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DÉL-ÁZSIA

Ázsia a világ legnagyobb és legnépesebb kontinense, geostratégiai szempontból nagy
jelentőségű térség az Unió számára. Az Unió egyre szorosabbra fűzi kapcsolatait a Dél-Ázsiai
országokkal. India immár az Unió stratégiai partnere. Az Uniót aggasztják a régió biztonsági
kockázatai, mint pl. a kasmíri konfliktus és Afganisztán. Az Unió jelentős gazdasági szereplő
és fontos adományozó a fejlesztés és a segélyezés terén, támogatja az intézményfejlesztést,
a demokráciát, a jó kormányzást és az emberi jogokat.

Ez az ismertető bemutatja a dél-ázsiai régiót. Lásd még a Kelet-Ázsiára (6.6.8.) és Délkelet-
Ázsiára (6.6.9.) vonatkozó ismertetőket.

JOGALAP

— Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) V. címe (az EU külső fellépései);

— az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 206–207. cikke (kereskedelem)
és 216–219. cikke (nemzetközi megállapodások);

— partnerségi és együttműködési megállapodások (kétoldalú kapcsolatok).

DÉL-ÁZSIA

Az Unió ösztönzi a regionális integrációt és támogatja a Dél-Ázsiai Regionális Együttműködési
Szövetséget (SAARC). A SAARC tagállamai Afganisztán, Banglades, Bhután, India, a Maldív-
szigetek, Nepál, Pakisztán és Srí Lanka. Az Unió, Kína, Irán, Japán, Dél-Korea, Mauritius,
Mianmar/Burma és az Egyesült Államok megfigyelői státusszal rendelkeznek a SAARC-
ban. Az Unió a SAARC legnagyobb kereskedelmi partnere. Az EU-SAARC kereskedelem
értéke 112 milliárd eurót (2016) tesz ki. Az Unió részesül a SAARC világgal folytatott
kereskedelmének 15%-ából és exportpiacának 22%-ából (2015).
Az Unió és Dél-Ázsia országai közötti fejlesztési együttműködés pénzügyi és technikai
segítségnyújtást, valamint gazdasági együttműködést foglal magában. A prioritások közt
szerepel a regionális stabilitás, a szegénység csökkentése, az emberi jogok, a fenntartható
fejlődés, a jó kormányzás és a munkajog. Az EU-SAARC együttműködés célja a standardok
harmonizációjának előmozdítása és a kereskedelmi eljárások egyszerűsítése, valamint a
regionális együttműködés előnyei iránti tudatosság felkeltése.
A. India
2004-ben az Unió továbbfejlesztette Indiával, a világ leggyorsabban növekvő gazdaságával
ápolt kapcsolatát politikai, kereskedelmi és gazdasági együttműködést magában foglaló
stratégiai partnerséggé. A 2016. évi 13. EU–India csúcstalálkozó közös menetrendet határozott
meg, az „EU–India 2020” cselekvési programot, amely tovább erősíti a partnerséget a
következő öt év során. Az Unió India legfőbb kereskedelmi partnere, 13,5%-kal részesedik
teljes árukereskedelméből. A teljes kereskedelem, a szolgáltatásokat is beleértve, 2015-

