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ЮЖНА АЗИЯ

Азия е най-големият и най-населеният континент на света и има съществено
геостратегическо значение за ЕС. ЕС изгражда по-тесни връзки с държави от
Южна Азия. Индия е стратегически партньор на ЕС. ЕС има опасения за
сигурността в региона, например конфликтите в Кашмир и Афганистан. ЕС е силен
икономически фактор и важен донор на помощ за развитие, чиято дейност насърчава
институционалното изграждане, демокрацията, доброто управление и правата на
човека.

Този информационен фиш описва южната част на Азия. Виж още информационните
фишове относно Източна Азия (6.6.8) и Югоизточна Азия (6.6.9).

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— дял V (Външна дейност на ЕС) от Договора за Европейския съюз (ДЕС);

— членове 206—207 (търговия) и 216—219 (международни споразумения) от Договора
за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС);

— споразумения за партньорство и сътрудничество (СПС) (двустранни отношения).

ЮЖНА АЗИЯ

ЕС насърчава регионалната интеграция и подкрепя Асоциацията за регионално
сътрудничество в Южна Азия (SAARC). Държавите — членки на SAARC, са Афганистан,
Бангладеш, Бутан, Индия, Малдивските острови, Непал, Пакистан и Шри Ланка. ЕС,
Китай, Иран, Япония, Южна Корея, Мавриций, Бирма/Мианмар и САЩ имат статут на
наблюдатели в SAARC. ЕС е най-важният търговски партньор на SAARC. Търговията
между ЕС и SAARC търговията е на стойност 112 млрд. евро (2016 г.); на ЕС се падат
около 15 % от общата търговия на SAARC със света и 22 % от пазарите за износ (2015).
Сътрудничеството за развитие между ЕС и държавите от Южна Азия обхваща финансова
и техническа помощ, както и икономическо сътрудничество. Приоритетите включват
регионална стабилност, намаляване на бедността, права на човека, устойчиво развитие,
добро управление и трудови права. Сътрудничеството между ЕС и SAARC има за цел да
насърчава хармонизацията на стандартите и улесняването на търговията и да повишава
осведомеността относно ползите от регионалното сътрудничество.
А. Индия
През 2004 г. ЕС повиши равнището на своите отношения с Индия, най-бързо развиващата
се икономика в света, до стратегическо партньорство, което обхваща политическото,
търговското и икономическото сътрудничество. На 13-тата среща на върха ЕС—Индия
през 2016 г. беше определена обща пътна карта, Програмата за действие ЕС—Индия
2020, която ще засили партньорството през следващите пет години. ЕС е най-важният
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търговски партньор на Индия с дял от 13,5 % от нейната съвкупна търговия със стоки.
Общият търговски обем, включително услугите, надхвърли 100 млрд. евро през 2015 г.,
като възлиза на 275 милиона евро на ден. Двустранната търговия със стоки между ЕС и
Индия възлиза на над 77 милиарда евро през 2016 г., със значителен излишък в размер
на 1,5 милиарда евро в полза на Индия. ЕС е също и един от най-важните източници
на инвестиции, с преки чуждестранни инвестиции на ЕС в размер на 51 млрд. евро и с
преките чуждестранни инвестиции от Индия в размер на 16 млрд. евро през 2015 г. Индия
в момента се ползва от едностранни преференциални тарифи съгласно Общата схема от
преференции на ЕС (ОСП).
ЕС е важен донор на помощ за развитие за Индия посредством тематично и
регионално сътрудничество. Сътрудничеството обхваща широк спектър от стратегически
въпроси, но се съсредоточава върху възможностите за бизнес, енергийната сигурност,
научноизследователска дейност и иновациите, висшето образование и развиването на
умения.
Въпреки забележителния икономически растеж на Индия почти 30 % от населението
живее в бедност. ЕП прие резолюции по въпроси на правата на човека, в частност
насилието срещу жени и деца и детския труд.
Б. Шри Ланка
Прекратяването през 2009 г. на продължилата 26 години война между правителството
и тамилите даде тласък на силен икономически растеж. Изненадващата победа на
Майтрипала Сиризена в президентските избори през януари 2015 г. сложи край на
десетгодишното управление на президента Раджапакса и доведе до засилване на
сътрудничеството с ЕС.
Настоящата правна рамка за отношенията се основава на Споразумението за
сътрудничество, подписано през 1995 г. На 19 май 2017 г. ЕС предостави отново
на Шри Ланка достъп до ОСП + търговски преференции, при условие че властите
насърчават правата на човека и трудовите права. ЕС беше преустановил действието на
преференциите по ОСП + поради допусканите от предишното правителство сериозни
пропуски в прилагането на конвенциите на ООН за правата на човека.
На 27 април 2017 г. Европейският парламент гласува против предложение за отказ на
предоставяне на ОСП + за Шри Ланка. ЕС е най-големият пазар за износ за Шри Ланка и
нейният втори най-голям търговски партньор. Двустранната търговия със стоки между ЕС
и Шри Ланка възлиза на 4 млрд. евро за 2016 г. Помощта на ЕС за Шри Ланка за периода
2014—2020 г. възлиза на 760 млн. евро, които са предназначени главно за развитието на
селските райони. Шри Ланка постигна допълнителен напредък с реформата на своята
система за управление на рибарството и през април 2016 г. изпълни своите международни
задължения с правна рамка за борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов
(ННН).
В. Пакистан
Отношенията между ЕС и Пакистан са залегнали в Споразумението за сътрудничество
от 2004 г. Петгодишният план на ангажиментите ЕС-Пакистан от 2012 г. осигурява рамка
за подобряването на двустранните политически отношения. Стратегическият диалог
между ЕС и Пакистан понастоящем е съсредоточен върху нов стратегически план на
ангажиментите ЕС-Пакистан, който следва да бъде завършен до средата на 2017 г. и след
това подновен, в зависимост от постигнатия напредък в области като правата на човека,
демокрацията, принципите на правовата държава и доброто управление.
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Пакистан е ядрена сила и политическата стабилност на страната ще зависи от
разпределението на властта между гражданската администрация, военните и съдебната
система, както и от започнатите от министър-председателя Наваз Шариф реформи,
насочени към укрепване на върховенството на закона и доброто управление, заедно
с програми за икономически реформи и приватизация. От 2016 г. насам разкритията
в „Панамските документи“, свързани със семейството Шариф, са довели до отслабване
на правителството.
Положението със сигурността е източник на нестабилност и пакистанската армия все още
участва в политическия живот на страната, особено в областта на сигурността, отбраната
и на външната политика, с голяма антитерористични мандат.
Резолюциите на ЕП са разглеждали основните опасения, свързани с правата на човека,
а именно преустановяването на мораториума върху смъртното наказание, последиците
от въвеждането на закона за богохулството, положението на етническите и религиозните
малцинства и създаването на специални военни съдилища за съдебни процеси срещу
цивилни лица, обвинени в терористична дейност.
Пакистан е основен бенефициент на едностранните търговски преференции на ЕС по
линия на ОСП +, като част от Общата система за преференции (ОСП). ЕС е един от
най-важните търговски партньори на Пакистан, като размерът на търговията е достигнал
обща стойност от 11,6 милиарда евро през 2016 г., като ЕС приема над 20 % от целия
износ на Пакистан. Пакистан се радва на значителен търговски излишък с ЕС в размер
на 1 милиард евро. ЕС е голям донор на помощ за развитие и хуманитарна помощ за
Пакистан. Финансирането по линия на Инструмента за сътрудничество за развитие за
периода 2014—2020 г. възлиза на 653 млн. евро и е насочено към развитието на селските
райони, образованието, както и доброто управление, правата на човека и принципите на
правовата държава.
Г. Афганистан
Афганистан осъществи първия си демократичен преход през септември 2014 г.,
когато Ашраф Гани положи клетва като президент. Резултатите от изборите за
президент бяха причинили сериозна институционална криза и политическият съперник
на президента, Абдулла, беше назначен за „главен изпълнителен директор на
правителството“). Продължителните преговори забавиха формирането на цялостен
кабинет. Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) се оттеглиха през
декември 2014 г., но остават войски на САЩ и НАТО от 13 000 души. Талибаните,
а напоследък и Ислямска държава, представляват сериозна заплаха за сигурността.
Съществува опасност Афганистан да се превърне в „нефункционираща държава“.
По-широкото регионално сътрудничество би било важен стимул за националната и
регионална стабилност.
След падането на талибанския режим през 2001 г. ЕС откри делегация в Кабул.
Посланикът на ЕС е и специален представител на ЕС. Настоящото партньорство се
ръководи от Съвместната политическа декларация от 2005 г. и от стратегията на ЕС от
2014 г. за Афганистан. Съветът прие последващи действия във връзка с доклада относно
стратегията на ЕС за Афганистан за периода 2014—2016 г. в своите заключения относно
Афганистан от 18 юли 2016 г.. По време на втория диалог Афганистан-ЕС по правата на
човека в Кабул от 1 юни 2016 г. беше подчертан трайният ангажимент на афганистанското
правителство за подобряване на положението с човешките права. Афганистан е най-
големият получател на финансиране от ЕС за развитие. Текущият бюджет на ЕС
предоставя 1,4 милиарда евро за Афганистан за периода 2014-2020 г., с акцент върху



