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JIŽNÍ ASIE

Asie je největší a nejlidnatější kontinent na světě a pro EU je z geostrategického hlediska
velmi významná. EU navazuje se zeměmi jižní Asie užší vazby. Indie je nyní jejím
strategickým partnerem. V tomto regionu se EU obává bezpečnostních problémů, jako jsou
kašmírský konflikt a situace v Afghánistánu. EU je silným ekonomickým aktérem a hlavním
poskytovatelem rozvojové pomoci na podporu budování institucí, demokracie, řádné správy
a lidských práv.

Tento informativní přehled popisuje region jižní Asie. Viz také informativní přehled o východní
Asii (6.6.8) a jihovýchodní Asii (6.6.9).

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— Hlava V (vnější činnost EU) Smlouvy o Evropské unii (SEU);

— články 206–207 (obchod) a články 216–219 (mezinárodní dohody) Smlouvy o fungování
Evropské unie (SFEU);

— dohody o partnerství a spolupráci (bilaterální vztahy).

JIŽNÍ ASIE

EU vybízí k regionální integraci a podporuje Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci
(SAARC). Členskými zeměmi sdružení SAARC jsou Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Indie,
Maledivy, Nepál, Pákistán a Šrí Lanka. Status pozorovatele mají EU, Čína, Írán, Japonsko, Jižní
Korea, Mauricius, Myanmar/Barma a USA. Hlavním obchodním partnerem SAARC je EU.
Obchod mezi EU a SAARC dosahuje hodnoty 112 miliard EUR (2016); EU se přibližně 15 %
podílí na celkovém objemu obchodu SAARC a představuje 22 % jeho vývozního trhu (2015).
Součástí rozvojové spolupráce mezi EU a zeměmi jižní Asie je jak finanční a technická pomoc,
tak i hospodářská spolupráce. Mezi priority patří regionální stabilita, zmírňování chudoby,
lidská práva, udržitelný rozvoj, řádná správa věcí veřejných a pracovní práva. Cílem spolupráce
mezi EU a SAARC je zejména podpora harmonizace norem, usnadnění obchodu a zvyšování
povědomí o výhodách regionální spolupráce.
A. Indie
V roce 2004 povýšila EU svůj vztah s Indií, nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě, na
strategické partnerství zahrnující politickou, obchodní a hospodářskou spolupráci. Na 13.
summitu EU a Indie v roce 2016 byl stanoven společný plán, akční program EU–Indie 2020,
který partnerství posílí v následujících pěti letech. S 13,5% podílem z celkového objemu
indického obchodu se zbožím je EU jejím hlavním obchodním partnerem. Celkový objem
obchodu, včetně služeb, přesáhl v roce 2015 100 miliard EUR s 275 miliony EUR za den.
Obousměrný obchod se zbožím mezi EU a Indií za rok 2016 se odhaduje na více než 77
miliard EUR s vysokým přebytkem ve výši 1,5 miliardy EUR ve prospěch Indie. EU je také

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_6.6.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_6.6.9.pdf


