je namreč začel leta 2014, ko je prišel na oblast z državnim udarom.
Vendar je ustavno sodišče v končni odločbi z dne 30. septembra 2022 razsodilo, da
predsednik vlade Prajut Čan Oča ni izčrpal osemletne omejitve mandata.
Tajski protesti proti vojaški vladi so vključevali zahteve po reformi tajske monarhije.
Prvi val protestov je februarja 2020 sprožila odločitev ustavnega sodišča, da razpusti
opozicijsko Stranko za novo prihodnost, ki je bila priljubljena med mladimi in je na
volitvah marca 2019 dobila tretje največje število sedežev v predstavniškem domu.
Tajska vlada je oktobra 2020 razglasila izredno stanje in si pridržala pravico do
uvedbe policijske ure in vojnega stanja. Septembra 2021 je vlada štirinajstič zapored
podaljšala izredne razmere, in sicer do konca novembra 2021. Kljub velikemu številu
okužb s covidom-19 je tajski predsednik vlade 11. oktobra 2021 napovedal ponovno
odprtje države novembra 2021 za cepljene obiskovalce iz določenih držav. Podaljšanje
izrednega stanja in vse pogostejši sodni postopki zoper protestnike zaradi domnevne
razžalitve kralja (lèse-majesté) so sicer upočasnili proteste, a se gibanje pod vodstvom
študentov občasno še vedno mobilizira.
Tajska je v januarju 2020 v Kuala Lumpurju uradno začela mirovni proces z uporniškimi
skupinami iz južnih provinc, v katerih je prebivalstvo večinoma muslimansko. Pri
pogajanjih je posredovala Malezija. Kljub razglasitvi premirja v aprilu 2020 je še
v letih 2021 in 2022 prišlo do bombnih napadov.
Tajski parlament je septembra 2021 v prvi obravnavi odobril zakon o zaščiti ter
o prepovedi mučenja in prisilnih izginotij, s čimer je sicer odlašal 14 let, in sicer
od leta 2007, ko je država podpisala Konvencijo proti mučenju in drugim krutim,
nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Parlament je sprejel več resolucij
o človekovih pravicah, delavcih migrantih in pravicah delavcev na Tajskem.
H. Kambodža
Odnosi EU s Kambodžo segajo v leto 1977, ko je bil sklenjen sporazum o sodelovanju.
EU je največja donatorica tej državi, saj je za obdobje 2014–2020 namenila
410 milijonov EUR za izboljšanje upravljanja in utrditev načela pravne države, pa
tudi za sodišče za Rdeče Kmere.- Večletni okvirni program EU za Kambodžo za
obdobje 2021–2027 zagotavlja pomoč državi v znesku 510 milijonov USD, in sicer za
spodbujanje njenega gospodarskega razvoja. Leta 2020 je skupna blagovna menjava
med partnericama znašala 4,3 milijarde EUR. EU je za Kitajsko in Združenimi državami
Amerike tretja največja trgovinska partnerica Kambodže, saj predstavlja 10,6 % celotne
trgovine države.
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Kambodža je zaradi večletne državljanske vojne ena najrevnejših držav v jugovzhodni
Aziji. Po pariških mirovnih sporazumih leta 1991 je Kambodža leta 1993 sprejela
ustavo, ki je postavila temelje za liberalno in večstrankarsko demokratično državo.
Svet je zaradi političnega dogajanja ter nadaljnjega krhanja demokracije februarja 2018
sprejel sklepe o Kambodži.
Predsednik vlade Hun Sen je s svojo vladajočo Kamboško ljudsko stranko zmagal na
splošnih volitvah julija 2018, vendar je opozicija trdila, da postopek volitev ni bil niti
svoboden niti pravičen. Vodja opozicijske Kamboške stranke narodne rešitve (CNRP)
Kem Sokha je bil septembra 2017 aretiran, nekdanji vodja te stranke Sam Rainsy pa je
od leta 2015 v prostovoljnem izgnanstvu. Stranka je bila novembra 2017 razpuščena.
