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PIETŲ AZIJA

Azija yra didžiausias pasaulyje, tankiausiai apgyvendintas, Europos Sąjungai geostrateginiu
požiūriu itin svarbus žemynas. ES kuria glaudesnius ryšius su Pietų Azijos šalimis. Indija
dabar yra strateginė ES partnerė. ES susirūpinimą kelia saugumo padėtis šiame regione, pvz.,
Kašmyro konfliktas ir Afganistanas. ES yra stipri ekonominė veikėja ir didžiausia paramos
vystymuisi teikėja, ji skatina stiprinti institucijas, puoselėti demokratiją, gerą valdymą ir
žmogaus teises.

Šioje informacijos suvestinėje aprašomas Pietų Azijos regionas. Taip pat žr. informacijos apie
Rytų Aziją (6.6.8) ir apie Pietryčių Aziją (6.6.9) suvestines.

TEISINIS PAGRINDAS

— Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) V antraštinė dalis (ES išorės veiksmai);

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 206–207 straipsniai (prekyba) ir 216–
219 straipsniai (tarptautiniai susitarimai);

— partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai (dvišaliai santykiai).

PIETŲ AZIJA

ES skatina regioninę integraciją, ir remia Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociaciją
(SAARC). SAARC šalys narės: Afganistanas, Bangladešas, Butanas, Indija, Maldyvai,
Nepalas, Pakistanas ir Šri Lanka. ES, Kinija, Iranas, Japonija, Pietų Korėja, Mauricijus,
Birma / Mianmaras ir JAV asociacijoje SAARC turi stebėtojo statusą. ES yra SAARC
svarbiausia prekybos partnerė. ES ir SAARC prekybos vertė siekia 112 mlrd. EUR (2016);
ES sudaro apie 15 proc. bendros SAARC prekybos su pasauliu ir 22 proc. jos eksporto rinkos
(2015).
Vystomasis bendradarbiavimas tarp ES ir Pietų Azijos šalių apima finansinę ir techninę
pagalbą bei ekonominį bendradarbiavimą. Prioritetai apima regioninį stabilumą, skurdo
mažinimą, žmogaus teises, darnų vystymąsi, gerą valdymą ir darbuotojų teises. ES ir SAARC
bendradarbiavimu siekiama skatinti standartų derinimą ir palankių sąlygų prekybai sudarymą,
taip pat didinti informuotumą apie regioninio bendradarbiavimo naudą.
A. Indija
2004 m. ES savo santykius su Indija, šalimi, kurios ekonomika auga greičiausiai pasaulyje,
pakėlė į aukštesnį lygį ir sudarė strateginę partnerystę, apimančią politinį, prekybinį ir
ekonominį bendradarbiavimą. 2016 m. įvykusiame ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikime
buvo parengtos bendros gairės, ES ir Indijos „Veiksmų darbotvarkė 2020“, kuriomis ateinančius
penkerius metus bus stiprinama ši partnerystė. ES yra Indijos svarbiausia prekybos partnerė,
jai tenka 13,5 proc. jos bendros prekybos prekėmis. Visa prekyba, įskaitant paslaugas, 2015 m.
viršijo 100 mlrd. EUR, o per dieną siekė 275 mln. EUR. Abipusė prekyba prekėmis tarp ES ir

