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Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de 
Republiek Singapore (resolutie) 
Niet-wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 februari 2019 over het 
ontwerp van besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese 
Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en 
haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds (15375/2018 – C8-
0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (15375/2018), 

– gezien het ontwerp voor een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Singapore, anderzijds (08224/2014),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend overeenkomstig artikel 
212 en artikel 218, lid 6, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (C8-0026/2019),

– gezien de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Singapore, 
die op 19 oktober 2018 is ondertekend in Brussel,

– gezien de vrijhandelsovereenkomst en de investeringsbeschermingsovereenkomst 
tussen de EU en Singapore, die op 19 oktober 2018 zijn ondertekend in Brussel,

– gezien de samenwerkingsovereenkomst tussen de EEG en de ASEAN, die in maart 
1980 werd ondertekend en die het juridisch kader vormt voor de betrekkingen tussen de 
EU en de ASEAN1,

– gezien de twaalfde topconferentie EU-Azië (ASEM), die op 18 en 19 oktober 2018 
werd gehouden in Brussel,

– gezien de tiende interparlementaire vergadering EU-Singapore, die op 23 mei 2017 
werd gehouden in Brussel,

– gezien de integrale strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese 
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Unie, die in juni 2016 door de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) 
werd gepresenteerd,

– gezien de richtsnoeren inzake het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU in 
Oost‑Azië, die de Raad op 15 juni 2012 heeft goedgekeurd,

– gezien de conclusies van de Raad van 28 mei 2018 over nauwere samenwerking op het 
gebied van veiligheid in en met Azië,

– gezien de EU-strategie inzake het verbinden van Europa en Azië, die gebaseerd is op 
het principe van duurzame connectiviteit,

– gezien zijn recente resoluties over de ASEAN, met name die van 3 oktober 2017 over 
de politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN1 en van 15 januari 2014 over de 
toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de ASEAN2,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 13 februari 20193 over het ontwerp van besluit,

– gezien artikel 99, lid 2, van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0023/2019),

A. overwegende dat de EU en Singapore reeds decennialang betrekkingen onderhouden, 
die gebaseerd zijn op een lange geschiedenis van vriendschap en nauwe historische, 
politieke en economische banden; overwegende dat het bilaterale partnerschap 
gebaseerd is op gedeelde waarden en een engagement voor een wereld van vrede en 
welvaart;

B. overwegende dat beide partijen bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst 
(PSO) bevestigen dat zij de democratische beginselen, de rechtsstaat, de mensenrechten 
en de fundamentele vrijheden, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de 
rechten van de mens en andere toepasselijke internationale mensenrechteninstrumenten, 
zullen eerbiedigen;

C. overwegende dat Singapore een van de oprichters is van de Associatie van Zuidoost-
Aziatische Staten (ASEAN), die in 2017 haar 40-jarig bestaan vierde;

D. overwegende dat Singapore tijdens het voorzitterschap van de ASEAN in 2018, onder 
het motto "Veerkracht en innovatie", twee topconferenties van de ASEAN heeft 
georganiseerd en de eenheid, veiligheid en economische samenwerking in de ASEAN 
heeft bevorderd, onder meer met initiatieven zoals het ASEAN Youth Fellowship;

E. overwegende dat Singapore een nauwe bondgenoot is van de Verenigde Staten, 
waarmee het in 2003 een vrijhandelsovereenkomst sloot, en de VS onontbeerlijk acht 
voor de veiligheid, stabiliteit en evenwicht in de regio Azië-Stille Oceaan;

F. overwegende dat Singapore in 2017 de 9e plaats innam op de Human Development 
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Index van het Ontwikkelingsprogramma van de VN;

G. overwegende dat Singapore in 2017 de 6e plaats innam op de corruptieperceptie-index 
van Transparency International, waarmee het een van de minst corrupte landen ter 
wereld is;