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


Az Európai Unió ismertetése - 2017 2

ben meghaladta a 100 milliárd eurót, napi 275 millió EUR forgalommal. Az EU és India
közti kétoldalú árukereskedelem becsült értéke 2016-ban 77 milliárd EUR, amelyből India
jelentős, 1,5 milliárd EUR többlettel bír. Az Unió India egyik legfontosabb beruházási
forrása, 51 milliárd EUR kifelé irányuló befektetéssel és 16 milliárd EUR befelé irányuló
befektetéssel. India jelenleg egyoldalú preferenciális vámrendszer kedvezményezettje az
általános vámkedvezmény-rendszer keretében.
Az Unió az Indiába irányuló fejlesztési segély jelentős adományozója, tematikus és regionális
együttműködés keretében. Az együttműködés számos területre terjed ki, stratégiai pontjai
az üzleti lehetőségek, az energiabiztonság, a kutatás és fejlesztés, a felsőoktatás és a
készségfejlesztés.
India figyelemre méltó gazdasági növekedése ellenére népességének közel 30%-a
szegénységben él. Az Európai Parlament állásfoglalásokat fogadott el az emberi jogi
problémákkal, különösen a nők és gyermekek elleni erőszakkal és a gyermekmunkával
kapcsolatban.
B. Srí Lanka
A kormány és a tamilok közötti, 26 éven át tartó háború vége 2009-ben jelentős gazdasági
növekedést indított el. Maithripala Sirisena meglepetésszerű győzelme a 2015. januári elnöki
választásokon véget vetett Rajapaksa elnök egy évtizedig tartó hatalmának, és az Unióval
folytatott együttműködés élénküléséhez vezetett.
A kapcsolatok jelenlegi jogi kerete az 1995-ben aláírt együttműködési megállapodáson alapszik.
2017. május 19-én az Európai Unió hozzájárult Srí Lanka ismételt felvételéhez az általános
vámkedvezmény-rendszer GSP+ keretébe, feltéve, hogy az ország előrelépést ér el az emberi és
a munkavállalói jogok területén. Az EU felfüggesztette a GSP+ kedvezményeket, mivel az előző
kormány súlyos hiányosságokkal küzdött az ENSZ emberi jogi egyezményeinek megvalósítását
illetően.
Az Európai Parlament 2017. április 27-i szavazásán elutasította a GSP+ kedvezmények Srí
Lanka számára való biztosításának megtagadására irányuló indítványt. Az Unió Srí Lanka
legnagyobb exportpiaca, és második legnagyobb kereskedelmi partnere. Az EU és Srí Lanka
közti kétirányú árukereskedelem 2016-os becsült értéke 4 milliárd euró. A 2014–2020-
as időszakban Srí Lankának nyújtott uniós támogatás 760 millió eurót tett ki, és főleg a
vidékfejlesztés területére összpontosított. Srí Lanka további előrelépést tett a halászati irányítási
rendszerének reformja terén, és2016 áprilisában teljesítette nemzetközi kötelezettségeit a
jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem jogi kerete révén.
C. Pakisztán
Az Európai Unió és Pakisztán közötti kapcsolat a 2004-es együttműködési megállapodáson
alapul. A 2012. évi EU–Pakisztán ötéves együttműködési terv a kétoldalú politikai kapcsolatok
elmélyítéséhez nyújt keretet. Az EU–Pakisztán stratégiai párbeszéd jelenleg egy új, javított
EU–Pakisztán stratégiai együttműködési terven dolgozik, amelyet várhatóan 2017 közepéig
véglegesítenek és később megújítják, attól függően, hogy milyen előrelépést sikerül elérni az
emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság és a jó kormányzás terén.
Az atomhatalom Pakisztán politikai stabilitása attól fog függeni, hogy miként oszlik meg
a hatalom a polgári közigazgatás, a katonaság és az igazságszolgáltatás között, valamint
Navaz Sarif miniszterelnök reformjaitól, amelyek célja a jogállamiság és a jó kormányzás
megerősítése, a gazdasági reformokkal és a privatizációs programokkal együtt. 2016 óta a
Sarif családról a panamai dokumentumokban napvilágra került információk meggyengítették
a kormányt.
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A biztonsági helyzet az instabilitás forrása és a pakisztáni hadsereg még mindig részt vesz az
ország politikájában, különösen a biztonság, a védelem és a külpolitika tekintetében, és széles
körű megbízatása van a terrorizmus elleni küzdelem terén.
Az Európai Parlament állásfoglalásai foglalkoztak a főbb emberi jogi aggályokkal, amelyek a
következők: a halálbüntetésre vonatkozó moratórium felfüggesztése, az istenkáromlásról szóló
törvény hatásai, az etnikai és vallási kisebbségek helyzete, valamint a terrorizmussal vádolt
polgári személyek ügyeit tárgyaló rendkívüli katonai bíróságok létrehozása.
