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Νότια Ασία

Η Ασία αποτελεί τη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη ήπειρο και έχει μεγάλη γεωστρατηγική
σημασία για την ΕΕ. Επί του παρόντος, η ΕΕ δημιουργεί στενότερους δεσμούς με τις
χώρες της Νότιας Ασίας. Η Ινδία είναι πλέον στρατηγικός εταίρος της ΕΕ. Η ΕΕ διατηρεί
ανησυχίες για την ασφάλεια της περιοχής, μεταξύ άλλων σχετικά με τις διενέξεις στο Κασμίρ
και στο Αφγανιστάν. Η ΕΕ αποτελεί ισχυρό οικονομικό παράγοντα και σημαντικό χορηγό
αναπτυξιακής στήριξης και βοήθειας, και εργάζεται για την προώθηση της οικοδόμησης
θεσμών, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο περιγράφει την περιοχή της Νότιας Ασίας. Βλέπε επίσης
ενημερωτικά δελτία για τη Νότια Ασία (6.6.8) και τη Νοτιοανατολική Ασία (6.6.9).

Νομική βάση

— Τίτλος V (εξωτερική δράση της ΕΕ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).

— Άρθρα 206-207 (εμπόριο) και 216-219 (διεθνείς συμφωνίες) της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

— Συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (διμερείς σχέσεις).

