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SYDASIEN

Asien er verdens største og folkerigeste kontinent og af stor geostrategisk betydning for
EU. EU er i færd med at knytte nærmere forbindelser med landene i Sydasien. Indien
er nu en strategisk partner for EU. EU er bekymret over sikkerheden i regionen, bl.a.
konflikten i Kashmir og Afghanistan. EU er en stærk økonomisk aktør og en vigtig
udviklings- og bistandsyder, der arbejder for at fremme institutionsopbygning, demokrati,
god regeringsførelse og menneskerettigheder.

I dette faktablad beskrives den sydasiatiske region. Se også faktablade om Østasien (6.6.8) og
Sydøstasien (6.6.9).

RETSGRUNDLAG

— Afsnit V (Unionens optræden udadtil) i traktaten om Den Europæiske Union (TEU)

— Artikel 206-207 (handel) og artikel 216-219 (internationale aftaler) i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

— Partnerskabs- og samarbejdsaftaler (PSA'er) (bilaterale forbindelser).

SYDASIEN

EU tilskynder til regional integration og støtter Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt
Samarbejde (SAARC). De lande, der er medlem af SAARC, er Afghanistan, Bangladesh,
Bhutan, Indien, Maldiverne, Nepal, Pakistan og Sri Lanka. EU, Kina, Iran, Japan, Sydkorea,
Mauritius, Burma/Myanmar og USA har observatørstatus i SAARC. EU er SAARC's vigtigste
handelspartner. Handelen mellem EU og SAARC har en værdi af 112 mia. EUR (2016).
EU tegner sig for omkring 15 % af SAARC's samlede handel med verden og 22 % af dets
eksportmarked (2015).
Udviklingssamarbejdet mellem EU og landene i Sydasien omfatter økonomisk og
teknisk bistand samt økonomisk samarbejde. Prioriteringerne omfatter regional stabilitet,
nedbringelse af fattigdom, menneskerettigheder, bæredygtig udvikling, god regeringsførelse
og arbejdstagerrettigheder. EU-SAARC-samarbejdet sigter mod at fremme harmoniseringen af
standarder, lette handelen og øge bevidstheden om fordelene ved regionalt samarbejde.
A. Indien
I 2004 opgraderede EU sine forbindelser med Indien, verdens hurtigst voksende økonomi,
til et strategisk partnerskab, der omfatter politisk, handelsmæssigt og økonomisk samarbejde.
På det 13. topmøde mellem EU og Indien i 2016 blev der fastlagt en fælles køreplan,
handlingsdagsordenen for EU-Indien 2020, som vil styrke partnerskabet inden for de næste fem
år. EU er Indiens største handelspartner med en andel på 13,5 % af dets samlede varehandel.
Den samlede handel, herunder tjenesteydelser, oversteg 100 mia. EUR i 2015 og ligger på
275 mio. EUR om dagen. Den bilaterale handel med varer mellem EU og Indien er anslået
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til over 77 mia. EUR i 2016, med et stort overskud på 1,5 mia. EUR til Indiens fordel. EU
er også en af Indiens største kilder til investeringer med 51 mia. EUR i udgående direkte
udenlandske investeringer og 16 mia. EUR i indgående direkte udenlandske investeringer i
2015. Indien nyder i øjeblikket godt af en unilateral præferenceordning i henhold til EU's
generelle toldpræferenceordning (GSP).
EU er en vigtig donor af udviklingsbistand til Indien gennem tematisk og regionalt
samarbejde. Samarbejdet dækker en bred vifte af emner, men lægger strategisk vægt
på forretningsmuligheder, energisikkerhed, forskning og udvikling, højere uddannelse og
udvikling af kvalifikationer.
På trods af Indiens bemærkelsesværdige økonomiske vækst lever næsten 30 % af
landets befolkning i fattigdom. Europa-Parlamentet har vedtaget beslutninger vedrørende
menneskerettighedsspørgsmål, navnlig vold mod kvinder og børn samt børnearbejde.
B. Sri Lanka
Afslutningen i 2009 af den 26 år lange krig mellem regeringen og tamiler fremmede en kraftig
økonomisk vækst. Maithripala Sirisenas overraskende sejr ved præsidentvalget i januar 2015
indebar afslutningen på præsident Rajapaksas ti år ved magten og et øget samarbejde med EU.
Den nuværende retlige ramme for forbindelserne er baseret på den samarbejdsaftale, der
blev undertegnet i 1995. Den 19. maj 2017 gav EU Sri Lanka adgang til GSP Plus-
handelspræferencer på betingelse af, at landet fremmer menneske- og arbejdstagerrettigheder.
EU havde suspenderet GSP Plus-præferencer på grund af den tidligere regerings alvorlige
mangler i gennemførelsen af FN's menneskerettighedskonventioner.
Den 27. april 2017 forkastede Europa-Parlamentet et forslag om at nægte Sri Lanka adgang til
GSP Plus. EU er det største eksportmarked for Sri Lanka og landets næststørste handelspartner.
Samhandelen med varer mellem EU og Sri Lanka er anslået til 4 mia. EUR for 2016. EU's
bistand til Sri Lanka for perioden 2014-2020 beløber sig til 760 mio. EUR og fokuserer
hovedsagelig på udvikling af landdistrikterne. Sri Lanka har gjort yderligere fremskridt med
reformen af landets fiskeriforvaltningssystem og opfyldte sine internationale forpligtelser i april
2016 med en retlig ramme for bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-
fiskeri).
C. Pakistan
Forbindelserne mellem EU og Pakistan er forankret i samarbejdsaftalen fra 2004. I den 5-
årige engagementsplan for EU-Pakistan fra 2012 opstilles der en ramme for opgradering af de
bilaterale politiske forbindelser. Den strategiske dialog mellem EU og Pakistan er i øjeblikket