Pakisztán az Európai Unió által nyújtott egyoldalú kereskedelmi kedvezmények egyik
legfőbb haszonélvezője az általános vámkedvezmény-rendszer GSP+ összetevője keretében.
Az Európai Unió Pakisztán egyik legfőbb kereskedelmi partnere, a kereskedelmi forgalom
összértéke 2016-ban 11,6 milliárd euró volt, és az EU Pakisztán teljes kivitelének 20%-át
veszi fel. Pakisztán az EU-val szemben jelentős, 1 milliárd eurós kereskedelmi többlettel
bír. Az Európai Unió jelentős adományozó a Pakisztánnak nyújtott fejlesztési támogatás
és humanitárius segítségnyújtás tekintetében. A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó
Fejlesztési Együttműködési Eszköz keretében nyújtott támogatás összege 653 millió euró,
amely a vidékfejlesztésre, az oktatásra és a jó kormányzásra, az emberi jogokra, valamint a
jogállamiságra összpontosít.
D. Afganisztán
Afganisztán 2014 szeptemberében végrehajtotta első demokratikus hatalomátadását, amely
során Asraf Gani letette az elnöki esküt. Az elnökválasztás eredménye súlyos intézményi
válságot okozott és az elnök politikai riválisát, Abdullahot kormányfővé nevezték ki.
Hosszadalmas tárgyalások késleltették a teljes kabinet kialakítását. A Nemzetközi Biztonsági
Támogató Erő 2014 decemberében kivonult, de az USA és a NATO mintegy 13 000 katonája
az országban maradt. A tálibok – és újabban az úgynevezett Iszlám Állam (ISIS) elnevezésű
csoport – súlyos biztonsági kihívást jelentenek. Fennáll annak kockázata, hogy Afganisztán
„bukott állammá” válik. A szorosabb regionális együttműködés jelentős szerepet tölthetne be
az országos és regionális stabilitás előmozdítása terén.
A tálib rezsim 2001-es bukását követően az Európai Unió küldöttséget nyitott Kabulban.
Az uniós nagykövet egyben az Unió különleges képviselője. A jelenlegi partnerséghez
a 2005-ös együttes politikai nyilatkozat és az Unió Afganisztánra vonatkozó 2014-es
stratégiája szolgál alapul. Afganisztánról szóló, 2016. július 18-i következtetéseiben a
Tanács elfogadta az Európai Unió Afganisztánra vonatkozó 2014–2016-os stratégiájáról szóló
nyomonkövetési jelentést. A 2016. június 1-jén Kabulban rendezett második Afganisztán–
EU emberi jogi párbeszéd kiemelte az afgán kormánynak az emberi jogi helyzet javítása
iránti töretlen elkötelezettségét. Afganisztán az Európai Unió fejlesztési támogatásának
legjelentősebb kedvezményezettje. A jelenlegi uniós költségvetés a 2014–2020-as időszakra
1,4 milliárd eurót biztosít Afganisztánnak, amely összeget elsősorban a mezőgazdaságra, a
vidékfejlesztésre, az egészségügyre, a jogállamiságra, a rendőrségre, a demokratizálódásra és
az elszámoltathatóságra fordíthatják. Az Unió a források mintegy 20%-át a reformokhoz kötött
ösztönző kifizetésekre különítette el.
Az Európai Parlament határozottan támogatja az EU és Afganisztán közötti partnerségi
és fejlesztési együttműködési megállapodást (CAPD), és 2013 júniusában állásfoglalásban
szólított fel annak mielőbbi megkötésére. A megállapodást 2017. február 18-án írták alá.
Az Unió által 2016. október 5-én rendezett, Afganisztánról szóló brüsszeli miniszteri
konferencia sikerrel zárult. A konferencia 75 országot és 26 nemzetközi szervezetet
gyűjtött össze, amelyek támogatták az afgán kormány reformterveit és 13,6 milliárd euró
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összegű támogatást ajánlottak fel. Az Európai Unió és tagállamai 5 millió EUR összegű
kötelezettségvállalást tettek.
2015 novemberében az Európai Parlament mély aggodalmát fejezte ki az egyre gyakoribbá váló
felkelések és a táliboknak a kisebbségek, például a síita hazara kisebbség ellen elkövetett tettei
miatt. Az Unióba 2015/2016-ban érkező nagy menekülthullám második legnépesebb csoportját
az afgán nemzetiségűek tették ki. Az Európai Unió támogatást nyújt a 2016 óta Pakisztánból
és Iránból Afganisztánba visszatelepülő nagyszámú menekültnek is. A 2007-ben létrehozott, az
afgán polgári rendőrség kiépítését támogató uniós missziót (EUPOL) 2016 végén zárták le.
2015-ben az EU volt Afganisztán negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere Pakisztán,
India és az Egyesült Államok után. Afganisztán részesül az Európai Unióval kötött „fegyver
kivételével mindent” (EBA) elnevezésű kereskedelmi megállapodásban.
Jorge Soutullo / Anna Saarela / Fernando Garcés de los Fayos
06/2017
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