H. overwegende dat het eerste Forum voor jonge leiders tussen de EU en de ASEAN in 
februari 2018 heeft plaatsgevonden;

I. overwegende dat Singapore een recordniveau inzake luchtverontreiniging heeft bereikt 
door de bosbranden in de buurlanden, die grotendeels opzettelijk zijn, om grond vrij te 
maken voor de teelt van palmolie en houtaanplantingen;

J. overwegende dat het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op vreedzame 
vergadering en het recht op vereniging in de grondwet van Singapore gegarandeerd zijn, 
maar dat deze rechten sterk beperkt zijn om redenen van veiligheid, bescherming van de 
openbare orde, moraliteit, parlementaire onschendbaarheid en raciale en religieuze 
harmonie; overwegende dat Singapore de 151e van 180 plaatsen inneemt op de 
wereldindex voor persvrijheid van 2018; overwegende dat de Singaporese wetten 
inzake belediging, opruiing en smaad worden gebruikt om kritische stemmen onder 
activisten, bloggers en de media het zwijgen op te leggen;

K. overwegende dat Singapore nog steeds de doodstraf toepast; overwegende dat een 
tijdlang geen executies werden uitgevoerd, maar dat het aantal sinds 2014 opnieuw 
toeneemt;

L. overwegende dat de rechten van de LGBTI-gemeenschap in Singapore sterk worden 
beperkt; overwegende dat een consensuele seksuele relatie tussen twee mannen er 
illegaal is en met tot twee jaar opsluiting kan worden bestraft; overwegende dat relaties 
tussen personen van hetzelfde geslacht in Singapore niet wettelijk worden erkend;

M. overwegende dat Singapore twee kernverdragen van de IAO, het Verdrag betreffende de 
vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het 
vakverenigingsrecht en het Verdrag betreffende discriminatie, nog niet heeft 
geratificeerd;

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Singapore

1. is ingenomen met de sluiting van de PSO, die van strategisch belang is en een juridisch 
kader vormt voor de langdurige bilaterale betrekkingen en het engagement om de 
samenwerking in regionale en internationale fora, op gebieden zoals 
milieubescherming, internationale stabiliteit, justitie, veiligheid en ontwikkeling, te 
versterken en uit te breiden;

2. wijst op de kansen die de PSO biedt voor nieuwe samenwerkingsgebieden zoals 
mensenrechten, justitie, vrijheid en veiligheid en non-proliferatie van kernwapens, en 
voor wetenschappelijke en technologische samenwerking op gebieden zoals energie, 
milieu, de strijd tegen klimaatverandering, de bescherming van natuurlijke hulpbronnen 
en vervoer, met name zee- en luchtvervoer;

3. verwelkomt de samenwerking op het gebied van interpersoonlijke contacten, de 
informatiemaatschappij, de audiovisuele sector en de media, onderwijs en culturele 



uitwisselingen, werkgelegenheid en sociale zaken, gezondheid en statistieken die zullen 
helpen bij de evaluatie van de voortgang van de overeenkomst;

4. meent dat de PSO als raamovereenkomst politiek nauw samenhangt en een aanvulling 
vormt op de vrijhandelsovereenkomst en de investeringsbeschermingsovereenkomst; 
herinnert eraan dat artikel 44 van de PSO voorziet in de niet-uitvoering van de 
overeenkomsten in geval van systematische ernstige schending van essentiële 
onderdelen ervan, waaronder de democratische beginselen, de rechtsstaat en de 
mensenrechten;

5. is verheugd dat Singapore op 21 juni 2017 de Multilaterale overeenkomst tussen 
bevoegde autoriteiten (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) voor het 
toepassen van de mondiale standaard voor de automatische uitwisseling van gegevens 
voor belastingdoeleinden heeft ondertekend, en op 30 juni 2017 de OESO op de hoogte 
heeft gesteld van zijn voornemen om de automatische uitwisseling in het kader van die 
overeenkomst op te starten met alle lidstaten van de EU waarmee geen bilaterale 
overeenkomst met ditzelfde doel was gesloten; moedigt de partijen aan om ten volle 
gebruik te maken van de bepalingen van de PSO inzake belastingsamenwerking;