Νότια Ασία

Η ΕΕ ενθαρρύνει την περιφερειακή ολοκλήρωση και στηρίζει την Ένωση της Νότιας Ασίας για
την Περιφερειακή Συνεργασία (SAARC). Οι χώρες μέλη της SAARC είναι το Αφγανιστάν, το
Μπανγκλαντές, το Μπουτάν, η Ινδία, οι Μαλδίβες, το Νεπάλ, το Πακιστάν και η Σρι Λάνκα.
Η ΕΕ, η Κίνα, το Ιράν, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ο Μαυρίκιος, η Βιρμανία/Μιανμάρ και οι
Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καθεστώς παρατηρητή στη SAARC. Η ΕΕ είναι ο πρώτος εμπορικός
εταίρος της SAARC. Το εμπόριο μεταξύ ΕΕ-SAARC ανέρχεται σε 112 δισεκατομμύρια ευρώ
(2016)· η ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου το 15% του συνολικού εμπορίου της SAARC με τον
υπόλοιπο κόσμο και το 22% της αγοράς εξαγωγών της (2015).
Η αναπτυξιακή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Νότιας Ασίας περιλαμβάνει
χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια, καθώς και οικονομική συνεργασία. Στις προτεραιότητες
συμπεριλαμβάνονται η περιφερειακή σταθερότητα, η μείωση της φτώχειας, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, η βιώσιμη ανάπτυξη, η χρηστή διακυβέρνηση και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Η συνεργασία ΕΕ-SAARC έχει στόχο την προώθηση της εναρμόνισης των προτύπων και της
διευκόλυνσης του εμπορίου, καθώς και την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τα
πλεονεκτήματα της περιφερειακής συνεργασίας.
Α. Ινδία
Το 2004, η ΕΕ αναβάθμισε τη σχέση της με την Ινδία, την ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία
στον κόσμο, σε στρατηγική εταιρική σχέση που καλύπτει ζητήματα πολιτικής, εμπορικής και
οικονομικής συνεργασίας. Η 13η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ινδίας το 2016 όρισε έναν κοινό χάρτη
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πορείας, την ατζέντα δράσης ΕΕ-Ινδίας για το 2020, που θα ενισχύσει την εταιρική σχέση
κατά τα πέντε προσεχή έτη. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας με μερίδιο
13,5% του συνολικού εμπορίου αγαθών της. Το συνολικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων
των υπηρεσιών, υπερέβη σε αξία τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015, και ανήλθε σε 275
εκατομμύρια ευρώ ανά ημέρα. Το διμερές εμπόριο αγαθών μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας
εκτιμάται ότι ανήλθε σε περισσότερα από 77 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016, με υψηλό
πλεόνασμα της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ υπέρ της Ινδίας. Η ΕΕ είναι επίσης μία από
τις σημαντικότερες πηγές επενδύσεων της Ινδίας, με επενδύσεις ύψους 51 δισεκατομμυρίων
ευρώ σε εξερχόμενα αποθέματα και 16 δισεκατομμυρίων ευρώ σε εισερχόμενα αποθέματα το
2015. Η Ινδία επί του παρόντος επωφελείται από μονομερείς προτιμησιακούς δασμούς βάσει
του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ.
Η ΕΕ είναι σημαντικός χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας για την Ινδία μέσω της θεματικής
και περιφερειακής συνεργασίας. Η συνεργασία καλύπτει ευρύ φάσμα ζητημάτων, αλλά
επικεντρώνεται στρατηγικά στις επιχειρηματικές ευκαιρίες, την ενεργειακή ασφάλεια, την
έρευνα και την καινοτομία, την ανώτερη εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
Ωστόσο, παρά την αξιοσημείωτη οικονομική ανάπτυξη που έχει σημειώσει η Ινδία, σχεδόν το
30% του πληθυσμού της χώρας ζει σε συνθήκες φτώχειας. Το ΕΚ έχει εκδώσει ψηφίσματα για
ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τη βία εις βάρος των γυναικών και των
παιδιών και την παιδική εργασία.
Β. Σρι Λάνκα
Το τέλος του 26ετούς πολέμου μεταξύ της κυβέρνησης και των Ταμίλ το 2009 ευνόησε την
ισχυρή οικονομική ανάπτυξη. Η αναπάντεχη νίκη του Μαϊθριπάλα Σιρισένα στις προεδρικές
εκλογές του Ιανουαρίου 2015 τερμάτισε τη δεκαετή εξουσία του Προέδρου Ρατζαπάκσα και
ενίσχυσε τη συνεργασία με την ΕΕ.
Το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις σχέσεις βασίζεται στη συμφωνία συνεργασίας που
υπογράφηκε το 1995. Στις 19 Μαΐου 2017, η ΕΕ συμφώνησε να ξεκινήσει εκ νέου η Σρι Λάνκα
