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Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 13. februar 2019 om 
udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af 
partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens 
medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side (15375/2018 
– C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15375/2018), 

– der henviser til udkastet til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske 
Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden 
side (08224/2014),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 212 
sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (C8-0026/2019),

– der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Singapore, som blev 
undertegnet i Bruxelles den 19. oktober 2018,

– der henviser til frihandelsaftalen mellem EU og Singapore og 
investeringsbeskyttelsesaftalen, som blev undertegnet i Bruxelles den 19. oktober 2018,

– der henviser til samarbejdsaftalen ASEAN-EØF, der blev undertegnet i marts 1980, og 
som udgør de retlige rammer for forbindelserne mellem EU og ASEAN1,

– der henviser til det tolvte asiatisk-europæiske topmøde (ASEM-topmøde), som blev 
afholdt i Bruxelles den 18. og 19. oktober 2018,

– der henviser til det 10. interparlamentariske møde mellem EU og Singapore, der fandt 
sted i Singapore den 23. maj 2017,

– der henviser til den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, som næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående 

1 EFT L 144 af 10.6.1980, s. 2.



repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) offentliggjorde i 
juni 2016,

– der henviser til retningslinjerne vedrørende EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik i 
Østasien, som blev godkendt af Rådet den 15. juni 2012,

– der henviser til Rådets konklusioner af 28. maj 2018 om et styrket EU-
sikkerhedssamarbejde i og med Asien,

– der henviser til EU's strategi for forbindelserne mellem Europa og Asien, som er baseret 
på konceptet om bæredygtig konnektivitet,

– der henviser til sine seneste beslutninger om ASEAN, navnlig beslutning af 3. oktober 
2017 om EU's politiske forbindelser med ASEAN1 og af 15. januar 2014 om de 
fremtidige forbindelser EU-ASEAN2,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 13. februar 20193 om udkastet til 
afgørelse,

– der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 2, andet afsnit, 

– der henviser til Udenrigsudvalgets betænkning (A8-0023/2019),

A. der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Singapore går adskillige årtier tilbage i 
tiden, og at de bygger på en lang historie med venskab og tætte historiske, politiske og 
økonomiske bånd; der henviser til, at det bilaterale partnerskab bygger på fælles værdier 
og et tilsagn om en fredelig og fremgangsrig verden;

B. der henviser til, at begge parter i partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og 
Singapore bekræfter, at de respekterer de demokratiske principper, retsstatsprincippet, 
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som er nedfældet i 
verdenserklæringen om menneskerettigheder og andre gældende internationale 
menneskerettighedsinstrumenter;

C. der henviser til, at Singapore er stiftende medlem af Sammenslutningen af 
Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN), som fejrede sit 40-års jubilæum i 2017;

D. der henviser til, at Singapore under sit ASEAN-formandskab i 2018, som bar sloganet 
"Robust og innovativ", var vært for to ASEAN-topmøder og har fremmet enhed, 
sikkerhed og økonomisk samarbejde inden for ASEAN og iværksat initiativer såsom 
ASEAN Youth Fellowship;

E. der henviser til, at Singapore er tæt allieret med USA, som landet indgik en 
frihandelsaftale med i 2003, og som det betragter som uundværligt for sikkerhed, 
stabilitet og balance i Asien og Stillehavsregionen;

F. der henviser til, at Singapore indtog en plads som nr. 9 på FN's udviklingsprograms 
indeks for menneskelig udvikling i 2017;

1 EUT C 346 af 27.9.2018, s. 44.
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G. der henviser til, at Singapore indtog en plads som nr. 6 på Transparency Internationals 
korruptionsindeks 2017, hvilket betyder, at det er et af de mindst korrupte lande i 
verden;

H. der henviser til, at det første forum for unge ledere mellem EU og ASEAN fandt sted i 
februar 2018;

I. der henviser til, at Singapore har oplevet rekordhøje luftforureningsniveauer som følge 
af skovbrande i nabolandene, hovedsagelig på grund af tilsigtet afbrænding af jord til 
etablering af palmeolie- og træplantager;

J. der henviser til, at Singapores forfatning garanterer retten til ytringsfrihed samt retten til 
frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, der dog er alvorligt 
begrænset på grund af sikkerhedshensyn, beskyttelse af den offentlige orden, 
sædelighed, parlamentariske privilegier samt racemæssig og religiøs harmoni; der 
henviser til, at Singapore i 2018 indtager en plads som nr. 151 ud af 180 på det 
internationale pressefrihedsindeks; der henviser til, at Singapores lovgivning om foragt, 
oprør og æreskrænkelse anvendes til at begrænse kritiske røster blandt aktivister, 
bloggere og medierne;