Fakta a čísla o Evropské unii - 2017 2

jedním z nejdůležitějších indických zdrojů investic s 51 miliardami EUR v přímých investicích
v zahraničí a s 16 miliardami EUR v přímých investicích ze zahraničí za rok 2015. Indie
v současnosti využívá jednostranných preferenčních tarifů všeobecného systému preferencí EU
(GSP).
Prostřednictvím tematické a regionální spolupráce EU poskytuje Indii značnou rozvojovou
pomoc. Spolupráce zahrnuje širokou škálu témat, ale strategicky je zaměřena na obchodní
příležitosti, energetickou bezpečnost, výzkum a inovaci, vysokoškolské vzdělávání a rozvoj
dovedností.
Navzdory pozoruhodnému hospodářskému růstu, který Indie zaznamenává, žije téměř 30 %
jejích obyvatel v chudobě. Evropský parlament přijal usnesení, která se týkají lidských práv,
zejména násilí na ženách a dětech a dětské práce.
B. Šrí Lanka
Konec 26 let trvající války mezi vládou a Tamily v roce 2009 nastartoval silný ekonomický
růst země. Překvapivé vítězství Maithripaly Siriseny v prezidentských volbách v lednu 2015
ukončilo desetiletou vládu prezidenta Rajapaksy a posílilo spolupráci s EU.
Stávající právní rámec pro vztahy vychází z dohody o spolupráci z roku 1995. Dne 19.
 května 2017 udělila EU Šrí Lance znovu obchodní preference GSP+ pod podmínkou, že bude
prosazovat lidská a pracovní práva. EU předtím Šrí Lanku ze systému preferencí GSP+ vyloučila
kvůli závažným pochybením její předešlé vlády v oblasti dodržování úmluv OSN o lidských
právech.
Dne 27. dubna 2017 Evropský parlament zamítl návrh odepřít Šrí Lance preference GSP+.
EU je největším vývozním trhem Šrí Lanky a jejím druhým největším obchodním partnerem.
Obousměrný obchod se zbožím mezi EU a Šrí Lankou za rok 2016 se odhaduje na 4
miliardy EUR. Pomoc EU Šrí Lance, zejména na rozvoj venkova, na období 2014–2020 čítá
760 milionů EUR. Šrí Lanka pokročila v reformě svého systému řízení rybolovu a v dubnu
2016 splnila mezinárodní závazky prostřednictvím právního rámce pro boj proti nezákonnému,
nehlášenému a neregulovanému rybolovu.
C. Pákistán
Klíčovým základem vztahu mezi EU a Pákistánem je dohoda o spolupráci z roku 2004. Pětiletý
plán angažovanosti mezi EU a Pákistánem z roku 2012 představuje rámec pro zlepšování
bilaterálních politických vztahů. Strategický dialog mezi EU a Pákistánem v současnosti rozvíjí
nový, lepší strategický plán angažovanosti mezi EU a Pákistánem, který by měl být dokončen do
poloviny roku 2017 a později obnoven v závislosti na pokroku dosaženém v oblastech lidských
práv, demokracie, právního státu a řádné správy.
Politická stabilita Pákistánu jako jaderné mocnosti bude závislá na rozložení síly mezi civilní
správu, armádu a soudnictví a také na reformách předsedy vlády Nawaze Sharifa na posílení
právního státu a řádné správy, dále na hospodářských reformách a privatizačních programech.
Pozice vlády byla oslabena kvůli odhalením týkajícím se Sharifovy rodiny v dokumentech
„Panama papers“ v roce 2016.
Bezpečnostní situace v zemi je důvodem nestability a pákistánská armáda se silným
protiteroristickým mandátem stále zasahuje do politiky země, především v oblasti bezpečnosti,
obrany a zahraniční politiky.
Usnesení EP se zabývala hlavními problémy lidských práv, kterými jsou zrušení moratoria na
trest smrti, dopady zákona proti rouhání, situace etnických a náboženských menšin a vznik
zvláštních vojenských soudů pro případy civilistů obviněných z terorismu.
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Pákistán patří do režimu GSP+ obecného systému preferencí (GSP) a je velkým příjemcem
unilaterálních obchodních preferencí EU. EU je jedním z největších obchodních partnerů
Pákistánu, přičemž obchod mezi nimi dosáhl v roce 2016 celkové výše 11,6 miliardy EUR
a 20 % pákistánského vývozu směřuje právě do EU. Pákistán vykazuje vysoký přebytek
v oblasti obchodu s EU ve výši 1 miliardy EUR. EU Pákistánu poskytuje značnou rozvojovou
a humanitární pomoc. Financování z nástroje pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020
čítá 653 milionů EUR a soustředí se na rozvoj venkova, vzdělávání, řádnou správu, lidská práva
a právní stát.
D. Afghánistán
V září 2014 došlo v Afghánistánu po inauguraci prezidenta Ašrafa Ghaního poprvé k dokončení
procesu přechodu země k demokratickému režimu. Výsledky prezidentských voleb vedly
k vážné institucionální krizi a prezidentův politický protivník Abdulláh se stal „výkonným
premiérem“. Vytvoření úplného kabinetu se kvůli zdlouhavým jednáním zpozdilo. V prosinci
2014 se ze země stáhly mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly (ISAF), 13 000 vojáků USA
a NATO však v zemi nadále zůstává. Vážnou hrozbu z hlediska bezpečnosti představuje Tálibán
a v poslední době také Islámský stát. Stále hrozí riziko, že se Afghánistán stane „nefungujícím
státem“. Větší regionální spolupráce by mohla být významnou hnací silou národní a regionální
stability.
Po pádu tálibánského režimu v roce 2001 otevřela EU v Kábulu svou delegaci. Velvyslanec
EU je také zvláštním zástupcem EU. Stávající partnerství vychází ze společného politického
prohlášení z roku 2005 a ze strategie EU pro Afghánistán z roku 2014. Ve svých závěrech
o Afghánistánu ze dne 18. července 2016 přijala Rada stanovisko vycházející ze zprávy
o strategii EU pro Afghánistán na období let 2014–2016. Druhý dialog o lidských právech mezi
Afghánistánem a EU, který se konal v Kábulu dne 1. června 2016, zdůraznil trvalý závazek
afghánské vlády zlepšovat situaci v oblasti lidských práv. Afghánistán je největším příjemcem
unijních prostředků na financování rozvoje. Ve stávajícím rozpočtu EU je na období 2014–2020
pro Afghánistán vyčleněno 1,4 miliardy EUR, přičemž důraz je kladen na zemědělství, rozvoj
venkova, zdravotní péči, právní stát, práci policie, demokratizaci a odpovědnost. Přibližně 20
% z těchto prostředků je vyčleněno na „motivační platby“, které jsou vázány na reformy.
Evropský parlament jasně podpořil dohodu mezi EU a Afghánistánem o spolupráci v oblasti
partnerství a rozvoje tím, že ve svém usnesení z června 2013 požaduje, aby tato dohoda byla co
nejdříve uzavřena. Byla podepsána dne 18. února 2017.
Dne 5. října 2016 EU uspořádala v Bruselu ministerskou konferenci o Afghánistánu, která
zaznamenala úspěch. Shromáždilo se 75 zemí a 26 mezinárodních organizací, které podpořily
program reforem afghánské vlády a přislíbily částku 13,6 miliard EUR. EU a její členské státy
se zavázaly poskytnout 5 milionů EUR.
V listopadu 2015 vyjádřil Evropský parlament vážné znepokojení nad stále častějšími akcemi
povstalců a nad útoky Tálibánu namířenými proti menšinám, jako jsou například šíitší Hazáři.
Afghánští státní příslušníci představovali mezi uprchlíky přicházejícími do EU v průběhu „velké
vlny“ v letech 2015–2016 druhou největší skupinu. Od roku 2016 EU také podporuje velké
množství navrátilců z Pákistánu a Íránu. Na konci roku 2016 byla ukončena mise EU na
vytvoření afghánské civilní policie (EUPOL), která byla zahájena v roce 2007.
EU byla v roce 2015 po Pákistánu, Indii a USA čtvrtým největším obchodním partnerem
Afghánistánu. Afghánistán je také příjemcem v rámci obchodní dohody „Vše kromě zbraní“,
kterou uzavřel s EU.
Jorge Soutullo / Anna Saarela / Fernando Garcés de los Fayos
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