Okrajno sodišče v Phnom Penhu je marca 2021 Sama Rainsyja obsodilo na 25 let
zaporne kazni, ker naj bi nameraval zrušiti vlado premiera Hun Sena. Prepovedalo mu
je tudi glasovanje in kandidiranje na volitvah. Osem drugih nekdanjih članov Kamboške
stranke narodne rešitve je bilo v nenavzočnosti obsojenih na dolgotrajne zaporne kazni.
Komisija se je februarja 2020 odločila, da zaradi resnega in sistematičnega kršenja
načel človekovih pravic, določenih v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih
pravicah, umakne del tarifnih preferencialov, ki jih je imela Kambodža v okviru
trgovinske sheme „vse razen orožja“. Ustrezni predpis je začel veljati v avgustu 2020.
Kamboško gospodarstvo je odvisno od mednarodne pomoči in izvoza tekstilnih
izdelkov, kritična točka pa so tudi stroški dela. Umik tarifnih preferencialov in njihova
nadomestitev s standardnimi tarifami EU vplivata zlasti na tekstilne izdelke in obutev.
Učinek umika znaša približno petino letnega izvoza Kambodže v EU, tj. 1 milijardo EUR.
Parlament je septembra 2017 sprejel resolucijo, v kateri je kamboško vlado pozval,
naj ustavi politično motivirani pregon Kem Sokhe. Septembra 2018 je sprejel še eno
resolucijo, v kateri je pozval k umiku vseh obtožb zoper Kem Sokho.
Parlament je marca 2021 sprejel a resolucijo, v kateri je obsodil vse hujše kršitve
človekovih pravic v Kambodži in represijo, ki se je izvajala pod pretvezo zaščite pred
covidom-19. Varnostne sile je pozval, naj se vzdržijo nepotrebne in pretirane uporabe
sile proti miroljubnim protestnikom ter prenehajo z vsemi oblikami nadlegovanja,
vključno s sodnim nadlegovanjem.
Vlada je februarja 2022 odložila začetek izvajanja spornega „nacionalnega spletnega
portala“, ki bi ves internetni promet v državi preusmerjal skozi „požarni zid“, podoben
kitajskemu. Za odlog je vlada obtožila zamude, povezane s pandemijo, in zanikala, da
je popustila zaradi hudih kritik zagovornikov svobode govora.
Kamboško sodišče je na sojenju, ki ga je organizacija Human Rights Watch označila
za „lov na čarovnice“, obsodilo 20 opozicijskih politikov in aktivistov. Med obsojenimi na
procesu marca 2022 so bili med drugimi izgnani opozicijski voditelji Sam Rainsy, Eng
Chai Eang in Mu Sochua. Evropski parlament je pozval, naj se obtožbe brezpogojno
umaknejo, maja 2022 pa je sprejel resolucijo o nenehnem zatiranju politične opozicije
v Kambodži.
I. Singapur
Singapur tesno sodeluje z EU na področju podjetništva, znanosti in tehnologije. EU in
Singapur sta v februarju 2019 ratificirala tri sporazume „nove generacije“: sporazum
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o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem, sporazum o prosti trgovini med
EU in Singapurjem ter sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem. Sporazum
o prosti trgovini s Singapurjem je začel veljati v novembru 2019. Ti sporazumi
so namenjeni krepitvi političnih, gospodarskih in trgovinskih vezi in bodo občutno
zmanjšali carine. V številnih sektorjih se odpravljajo tehnične in netarifne ovire za
trgovino z blagom.
Leta 2021 je blagovna menjava med EU in Singapurjem dosegla 42,9 milijarde EUR,
kar je bilo 4,5 % več kot leta 2020. Izvoz EU v Singapur je znašal 27,3 milijarde EUR,
njen uvoz iz države pa 15,6 milijarde EUR. Po obsegu trgovine z blagom je bil Singapur
leta 2021 na svetovni ravni 20. največji partner EU. Trgovina s storitvami med EU in
Singapurjem je leta 2020 znašala 50,3 milijarde EUR, kar je pomenilo, da je država na
tem področju peta največja partnerica EU. Skupna menjava med EU in Singapurjem,
torej blago in storitve, je leta 2020 dosegla 91 milijard EUR. To pomeni, da je bil
Singapur največji trgovinski partner EU v združenju ASEAN in njen enajsti največji
trgovinski partner na svetu.