K. der henviser til, at Singapore stadig anvender dødsstraf; der henviser til, at antallet af 
henrettelser efter en kort periode med ingen henrettelser har været stigende siden 2014;

L. der henviser til, at rettighederne for LGBTI-samfundet i Singapore er stærkt 
begrænsede; der henviser til, at et frivilligt seksuelt forhold mellem to mænd er ulovligt 
og straffes med en straf på højst to års fængsel; der henviser til, at forhold mellem 
personer af samme køn ikke anerkendes i lovgivningen i Singapore;

M. der henviser til, at Singapore endnu ikke har ratificeret to grundlæggende ILO-
konventioner, navnlig konventionen om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at 
organisere sig og konventionen om forskelsbehandling;

Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore

1. glæder sig over indgåelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen, som er af strategisk 
betydning og vil udgøre en retlig ramme for de langvarige bilaterale forbindelser og 
tilsagn om at styrke og udvide samarbejdet i regionale og internationale fora og på 
områder som miljøbeskyttelse, international stabilitet, retfærdighed, sikkerhed og 
udvikling;

2. fremhæver mulighederne i partnerskabs- og samarbejdsaftalen for nye 
samarbejdsområder såsom menneskerettigheder, retfærdighed, frihed og sikkerhed og 
ikke-spredning af kernevåben samt for videnskabeligt og teknologisk samarbejde på 
områder som energi, miljø, bekæmpelse af klimaændringerne, beskyttelse af 
naturressourcer og transport, navnlig sø- og lufttransport;

3. glæder sig over samarbejdet om mellemfolkelige forbindelser, informationssamfundet, 
det audiovisuelle område og medieområdet, uddannelse og kulturel udveksling, 
beskæftigelse og sociale anliggender, sundhed og statistikker, som vil bidrage til at 
evaluere fremskridtene med aftalen;

4. mener, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen, rammeaftalen, er politisk nært forbundet 



med og supplerer frihandelsaftalen og investeringsbeskyttelsesaftalen; minder om, at 
artikel 44 i partnerskabs- og samarbejdsaftalen giver mulighed for manglende 
gennemførelse af aftalerne i tilfælde af systematisk og alvorlig krænkelse af væsentlige 
elementer, herunder demokratiske principper, retsstatsprincippet og 
menneskerettighederne;

5. glæder sig over Singapores undertegnelse den 21. juni 2017 af den multilaterale aftale 
om kompetent myndighed (MCAA) om gennemførelse af den globale standard for 
automatisk udveksling af oplysninger med henblik på beskatning og dets meddelelse til 
OECD af 30. juni 2017 om dets intention om at igangsætte automatiske udvekslinger i 
henhold til denne aftale med alle EU-medlemsstater, med hvilke der ikke var indgået 
nogen bilateral aftale med samme formål; opfordrer parterne til at gøre fuld brug af 
bestemmelserne om samarbejde på skatteområdet i partnerskabs- og samarbejdsaftalen;

Menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

6. bekræfter på ny den nødvendige forpligtelse til og det nødvendige engagement med 
hensyn til respekt for menneskerettigheder, herunder sociale rettigheder, demokrati, 
grundlæggende frihedsrettigheder, god regeringsførelse og retsstatsprincippet og til at 
arbejde sammen i denne henseende; minder om, at menneskerettighederne står i 
centrum for EU's forbindelser med tredjelande; opfordrer de singaporeanske 
myndigheder til under alle omstændigheder at sikre respekt for folkeretten, demokrati, 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i overensstemmelse med FN-
pagten og verdenserklæringen om menneskerettigheder og mener, at EU fortsat bør yde 
støtte til Singapore med henblik på social integration, respekt for 
menneskerettighederne og retsstatsprincippet og fremme af fred, sikkerhed og reform af 
retsvæsenet; glæder sig over den åbne offentlige debat om revisionen af den ikke-
håndhævede lov om afstraffelse af relationer mellem personer af samme køn og 
opfordrer den singaporeanske regering til fuldt ud at beskytte LGBTI-samfundets 
rettigheder; insisterer over for Singapores regering på, at den skal afskaffe de love, der 
straffer seksuelle forhold mellem mennesker af samme køn; understreger behovet for 
yderligere samarbejde om kvinders rettigheder og opfordrer indtrængende Singapores 
regering til at fremme vedtagelsen af lovgivning, der forbyder alle former for 
forskelsbehandling af kvinder og forskelsbehandling baseret på seksuel orientering;