Справочник за Европейския съюз - 2017 4

селското стопанство, развитието на селските райони, здравеопазването, принципите на
правовата държава, полицейските дейности, демократизацията и отчетността. Около 20 %
от средствата за запазени за поощрителни плащания, свързани с реформи.
ЕП твърдо подкрепи Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие
(CAPD) между ЕС и Афганистан, като призова в резолюция от юни 2013 г. за неговото
възможно най-скорошно сключване. CAPD беше подписано на 18 февруари 2017 г.
Брюкселската министерска конференция за Афганистан, на която ЕС беше домакин на
5 октомври 2016 г., беше успешна. Тя събра заедно 75 държави и 26 международни
организации, които подкрепиха програмата за реформи на правителството на Афганистан
и поеха ангажимент за 13,6 млрд. евро. ЕС и неговите държави членки поеха ангажимент
за 5 млн. евро.
През ноември 2015 г. ЕП изрази сериозни опасения относно нарастването на
бунтовническата и относно действията на талибаните срещу малцинствата, например
срещу хазарите-шиити. По време на „голямата бежанска вълна“ от 2015—2016 г.
гражданите на Афганистан бяха втората най-многобройна група от бежанци. ЕС
осигурява подкрепа и за големия брой завръщащи се лица в Афганистан от Пакистан и
Иран от 2016 г. насам. Мисията на ЕС за подпомагане на изграждането на афганската
гражданска полиция (EUPOL), която бе създадена през 2007 г., беше закрита в края на
2016 г.
ЕС е четвъртият по големина търговски партньор на Афганистан след САЩ, Индия и
Пакистан през 2015 г. Афганистан се ползва от търговски договорености с ЕС по линия
на инициативата „Всичко освен оръжие“ (ВОО).
Jorge Soutullo / Anna Saarela / Fernando Garcés de los Fayos
06/2017
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