i færd med at udarbejde en ny, forbedret strategisk engagementsplan for EU-Pakistan, som bør
være afsluttet senest i midten af 2017 og senere fornyet, afhængigt af de fremskridt, der opnås
på områder som menneskerettigheder, demokrati, retsstaten og god regeringsførelse.
Den politiske stabilitet i Pakistan, som er en atommagt, afhænger af fordelingen af magten
mellem den civile forvaltning, militæret og retsvæsenet og premierminister Nawaz Sharifs
reformer, der skal styrke retsstaten og god regeringsførelse, samt de økonomiske reformer og
privatiseringsprogrammer. Siden 2016 har afsløringer om Sharif-familien i Panama-papirerne
svækket regeringen.
Sikkerhedssituationen er en kilde til ustabilitet, og den pakistanske hær er stadig involveret i
det politiske liv i landet, navnlig hvad angår sikkerhed, forsvar og udenrigspolitik, med et stort
terrorbekæmpelsesmandat.
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Europa-Parlamentet har i sine beslutninger taget fat på de vigtigste
menneskerettighedsspørgsmål, f.eks. suspensionen af moratoriet for dødsstraf, konsekvenserne
af blasfemiloven, situationen for etniske og religiøse mindretal og nedsættelsen af særlige
militære domstole til at stille civile, der er anklaget for terrorisme, for retten.
Pakistan drager stor fordel af EU's unilaterale handelspræferencer inden for rammerne af
GSP Plus-komponenten i den generelle præferenceordning (GSP). EU er en af Pakistans største
handelspartnere med en samlet handelsværdi på 11,6 mia. EUR i 2016, og EU tegner sig for mere
end 20 % af Pakistans samlede eksport. Pakistan har et stort handelsoverskud på 1 mia. EUR
med EU. EU er en vigtig donor af udviklingsbistand og humanitær bistand til Pakistan.
Finansiering under instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde for 2014-2020 beløber
sig til 653 mio. EUR og lægger vægt på udvikling af landdistrikterne, uddannelse og god
regeringsførelse, menneskerettigheder og retsstatsforhold.
D. Afghanistan
Afghanistan fuldførte sin første demokratiske overgang i september 2014, da Ashraf
Ghani blev taget i ed som præsident. Resultatet af præsidentvalget medførte en alvorlig
institutionel krise, og præsidentens politiske rival, Abdullah, blev udnævnt til regeringsleder.
Langvarige forhandlinger forsinkede sammensætningen af et fuldt kabinet. Den internationale
sikkerhedsstyrke (ISAF) trak sig ud i december 2014, men der er stadig en styrke på 13 000
fra USA og NATO udstationeret i landet. Taleban — og på det seneste den såkaldte Islamiske
Stat (IS) — udgør alvorlige sikkerhedsmæssige udfordringer. Afghanistan er i fare for at blive
en »fejlslagen stat«. Et større regionalt samarbejde ville være en vigtig drivkraft for national
og regional stabilitet.
Efter Talebanregimets fald i 2001 åbnede EU en delegation i Kabul. EU's ambassadør
er også EU's særlige repræsentant. Det nuværende partnerskab er baseret på den fælles
politiske erklæring fra 2005 og EU's strategi for Afghanistan fra 2014. Rådet vedtog en
opfølgning på rapporten om EU's strategi for Afghanistan 2014-2016 i sine konklusioner
af 18. juli 2016. I forbindelse med den anden menneskerettighedsdialog mellem EU og
Afghanistan i Kabul den 1. juni 2016 understregede den afghanske regering sit fortsatte
tilsagn om at forbedre menneskerettighedssituationen. Afghanistan er den største modtager
af EU's udviklingsfinansiering. På det nuværende EU-budget er der afsat 1,4 mia. EUR
til Afghanistan i perioden 2014-2020 med fokus på landbrug, udvikling af landdistrikterne,
sundhed, retsstatsforhold, politiarbejde, demokratisering og ansvarliggørelse. Omkring 20 % af
midlerne er øremærket til »incitamentskabende betalinger«, der er knyttet til reformer.
Parlamentet bakkede klart op om samarbejdsaftalen mellem EU og Afghanistan om partnerskab
og udvikling (CAPD) og opfordrede i en beslutning fra juni 2013 til, at den indgås hurtigst
muligt. CAPD blev undertegnet den 18. februar 2017.
Ministerkonferencen om Afghanistan i Bruxelles, som blev afholdt af EU den 5. oktober 2016,
var en succes. Den samlede 75 lande og 26 internationale organisationer, som godkendte den
afghanske regerings reformdagsorden og gav tilsagn om 13,6 mia. EUR. EU og medlemsstaterne
har indgået forpligtelser for 5 mio. EUR.
I november 2015 udtrykte Parlamentet alvorlig bekymring over stigningen i oprør og over
Talibans handlinger over for minoriteter såsom shia-hazarerne. Afghanere udgjorde den
næststørste gruppe af flygtninge, der ankom til EU under den »store bølge« i 2015 og 2016.
EU yder også støtte til et stort antal tilbagesendte, som er blevet hjemsendt til Afghanistan fra
Pakistan og Iran siden 2016. EU's mission til støtte for opbygningen af et afghansk civilt politi
(EUPOL), som blev oprettet i 2007, blev afsluttet ved udgangen af 2016.
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EU var i 2015 Afghanistans fjerdestørste handelspartner efter Pakistan, Indien og USA.
Afghanistan nyder godt af EU-handelsordningen »alt undtagen våben«.
Jorge Soutullo / Anna Saarela / Fernando Garcés de los Fayos
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