Mensenrechten en fundamentele vrijheden

6. bevestigt nogmaals de noodzakelijke toezeggingen en het engagement inzake 
eerbiediging van de mensenrechten, inclusief sociale rechten, democratie, fundamentele 
vrijheden, goed bestuur en de rechtsstaat, en om samen te werken op dit gebied; 
herinnert eraan dat de mensenrechten centraal staan in de betrekkingen van de EU met 
derde landen; roept de Singaporese autoriteiten op om ervoor te zorgen dat het 
internationale recht, de democratie, de mensenrechten en de grondrechten, in 
overeenstemming met het VN-Handvest en de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens, te allen tijde worden geëerbiedigd en meent dat de EU Singapore moet 
blijven ondersteunen op het gebied van sociale inclusie, eerbiediging van de 
mensenrechten en de rechtsstaat, en bevordering van vrede, veiligheid en hervorming 
van het rechtsstelsel; is ingenomen met het open publieke debat over de herziening van 
de niet-toegepaste wet inzake de bestraffing van consensuele relaties tussen personen 
van hetzelfde geslacht en verzoekt de regering van Singapore om de rechten van de 
LGBTI-gemeenschap ten volle te beschermen; dringt er bij de regering van Singapore 
op aan om de wetten die seksuele betrekkingen tussen mensen van hetzelfde geslacht 
strafbaar stellen, af te schaffen; benadrukt de behoefte aan verdere samenwerking op het 
gebied van vrouwenrechten en dringt er bij de regering van Singapore op aan de 
goedkeuring van wetgeving te faciliteren die elke vorm van discriminatie van vrouwen 
of op basis van seksuele geaardheid verbiedt;

7. verzoekt de EU een dialoog aan te gaan met de regering van Singapore om een 
onmiddellijk moratorium in te stellen op de toepassing van de doodstraf als een stap in 
de richting van de afschaffing ervan;

8. verzoekt de regering van Singapore om de vrijheid van meningsuiting en vergadering te 
beschermen, aangezien deze essentieel zijn voor een goed functionerende democratie;

9. verzoekt de EU een dialoog aan te gaan met de Singaporese autoriteiten om de 
ratificatie van de mensenrechteninstrumenten en de kernverdragen van de IAO door het 
land te faciliteren; constateert dat Singapore de verdragen betreffende de vrijheid tot het 



oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht en 
betreffende discriminatie nog niet heeft geratificeerd en het Verdrag betreffende 
gedwongen of verplichte arbeid heeft afgewezen; verwacht dat Singapore verder met de 
IAO zal samenwerken om vorderingen te maken in de richting van volledige 
overeenstemming met de inhoud van de verdragen, en ze uiteindelijk te ratificeren;

Betrekkingen tussen de EU en Singapore

10. benadrukt dat de sluiting van de PSO een sterke impuls geeft voor een grotere 
betrokkenheid tussen de EU, Singapore en de regio Zuidoost-Azië in het algemeen;

11. wijst op de politieke waarde van sterke handels- en investeringsbetrekkingen tussen 
Singapore en de EU;

12. wijst op de bijzondere ervaring die de EU heeft met de opbouw van instellingen, de 
interne markt, convergentie van de regelgeving, crisisbeheer, humanitaire hulp en 
rampenbestrijding, alsook mensenrechten en democratie; benadrukt dat de EU de 
beleidsdialoog en samenwerking op het gebied van de grondrechten en kwesties van 
gemeenschappelijk belang zoals de rechtsstaat en veiligheid en de bescherming van de 
vrijheid van meningsuiting moet intensiveren;

13. is ingenomen met het feit dat de PSO interpersoonlijke uitwisselingen zoals 
academische mobiliteit in het kader van het Erasmus Mundus-programma ondersteunt 
en de verdere ontwikkeling van culturele uitwisselingen faciliteert, teneinde het 
wederzijds begrip en de kennis van elkaars cultuur te vergroten;