7. opfordrer EU til at indgå i en dialog med Singapores regering med henblik på at indføre 
et øjeblikkeligt moratorium for dødsstraf som et skridt i retning af afskaffelse af 
dødsstraffen;

8. opfordrer Singapores regering til at beskytte ytrings- og forsamlingsfriheden, da disse er 
et centralt element i et velfungerende demokrati;

9. opfordrer EU til at indgå i en dialog med de singaporeanske myndigheder med henblik 
på at lette landets ratificering af de centrale menneskerettighedsinstrumenter og centrale 
ILO-konventioner; anerkender, at Singapore endnu ikke har ratificeret konventionerne 
om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig og om 
forskelsbehandling, og at det opsagde konventionen om tvangsarbejde; forventer, at 
Singapore samarbejder yderligere med ILO med henblik på at gøre fremskridt hen imod 
fuld tilpasning til indholdet af og i sidste ende ratificeringen af disse konventioner;

Forbindelserne mellem EU og Singapore



10. understreger, at indgåelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen giver et stærkt 
incitament til et større engagement mellem EU, Singapore og den sydøstasiatiske region 
i almindelighed;

11. fremhæver den politiske værdi af stærke handels- og investeringsforhold mellem 
Singapore og Europa;

12. understreger EU's særlige erfaring med institutionsopbygning, det indre marked, 
lovgivningsmæssig konvergens, krisestyring, humanitær bistand og katastrofehjælp 
samt menneskerettigheder og demokrati; understreger, at EU bør intensivere den 
politiske dialog og samarbejdet om spørgsmål såsom grundlæggende rettigheder og om 
spørgsmål af fælles interesse, herunder retsstatsprincippet og sikkerhed og beskyttelse 
af ytringsfriheden;

13. glæder sig over, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen støtter mellemfolkelig 
udveksling såsom akademisk mobilitet under Erasmus Mundus-programmet og 
fremmer yderligere udvikling af kulturelle udvekslinger med henblik på at øge den 
gensidige forståelse af og viden om de respektive kulturer;

14. understreger den rolle, som Asien-Europa-Fonden (ASEF) med base i Singapore spiller 
som hovedinstrument for kulturel udveksling mellem Asien og Europa; glæder sig over 
dens rolle med hensyn til at inddrage civilsamfundet som en vital del af forhandlingerne 
i ASEM;

15. understreger, at Den Europæiske Unions center i Singapore, som blev oprettet i 2009 i 
partnerskab med Singapores nationale universitet og teknologisk universitet i Nanyang, 
fremmer viden om og forståelse af EU og dets politikker og er en del af det globale 
netværk af EU-ekspertisecentre;

16. opfordrer singaporeanske forskere til at gennemføre fælles forsknings- og 
innovationsprojekter med EU-enheder inden for rammerne af EU-forskningsinitiativer 
såsom Horisont 2020-programmet og til at imødegå fælles globale udfordringer i 
forbindelse med klimaændringer, miljøet, bioteknologi, sundhed, aldrende befolkninger, 
energi, naturressourcer og fødevaresikkerhed;

Regionalt og internationalt samarbejde

17. mener, at Singapore er en vigtig partner i forbindelse med håndteringen af humanitære 
katastrofer i Sydøstasien samt en vigtig aktør for den politiske stabilitet i hele regionen;

18. er bekymret over, at klimaforandringerne vil få betydelige konsekvenser for Singapore 
og ASEAN-regionen; glæder sig over Singapores positive bidrag til målene for 
bæredygtig udvikling og målene for bæredygtig udvikling; glæder sig over Singapores 
ratificering af Parisaftalen den 21. september 2016 og forventer, at Singapore vil 
opfylde de planlagte emissionsreduktionsmål inden 2030; sigter mod at arbejde sammen 
med Singapore og ASEAN om at fremskynde gennemførelsen af Parisaftalen om 
klimaet; fremhæver behovet for at yde bistand til Singapore og resten af ASEAN-
landene for at forbedre beskyttelsen og den bæredygtige udnyttelse af biodiversiteten, 
navnlig koralrevene, og en systematisk rehabilitering af skovøkosystemer; glæder sig 
over Singapores rolle med hensyn til det regionale spørgsmål om begrænsning af 
skovrydning; opfordrer indtrængende til yderligere samarbejde mellem EU og 



Singapore for effektivt at begrænse skovbrande og indføre mere miljøvenlige 
teknologier for transport og bygninger;