Singapur ostaja pomemben cilj neposrednih tujih naložb iz EU. Ob koncu leta 2020
so neposredne tuje naložbe EU v državi dosegle 255,6 milijarde EUR, kar je bilo
15,4 % več kot leta 2019. Globalno je Singapur sedmi po neposrednih tujih naložbah
iz EU in največja destinacijo naložb v združenju ASEAN. Podobno so singapurske
neposredne tuje naložbe v EU leta 2020 dosegle 150 milijard EUR, kar je bilo občutno
več kot leta 2019 (26,6 %). V začetku decembra 2021 sta EU in Singapur opravila
pogovore o krepitvi dvostranske digitalne trgovine, vključno s spodbujanjem celovitega
digitalnega partnerstva med EU in Singapurjem ter krepitvijo sodelovanja na področjih
umetne inteligence in upravljanja podatkov.
V Singapurju so bile julija 2020 splošne volitve. Lee Hsien Loong je s svojo
Stranko narodnega delovanja (PAP) osvojil 83 od 93 sedežev v parlamentu, največja
opozicijska skupina, Delavska stranka, pa je z 10 sedeži dosegla najboljši rezultat
doslej. Stranka narodnega delovanja še nikoli ni izgubila volitev in tej mestni državi
vlada že od leta 1959. Predsednik vlade Lee Hsien Loong je dolgo govoril, da
bo sestopil z oblasti, preden bo leta 2022 dopolnil 70 let. Namestnik predsednika
vlade Heng Swee Keat, ki je bil predvideni naslednik Lee Hsien Loonga, je
v aprilu 2021 napovedal, da se umika. Novi vodja Stranke narodnega delovanja in
posledično namestnik predsednika vlade je postal Lawrence Wong, ki naj bi sedanjega
predsednika vlade nasledil po naslednjih splošnih volitvah leta 2025.
Predsednik vlade Lee Hsien Loong si je za prednostno nalogo zadal boj proti pandemiji
covida-19 in reševanje gospodarskih izzivov, ki jih je ta prinesla, ter okrevanje države.
Vlada je v oktobru 2021 napovedala, da bodo popolnoma cepljene osebe iz osmih
držav, tudi nekaterih držav EU, od takrat naprej lahko spet potovale v državo brez
karantene.
Singapurski parlament je v oktobru 2021 sprejel tudi zakon o (protiukrepih proti) tujemu
vmešavanju, s katerim bo država poskušala preprečiti tuje vmešavanje v notranjo
politiko. Evropski parlament je podprl delo civilne družbe ter pozval k odpravi smrtne
kazni.
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Junija 2022 je finančni minister in namestnik predsednika vlade Lawrence Wong
napovedal sveženj podpore v znesku 1,1 milijarde USD za ublažitev pritiska rasti
življenjskih stroškov. Povedal je, da je bil ta ukrep namenjen zlasti za pomoč skupinam
z nizkimi dohodki, saj je Singapur prizadela visoka inflacija. Med ključnimi dejavniki
za skokovito rast cen so motnje v svetovnih dobavnih verigah, visoke cene primarnih
proizvodov in ruska invazija Ukrajine. Singapur je od oktobra 2021 trikrat zaostril svojo
denarno politiko.
J. Brunej
Državi vlada sultan Hasanal Bolkiah, vse več odgovornosti pa prevzema princ Bila
Bolkiah, pri čemer ni politične liberalizacije. Leta 2014 je bil spremenjen kazenski
zakonik, da bi se vključil pristop na podlagi šeriatskega prava. Aprila 2019 je začel
veljati kazenski zakonik, ki uvaja nove oblike kaznovanja, tudi smrt s kamenjanjem
za istospolne odnose in prešuštvo ter amputacije okončin za tatvino. Ker je bila
mednarodna javnost ogorčena, je Brunej podaljšal moratorij za smrtno kazen.
EU dejavno krepi odnose z Brunejem, vendar s to državo nima okvirnega sporazuma.
O sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Brunejem še potekajo pogajanja,
zajemal pa bo različna politična in gospodarska področja. Leta 2020 je skupna
blagovna menjava med Brunejem in EU znašala 153 milijonov EUR, pri čemer je imela
EU 142 milijard EUR presežka. Trgovina med EU in to državo večinoma zajema stroje,
motorna vozila in kemikalije.