14. onderstreept de rol van de in Singapore gevestigde stichting Azië-Europa als 
belangrijkste instrument voor culturele uitwisselingen tussen Azië en Europa; 
is ingenomen met de bijdrage die de stichting levert om van de zorgen van het 
maatschappelijke middenveld een essentieel onderdeel te maken van de beraadslagingen 
van de ASEM;

15. wijst erop dat het Centrum van de Europese Unie in Singapore, dat in 2009 in 
partnerschap met de Nationale Universiteit van Singapore en de Technologische 
Universiteit van Nanyang werd opgericht, kennis en begrip van de EU en haar beleid 
bevordert en deel uitmaakt van het mondiale netwerk van EU-kenniscentra;

16. moedigt Singaporese onderzoekers aan tot het uitvoeren van gezamenlijke onderzoeks- 
en innovatieprojecten met EU-entiteiten in het kader van EU-onderzoeksinitiatieven 
zoals het Horizon 2020-programma, en tot het aanpakken van gezamenlijke mondiale 
uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, milieu, biotechnologie, gezondheid, 
vergrijzing, energie, natuurlijke hulpbronnen en voedselzekerheid;

Regionale en internationale samenwerking

17. beschouwt Singapore als een belangrijke partner voor de respons op humanitaire 
rampen in Zuidoost-Azië, en als een belangrijke speler voor de politieke stabiliteit in de 
hele regio;

18. is bezorgd dat klimaatverandering een grote invloed zal hebben op Singapore en de 
ASEAN-regio; is ingenomen met de positieve bijdrage van Singapore aan de 
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en de doelstellingen voor duurzame 



ontwikkeling; is verheugd dat Singapore de Overeenkomst van Parijs op 21 september 
2016 heeft geratificeerd en verwacht dat het tegen 2030 aan de vooropgezette 
emissiereductiedoelstellingen zal voldoen; wil met Singapore en de ASEAN 
samenwerken aan een snellere tenuitvoerlegging van het Klimaatakkoord van Parijs; 
wijst er met klem op dat Singapore en de andere ASEAN-landen hulp moeten krijgen 
bij het verbeteren van de bescherming en het duurzaam gebruik van biodiversiteit, met 
name koraalriffen, en het systematische herstel van bosecosystemen; is verheugd over 
de rol van Singapore bij de regionale aanpak om de ontbossing te beperken; dringt aan 
op verdere samenwerking tussen de EU en Singapore om op doeltreffende wijze een 
halt toe te roepen aan bosbranden en meer milieuvriendelijke technologieën voor 
transport en gebouwen in te voeren;

19. is van mening dat de nodige ruimte, belangstelling en behoefte bestaan voor 
samenwerking tussen de EU en de ASEAN om een gemeenschappelijke strategie voor 
circulaire economie te ontwikkelen;

20. is verheugd over de oprichting van het Forum voor jonge leiders tussen de EU en de 
ASEAN, waar jonge leiders uit beide regio's ideeën kunnen uitwisselen en relaties 
kunnen opbouwen om de betrekkingen tussen de EU en de ASEAN te verdiepen;

21. benadrukt dat de PSO voor de EU een mogelijkheid betekent om haar bijdrage aan de 
verwezenlijking van gedeelde doelstellingen in de Indo-Pacifische regio te versterken; 
dringt aan op versterkte gezamenlijke inspanningen voor een vrije Indo-Pacifische 
regio;

22. roept op tot samenwerking met Singapore bij het nastreven van gemeenschappelijke 
belangen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het connectiviteitsbeleid van de 
ASEAN en de EU; benadrukt de noodzaak van samenwerking met betrekking tot het 
Nieuwe Zijderoute-initiatief om toe te werken naar de verwezenlijking van de 
connectiviteitsdoelstellingen waarover tijdens de recente top EU-China 
overeenstemming is bereikt; wijst opnieuw op de noodzaak om multilaterale 
governance te bevorderen;