να επωφελείται από τις εμπορικές προτιμήσεις ΣΓΠ+ υπό τον όρο να σημειώσει πρόοδο όσον
αφορά τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα. Η ΕΕ είχε αναστείλει τις προτιμήσεις ΣΓΠ+
λόγω των σοβαρών ελλείψεων της προηγούμενης κυβέρνησης όσον αφορά την εφαρμογή των
συμβάσεων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Στις 27 Απριλίου 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε κατά πρότασης για τη μη χορήγηση
των ΣΓΠ+ στη Σρι Λάνκα. Η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών για τη Σρι Λάνκα και
ο δεύτερος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της. Οι διμερείς συναλλαγές αγαθών μεταξύ
της ΕΕ και της Σρι Λάνκα εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016. Η
βοήθεια της ΕΕ στη Σρι Λάνκα για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 760 εκατομμύρια
ευρώ και επικεντρώνεται κυρίως στην αγροτική ανάπτυξη. Η Σρι Λάνκα έχει σημειώσει
περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος διακυβέρνησης της αλιείας
και εκπλήρωσε τις διεθνείς υποχρεώσεις της τον Απρίλιο του 2016 με ένα νομικό πλαίσιο για
την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας.
Γ. Πακιστάν
Η σχέση ΕΕ-Πακιστάν βασίζεται στη συμφωνία συνεργασίας του 2004. Το πενταετές σχέδιο για
τη συνεργασία ΕΕ-Πακιστάν του 2012 παρέχει ένα πλαίσιο για την αναβάθμιση των διμερών
πολιτικών σχέσεων. Ο στρατηγικός διάλογος ΕΕ-Πακιστάν εργάζεται επί του παρόντος για
ένα νέο, ενισχυμένο σχέδιο στρατηγικής συνεργασίας ΕΕ-Πακιστάν, το οποίο αναμένεται να
οριστικοποιηθεί έως τα μέσα του 2017 και στη συνέχεια να ανανεωθεί ανάλογα με την πρόοδο
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που θα επιτευχθεί σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου
και η χρηστή διακυβέρνηση.
Η πολιτική σταθερότητα του Πακιστάν, το οποίο είναι πυρηνική δύναμη, θα εξαρτηθεί από την
κατανομή εξουσιών μεταξύ της πολιτικής διοίκησης, του στρατού και του δικαστικού σώματος,
καθώς και από τις μεταρρυθμίσεις του πρωθυπουργού Ναουάζ Σαρίφ, οι οποίες αποσκοπούν
στην ενίσχυση του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με τις
οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τα προγράμματα ιδιωτικοποίησης. Από το 2016, η κυβέρνηση
έχει αποδυναμωθεί από αποκαλύψεις στα «έγγραφα του Παναμά» σχετικά με την οικογένεια
Σαρίφ.
Η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια αποτελεί πηγή αστάθειας και ο πακιστανικός στρατός
εξακολουθεί να συμμετέχει στην πολιτική ζωή της χώρας, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας,
της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής, ενώ έχει ευρεία εντολή για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας.
Το Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί με τα κυριότερα προβλήματα στον τομέα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, τα οποία είναι η αναστολή του μορατόριουμ στη θανατική ποινή, οι επιπτώσεις
του νόμου περί βλασφημίας, η κατάσταση των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, και
η θέσπιση ειδικών στρατοδικείων για την εκδίκαση υποθέσεων πολιτών που έχουν κατηγορηθεί
για τρομοκρατία.
Το Πακιστάν είναι ένα από τα κράτη που επωφελούνται περισσότερο από τις μονομερείς
εμπορικές προτιμήσεις της ΕΕ, στο πλαίσιο του τμήματος ΣΓΠ+ του συστήματος γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ). Η ΕΕ είναι ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς
εταίρους του Πακιστάν, με εμπόριο συνολικής αξίας 11,6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2016,
ενώ λαμβάνει περισσότερο από το 20% των συνολικών εξαγωγών του Πακιστάν. Το Πακιστάν
επωφελείται από υψηλό εμπορικό πλεόνασμα με την ΕΕ αξίας ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.
Η ΕΕ είναι σημαντικός χορηγός αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας για το Πακιστάν.
Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας για την περίοδο
2014-2020 ανέρχεται σε 653 εκατομμύρια ευρώ και επικεντρώνεται στην αγροτική ανάπτυξη,