Odnosi med EU in Brunejem potekajo pretežno prek združenja ASEAN, ki mu je Brunej
začel predsedovati leta 2021 z motom „Skrb, pripravljenost, blaginja“ („We Care, We
Prepare, We Prosper“). Namestnik brunejskega zunanjega ministra Erjvan Jusof je bil
v avgustu 2021 imenovan za posebnega odposlanca združenja ASEAN v Mjanmaru,
da bi deloval kot posrednik v stikih z mjanmarsko hunto.
Parlament je v aprilu 2019 sprejel resolucijo, v kateri je odločno obsodil začetek
veljavnosti šeriatskega kazenskega zakonika. Ponovil je, da obsoja smrtno kazen, in
poudaril, da določbe šeriatskega kazenskega zakonika kršijo obveznosti Bruneja po
mednarodnem pravu o človekovih pravicah.
V letu 2022 so se zaostrile napetosti med Kitajsko in državami jugovzhodne Azije,
ki imajo ravno tako ozemeljske pretenzije v Južnokitajskem morju. Kot ena od držav
s tovrstnimi zahtevami je Brunej doslej sicer molčal, nato pa je julija 2022 podal
svojo prvo enostransko izjavo o Južnokitajskem morju. Politika Bruneja do spora
o Južnokitajskem morju je takšna, da se poskuša izogibati konfrontaciji s Kitajsko, saj
ne želi škoditi dvostranskim gospodarskim stikom.
Brunejski sultan je junija 2022 napovedal zgodnje menjave ministrov. Sultan je ostal na
položaju predsednika vlade ter še naprej opravlja funkcije ministra za obrambo in za
zunanje zadeve, vodi pa tudi finančni in gospodarski resor. Na položaj ministra je bila
prvič imenovana ženska (za izobraževanje).
K. Laos
Odnosi med EU in Laosom temeljijo na sporazumu o sodelovanju iz leta 1997. EU
je za obdobje 2016–2020 namenila več kot 500 milijonov EUR ter podprla osmi
nacionalni družbeno-gospodarski načrt Laosa, ki se osredotoča na visoko gospodarsko
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rast s splošnim ciljem, da do leta 2020 napreduje s statusa „najmanj razvite države“.
EU je v marcu 2021 v partnerstvu s Svetovno zdravstveno organizacijo zagotovila
2,8 milijona EUR za zdravstveni sistem v Laosu, da bi ta okrepil svoje zmogljivosti, kar
zadeva pripravljenost in odzivanje na covid-19 in druge pandemije.
V državi je oktobra 2021 začela delovati prva nacionalna platforma za digitalno
poučevanje in učenje, zahvaljujoč podpori EU, Unicefa in globalnega partnerstva
za izobraževanje(GPE), ki je učencem in učiteljem olajšala učenje na daljavo med
pandemijo covida-19. Večletni okvirni program EU za Laos za obdobje 2021–
2027 za prvo fazo od 2021 do 2024 zagotavlja skupna okvirna sredstva v znesku
83 milijonov EUR.
EU je za Tajsko, Kitajsko in Vietnamom četrta največja trgovinska partnerica Laosa, saj
nanjo odpade 3,6 % vse trgovine države. Trgovina med EU na Laosom je leta 2020
skupaj znašala 436 milijonov EUR. Država je kljub gospodarskim reformam še vedno
revna in odvisna od mednarodne pomoči. Kot ena najmanj razvitih držav uživa
ugodnosti trgovinske sheme EU „vse razen orožja“.
Laos je enostrankarska država. Državi od konca državljanske vojne leta 1975
s trdo roko vlada Revolucionarna ljudska stranka Laosa (LPRP), ki ne dopušča
opozicije. Februarja 2021 so bile v Laosu parlamentarne volitve za deveto narodno
skupščino, v kateri sedi 164 poslancev, od teh je 158 predstavnikov vladajoče LPRP
in šest neodvisnih kandidatov. V marcu 2021 so med otvoritvijo narodne skupščine
potekale predsedniške volitve. Predsednik Laosa je postal generalni sekretar vladajoče
Revolucionarne ljudske stranke Laosa Thongloun Sisoulith, ki je bil predtem od
aprila 2016 predsednik vlade.