19. mener, at der er mulighed, interesse og behov for, at EU og ASEAN samarbejder om at 
udvikle en fælles strategi for cirkulær økonomi;

20. glæder sig over oprettelsen af et forum for unge ledere mellem EU og ASEAN, som vil 
give unge ledere fra EU og ASEAN-landene mulighed for at udveksle idéer og opbygge 
forbindelser med henblik på at støtte forbindelserne mellem EU og ASEAN;

21. understreger, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen vil give EU mulighed for at styrke 
sit bidrag til gennemførelsen af de fælles målsætninger i Indostillehavsområdet; 
opfordrer til en styrket fælles indsats for et frit og åbent Stillehavsområde;

22. opfordrer til samarbejde med Singapore med henblik på at fremme fælles interesser i 
forbindelse med gennemførelsen af ASEAN's og EU's konnektivitetspolitikker; 
understreger behovet for samarbejde om "ét bælte, én vej" -initiativet med henblik på at 
arbejde hen imod gennemførelsen af de konnektivitetsmål og -kriterier, der blev 
vedtaget på det seneste topmøde mellem EU og Kina; gentager, at det er nødvendigt at 
fremme multilateral forvaltning;

23. understreger, at Singapore har slået til lyd for regional multilateralisme i Sydøstasien; 
noterer sig Singapores rolle i de interregionale diplomatiske, økonomiske og 
institutionelle dialoger mellem EU og ASEAN og understreger Singapores støtte til 
regional integration i Sydøstasien;

24. bemærker, at Singapore er strategisk beliggende; noterer sig Singapores bidrag til den 
regionale og globale sikkerhed; glæder sig over det årlige sikkerhedstopmøde for Asien, 
også kendt som Shangri-La-dialogen, som er blevet afholdt på Shangri-La Hotel i 
Singapore siden 2002;

25. udtrykker sin dybe bekymring over de voksende spændinger i Det Sydkinesiske Hav; 
opfordrer ASEAN til at fremskynde høringer om en adfærdskodeks for en fredelig 
løsning af tvister og kontroverser på dette område og til at støtte denne proces i EU; 
insisterer på, at problemet bør løses i henhold til folkeretten under De Forenede 
Nationers Havretskonvention (UNCLOS); glæder sig over, at Singapore, som ikke er 
forurettet part, indtrængende har opfordret parterne til at håndtere uoverensstemmelser 
på fredelig vis og i overensstemmelse med folkeretten, herunder UNCLOS;

26. opfordrer på linje med Singapore til fri sejlads og overflyvning i området, og 
understreger, at EU har en stærk interesse i at fremme stabilitet i Sydøstasien; 
fremhæver den centrale rolle, som ASEAN's regionale forum og det østasiatiske 
topmøde spiller med hensyn til at fremme sikkerhedsdialoger mellem regionen og de 
eksterne magter Kina og USA;

27. glæder sig over det cyberkapacitetsprogram for ASEAN, som er blevet iværksat på 
initiativ af Singapore, og som har til formål at hjælpe ASEAN-landene med at 
identificere og reagere på cybertrusler; forstår, at ASEAN ikke har nogen fælles normer 
for cyberbeskyttelse, hvilket kan hæmme cybersikkerhedssamarbejdet i regionen; 
opfordrer EU til at dele sine erfaringer med håndtering af cybertrusler og hybride trusler 
og til at støtte kapacitetsopbygning i ASEAN på dette område;



28. roser Singapore for dets deployering af tropper og materiel til støtte for den 
multinationale koalition i Irak fra 2003 til 2008 og dets efterfølgende bidrag til 
operationer mod ISIS i Irak og Syrien;

29. anerkender, at Singapore er parat til at huse og være vært for topmøder til at fremme 
fred og tillidsskabelse i og uden for Asien;

Institutionelle rammer under partnerskabs- og samarbejdsaftalen

30. glæder sig over, at der inden for rammerne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen er 
oprettet et blandet udvalg bestående af repræsentanter for begge parter på et passende 
højt niveau til at sikre, at aftalen fungerer og gennemføres korrekt, fastsætte prioriteter 
og fremsætte anbefalinger til fremme af aftalens mål;

31. opfordrer til regelmæssige udvekslinger mellem Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 
(EU-Udenrigstjenesten) og Parlamentet, således at det bliver muligt for Parlamentet at 
følge op på gennemførelsen af rammeaftalen og opfyldelsen af dens mål;

°

° °

32. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for 
EU's Optræden Udadtil, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt til medlemsstaternes 
regeringer og parlamenter og Singapores regering og parlament.