την εκπαίδευση και τη χρηστή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.
Δ. Αφγανιστάν
Το Αφγανιστάν ολοκλήρωσε την πρώτη δημοκρατική μετάβασή του τον Σεπτέμβριο του
2014, όταν ορκίστηκε Πρόεδρος ο Ασράφ Γκάνι. Το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών
προκάλεσε σοβαρή θεσμική κρίση και ο Αμπντουλάχ, πολιτικός αντίπαλος του Προέδρου,
ανακηρύχθηκε «διευθύνων σύμβουλος της κυβέρνησης». Μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις
καθυστέρησαν τον σχηματισμό πλήρους κυβέρνησης. Η Διεθνής Δύναμη για την Προαγωγή της
Ασφάλειας (ISAF) αποσύρθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, αλλά στη χώρα παραμένουν περίπου
13 000 στρατιώτες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Οι Ταλιμπάν, και πιο πρόσφατα το λεγόμενο
Ισλαμικό Κράτος (IS), θέτουν σοβαρές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Το Αφγανιστάν
κινδυνεύει να μετατραπεί σε «διαλυμένο κράτος». H εντατικότερη περιφερειακή συνεργασία
μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη εθνικής και περιφερειακής σταθερότητας.
Μετά την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν το 2001, η ΕΕ ίδρυσε αντιπροσωπεία στην
Καμπούλ. O πρέσβης της ΕΕ εκτελεί επίσης καθήκοντα Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ. Η
ισχύουσα εταιρική σχέση διέπεται από την κοινή πολιτική δήλωση του 2005 και τη στρατηγική
της ΕΕ για το Αφγανιστάν του 2014. Στα συμπεράσματά του, της 18ης Ιουλίου 2016, σχετικά
με το Αφγανιστάν, το Συμβούλιο έδωσε συνέχεια στην έκθεση σχετικά με τη στρατηγική
της ΕΕ για το Αφγανιστάν για την περίοδο 2014-2016. Ο δεύτερος διάλογος Αφγανιστάν-
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που πραγματοποιήθηκε στην Καμπούλ την 1η Ιουνίου
2016, υπογράμμισε τη διαρκή δέσμευση της κυβέρνησης του Αφγανιστάν για τη βελτίωση της
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κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Αφγανιστάν είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης
αναπτυξιακής χρηματοδότησης της ΕΕ. Ο τρέχων προϋπολογισμός της ΕΕ προβλέπει κονδύλια
ύψους 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ για το Αφγανιστάν για την περίοδο 2014-2020, τα οποία
επικεντρώνονται στη γεωργία, στην ανάπτυξη της υπαίθρου, στην υγεία, στο κράτος δικαίου,
στην αστυνόμευση, στον εκδημοκρατισμό και στη λογοδοσία. Το 20% περίπου των κονδυλίων
θα χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.
Το ΕΚ έχει υποστηρίξει σθεναρά τη συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική
σχέση και την ανάπτυξη (CAPD), ζητώντας, σε ψήφισμα του Ιουνίου 2013, να εγκριθεί το
συντομότερο δυνατό. Η CAPD υπεγράφη στις 18 Φεβρουαρίου 2017.
Η υπουργική διάσκεψη των Βρυξελλών για το Αφγανιστάν, η οποία διοργανώθηκε από την
ΕΕ στις 5 Οκτωβρίου 2016, ήταν επιτυχής. Σε αυτήν συμμετείχαν συνολικά 75 χώρες και 26
διεθνείς οργανισμοί που ενέκριναν το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της αφγανικής κυβέρνησης
και δέσμευσαν ποσό ύψους 13,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της
δέσμευσαν 5 εκατομμύρια ευρώ.
Τον Νοέμβριο του 2015, το ΕΚ εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τα αυξανόμενα κρούσματα
εξεγέρσεων και για τη δράση των Ταλιμπάν εναντίον μειονοτήτων, όπως των Σιιτών-Χαζάρων.
Οι Αφγανοί αποτέλεσαν το δεύτερο μεγαλύτερο σώμα προσφύγων που έφθασαν στην ΕΕ με
το προσφυγικό ρεύμα του 2015 και του 2016. Η ΕΕ παρέχει επίσης στήριξη για τον μεγάλο
αριθμό των ατόμων που επιστρέφουν στο Αφγανιστάν από το Πακιστάν και το Ιράν από το
2016. Η αποστολή της ΕΕ για τη στήριξη της οικοδόμησης μιας μη στρατιωτικής αστυνομίας
στο Αφγανιστάν (EUPOL), η οποία συστάθηκε το 2007, ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2016.
Η ΕΕ ήταν ο τέταρτος εμπορικός εταίρος του Αφγανιστάν, μετά το Πακιστάν, την Ινδία και
τις ΗΠΑ το 2015. Το Αφγανιστάν επωφελείται από την εμπορική συμφωνία «Όλα εκτός από
όπλα» (EBA) με την ΕΕ.
Jorge Soutullo / Anna Saarela / Fernando Garcés de los Fayos
06/2017
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