Laos poglablja odnose s Kitajsko in združenjem ASEAN, saj si želi pritegniti več naložb.
Gospodarske reforme so privedle do vzdržne gospodarske rasti, ki je od leta 2014 višja
od 7 %. S pandemijo covida-19 so se pojavili novi izzivi za doseganje teh ciljev, saj
močno vpliva na gospodarsko rast, ki je v letu 2020 znašala med − 0,6 in − 2,4 %.
EU namenja posebno pozornost stanju na področju človekovih pravic, vključno
s trpljenjem ljudi, razseljenih zaradi gradnje ogromnih jezov na reki Mekong. Na začetku
decembra 2021 je bila odprta nova 414 kilometrov dolga železniška povezava med
prestolnico Vientiane in Kitajsko, ki je stala skoraj tretjino letnega BDP Laosa in je bila
zgrajena v okviru kitajske pobude „En pas, ena pot“.
EU je na konferencah Mednarodne organizacije dela v Ženevi Laos pozvala,
naj obravnava vprašanje spolnega izkoriščanja otrok. EU je julija 2022 izrazila
zaskrbljenost, ker ni napredka pri odpravljanju kršitev človekovih pravic, ki Laos pestijo
že dolgo časa. Oblasti je pozvala, naj izpolnjujejo obveznosti države na področju
človekovih pravic v okviru Mednarodne zveze za človekove pravice (FIDH) in Laoškega
gibanja, ki je član zveze. Organizaciji sta objavili informativni dokument s povzetkom
napredka na področju človekovih pravic v Laosu. Zadnji krog dialoga o človekovih
pravicah med EU in Laosom je bil julija 2022.
L. Malezija
EU in Malezija sta pogajanja o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju končali
decembra 2015. Po sedmih krogih pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu med
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EU in Malezijo so bila pogajanja aprila 2012 na zahtevo Malezije prekinjena. Svet je
marca 2017 pozval Komisijo in visoko predstavnico, naj revidirata predlagani sporazum
in ga spremenita v „mešani“ sporazum. EU in Malezija sta razpravljali o vključitvi
novih določb in dosegli načelni dogovor o tem, tako da se v kratkem pričakuje podpis
sporazuma. Trenutno potekajo pogajanja o dveh sporazumih, in sicer o sporazumu
o prosti trgovini in o prostovoljnem sporazumu o partnerstvu o izvrševanju zakonodaje,
upravljanju in trgovanju na področju gozdov. Komisija je za oporo pri pogajanjih
o sporazumu o prosti trgovini maja 2022 objavila končno poročilo o oceni učinka na
trajnost.
EU je pomembna trgovinska partnerica Malezije in velik vlagatelj v državi, katere
gospodarstvo v vzponu nudi privlačne trgovinske priložnosti. Trgovina med EU in
Malezijo se širi in od leta 2010 je zrasla za več kot 50 %. Leta 2020 je bila država
20. največji trgovinski partner EU, ta pa je bila peta največja trgovinska partnerica
Malezije. Malezija je za Singapurjem in Vietnamom tretji največji trg Unije v združenju
ASEAN.
V letu 2021 je na EU odpadlo 8,1 % vse malezijske trgovine. Uvoz EU iz države se je
postopoma povečeval in je leta 2021 znašal 29,2 milijarde EUR, izvoz EU v Malezijo
pa je znašal 11,8 milijarde EUR. Skupni trgovinski presežek Malezije z EU je z leti
enakomerno rasel in leta 2021 dosegel 17,4 milijarde EUR. Zaradi malezijskih politik
liberalizacije in obetov za sklenitev prostotrgovinskega sporazuma so se neposredne
tuje naložbe EU v državi leta 2020 povečale na 27,8 milijarde EUR. V dvostranski
trgovini med EU in Malezijo prevladujejo industrijski proizvodi, ki predstavljajo več kot
90 % menjave. Komisija je marca 2019 izjavila, da bi bilo treba uporabo palmovega
olja v prometnem gorivu postopoma opustiti na podlagi direktive o obnovljivih virih
energije, ki določa cilj 32-odstotnega deleža trajnostne energije iz biomase. Indonezija
in Malezija sta protestirali in vložili pritožbi pri Svetovni trgovinski organizaciji (STO).