23. wijst erop dat Singapore zich een sterke voorstander heeft getoond van regionaal 
multilateralisme in Zuidoost-Azië; neemt kennis van de rol van Singapore in de 
interregionale diplomatieke, economische en institutionele dialogen tussen de EU en de 
ASEAN en onderstreept de steun van Singapore voor regionale integratie in Zuidoost-
Azië;

24. merkt op dat Singapore strategisch gelegen is; neemt nota van de bijdrage van 
Singapore tot de regionale en mondiale veiligheid; is ingenomen met de jaarlijkse 
veiligheidstop voor Azië, ook bekend als de Shangri-La-dialoog, die sinds 2002 in het 
Shangri-La Hotel in Singapore wordt gehouden;

25. maakt zich ernstige zorgen over de toenemende spanningen in de Zuid-Chinese Zee; 
verzoekt de ASEAN om het overleg over een gedragscode voor de vreedzame oplossing 
van geschillen en controversen in dit gebied te bespoedigen en verzoekt de EU dit 
proces te steunen; blijft erbij dat dit vraagstuk moet worden opgelost overeenkomstig 
het internationaal recht uit hoofde van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het 
recht van de zee (UNCLOS); is verheugd dat Singapore, dat in deze geschillen geen 
eisende partij is, de betrokkenen heeft opgeroepen om hun meningsverschillen 



vreedzaam aan te pakken, in overeenstemming met het internationaal recht, inclusief 
UNCLOS;

26. pleit samen met Singapore voor de vrijheid van scheepvaart en van overvliegen in het 
gebied en onderstreept dat de EU een groot belang heeft bij het bevorderen van de 
stabiliteit in Zuidoost-Azië; wijst op de belangrijke rol van het Regionaal Forum van de 
ASEAN en de Oost-Aziatische top voor de bevordering van veiligheidsdialogen tussen 
de regio en de machten van buiten de regio, China en de Verenigde Staten;

27. verwelkomt het programma voor cybercapaciteitsopbouw van de ASEAN, dat op 
initiatief van Singapore werd gelanceerd, en dat de ASEAN-landen moet helpen bij het 
identificeren van en reageren op cyberdreigingen; begrijpt dat de ASEAN geen 
wederzijdse normen voor cyberbeveiliging heeft, wat de samenwerking op het gebied 
van cyberbeveiliging in de regio zou kunnen bemoeilijken; verzoekt de EU haar 
ervaringen in het omgaan met cyber- en hybride bedreigingen te delen en de 
capaciteitsopbouw van de ASEAN op dit gebied te ondersteunen;

28. looft Singapore voor het inzetten van troepen en materieel ter ondersteuning van de 
multilaterale coalitie in Irak van 2003 tot 2008 en de daaropvolgende bijdrage aan de 
operaties tegen ISIS in Irak en Syrië;

29. erkent de bereidheid van Singapore om gastheer te zijn en een rol te spelen in het 
organiseren van topbijeenkomsten om vrede en vertrouwen in Azië en daarbuiten te 
bevorderen;

Institutioneel kader van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst

30. is verheugd over de oprichting, in het kader van de PSO, van een Gemengd Comité, 
bestaande uit vertegenwoordigers van beide partijen op een passend hoog niveau, om de 
goede werking en uitvoering van de overeenkomst te waarborgen, prioriteiten te stellen 
en aanbevelingen te doen om de doelstellingen van de overeenkomst te bevorderen;

31. roept op tot regelmatig overleg tussen de Europese dienst voor extern optreden (EDEO) 
en het Parlement, zodat het Parlement de tenuitvoerlegging van de PSO en de 
verwezenlijking van de doelstellingen kan opvolgen;

o

o     o

32. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en aan de 
Commissie, alsmede aan de Europese Dienst voor extern optreden, de vicevoorzitter 
van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten en de regering en het 
parlement van Singapore.