Januarja 2021 je Malezija, ki je druga največja proizvajalka palmovega olja na svetu,
po zgledu Indonezije pri Svetovni trgovinski organizaciji vložila pritožbo glede pravil EU
o biogorivih. Istega meseca je malezijska vlada sporočila, da je začela pravni postopek
proti Franciji in Litvi, ker omejujeta biogoriva na osnovi palmovega olja. EU je zavrnila
zahtevo Malezije iz aprila 2021 po ustanovitvi odbora za spor o biogorivih. Kljub temu
je STO maja 2021 končno odobrila zahtevo Malezije, da se ustanovi odbor za preučitev
zakonodaje EU. Svet EU je v oktobru 2021 sprejel sklepe o posodobljenem seznamu
EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene. Malezija je bila
prvič uvrščena na sivi seznam iz Priloge II. V pogajanjih o sporazumu o prosti trgovini
med EU in Malezijo palmovo olje sicer velja za pomembno vprašanje, a dejansko
predstavlja manj kot 5 % uvoza EU iz Malezije. Statistični podatki malezijskega sveta
za palmovo olje pa tudi kažejo, da bo omejitev EU za palmovo olje prizadela le na
0,04 % letne proizvodnje Malezije. Vseeno je ruska invazija na Ukrajino povzročila
globalno pomanjkanje jedilnega olja, kar bi lahko Maleziji pomagalo okrepiti tržni delež
palmovega olja v EU. Kot je maja 2022 poudaril malezijski minister za industrijo
nasadov in primarne proizvode, naj bi se povpraševanje EU po jedilnem olju na
svetovnem trgu v bližnji prihodnosti povečalo zaradi omejene oskrbe s sončničnim in
sojinim oljem.
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Malezijska koalicija Barisan Nasional (BN), ki vključuje stranko Nacionalna organizacija
združenih Malajcev (UMNO), je bila na splošnih volitvah maja 2018 prvič poražena.
Predsednik vlade Mahathir Mohamad, vodja Zveze upanja, je nadomestil Najiba
Razaka, ki mu grozi dvanajstletna zaporna kazen, vendar se je na sodbo pritožil.
Novembra 2019 je opozicijska koalicija Barisan Nasional (BN) zmagala na delnih
volitvah, vlada Mahathirja Mohamada pa je razpadla. Marca 2020 je kralj Abdulah
zaprisegel Muhyiddina Yassina, predsednika Združene domorodske stranke (PPBM),
kot predsednika vlade na čelu nove koalicije Perikatan Nasional (PN). Vendar pa se je
vodja opozicije Anwar Ibrahim v oktobru 2020 sestal s kraljem Sultanom Abdullahom
Sultanom Ahmadom Shahom, da bi dokazal, da ima prepričljivo parlamentarno večino,
in predsednika vlade Muhyiddina Yassina pozval k odstopu.
Kralj je zavrnil Ibrahimov predlog, a se je predsednik vlade Muhyiddin Yassin
v avgustu 2021 zaradi globoke politične krize odločil, da odstopi, saj je izgubil podporo
večine v parlamentu. Kralj je posredoval, da bi poskrbel za imenovanje naslednjega
predsednika vlade in tako ponovno uveljavil svojo ustavno moč. V avgustu 2021 je za
predsednika vlade imenoval Ismaila Sabrija, ki je tako postal deveti premier v zgodovini
države in tretji v sedanjem petletnem mandatu. Naslednje splošne volitve v Maleziji
bodo leta 2023.
Evropski parlament je v svojih resolucijah obsodil smrtno kazen, nespoštovanje
pravic LGBTI in prikrivanje javnega nezadovoljstva ter pomanjkanje mirnega izražanja,
vključno z javnimi razpravami.
Malezijska vlada je junija 2022 napovedala, da bo odpravila obvezno smrtno kazen.
To je korak naprej in odločitev, ki je lahko zgled v regiji. EU je spodbudila oblasti
v državi, naj sprejmejo konkretne ukrepe, s katerimi bodo ta dogovor hitro prenesle
v zakonodajo.
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