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_6.6.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_6.6.9.pdf
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Indijos 2016 m. siekė daugiau kaip 77 mlrd., Indija turi didelę 1,5 mlrd. EUR persvarą. ES taip
pat yra vienas iš Indijos svarbiausių investicijų šaltinių, 2015 m. tiesioginių investicijų srautas į
užsienį siekė 51 mlrd. EUR, o tiesioginių užsienio investicijų srautas – 16 mlrd. EUR. Indija šiuo
metu naudojasi pagal ES bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemą (BLS) taikomais vienašaliais
lengvatiniais muitų tarifais.
ES yra svarbi paramos vystymuisi Indijai per teminį ir regioninį bendradarbiavimą teikėja.
Bendradarbiavimas apima įvairius klausimus, bet jį vykdant dėmesys strategiškai sutelkiamas į
verslo galimybes, energijos tiekimo saugumą, mokslinius tyrimus ir naujoves, aukštąjį mokslą
ir įgūdžių ugdymą.
Nors Indijos ekonomika auga itin greitai, beveik 30 proc jos gyventojų gyvena skurde. EP
priėmė rezoliucijas dėl žmogaus teisių problemų, ypač dėl smurto prieš moteris ir vaikus bei
vaikų darbo.
B. Šri Lanka
2009 m. pasibaigus 26 metus trukusiam karui tarp vyriausybės ir tamilų, buvo paskatintas
didelis ekonomikos augimas. Netikėta Maithripalos M. Sirisenos pergalė 2015 m. sausio
mėn. prezidento rinkimuose užbaigė dešimt metų trukusį Prezidento M. Rajapaksos valdžios
laikotarpį ir sutvirtino bendradarbiavimą su ES.
Dabartinis teisinis santykių pagrindas remiasi 1995 m. pasirašytu bendradarbiavimo susitarimu.
2017 m. gegužės 19 d. ES vėl pradėjo Šri Lankai taikyti BLS+ prekybos lengvatas su sąlyga,
kad ji pagerins žmogaus ir darbo teises. ES buvo laikinai sustabdžiusi BLS+ lengvatų taikymą
dėl to, kad ankstesnė vyriausybė įgyvendindama JT žmogaus teisių konvencijas buvo palikusi
rimtų spragų.
2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamentas balsavo dėl rezoliucijos, kuria buvo siekiama
neleisti Šri Lankai taikyti BLS+ sistemos. ES yra didžiausia Šri Lankos eksporto rinka ir antra
pagal dydį jos prekybos partnerė. Abipusė ES ir Šri Lankos prekybos prekėmis apimtis 2016 m.
sudarė 4 mlrd. EUR. ES parama Šri Lankai 2014–2020 m. laikotarpiu siekia 760 mln. EUR
ir ji daugiausia yra sutelkta į kaimo plėtrą. Šri Lanka toliau darė pažangą reformuodama savo
žuvininkystės valdymo sistemą ir įvykdė tarptautinius įsipareigojimus 2016 m. balandžio mėn.
parengusi teisinę sistemą kovai su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN)
žvejyba.
C. Pakistanas
ES ir Pakistano santykiai įtvirtinti 2004 m. bendradarbiavimo susitarime. 2012 m. ES ir
Pakistano penkerių metų bendradarbiavimo plane suteikiamas dvišalių politinių santykių
pakėlimo į aukštesnį lygį planas. Palaikant ES ir Pakistano strateginį dialogą šiuo metu
rengiamas naujas, tvirtesnis ES ir Pakistano strateginės veiklos planas, kuris turėtų būti
užbaigtas iki 2017 m. vidurio ir vėliau atnaujintas, atsižvelgiant į pažangą, padarytą tokiose
srityse kaip žmogaus teisės, demokratija, teisinė valstybė ir geras valdymas.
Pakistano, kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės, politinis stabilumas priklausys nuo galios
paskirstymo tarp civilinės administracijos, kariuomenės ir teisminių institucijų, taip pat nuo
ministro pirmininko Nawazio Sharifo reformų, kuriomis siekiama sustiprinti teisinę valstybę ir
gerą valdymą, kartu su ekonominėmis reformomis ir privatizavimo programomis. Nuo 2016 m.
Panamos dokumentuose atskleisti faktai apie N. Sharifo šeimą susilpnino vyriausybę.
Saugumo padėtis yra viena iš nestabilumo priežasčių ir Pakistano armija vis dar yra įsitraukusi
į šalies politiką, ypač saugumo, gynybos ir užsienio politikos srityse, ir turi didelius kovos su
terorizmu įgaliojimus.
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EP rezoliucijose aptariamos pagrindinės žmogaus teisių problemos, t. y. mirties bausmės
moratoriumo sustabdymas, šventvagystės įstatymo padariniai, etninių ir religinių mažumų
padėtis ir specialių karo teismų steigimas terorizmu kaltinamiems piliečiams teisti.
Pakistanas yra šalis, kuri daugiausiai naudojasi ES vienašalėmis prekybos lengvatomis pagal
bendrosios lengvatų sistemos (BLS) komponentą BLS+. ES yra viena iš svarbiausių Pakistano
prekybos partnerių, prekybos vertė iš viso 11,6 mlrd. EUR, o ES tenka daugiau nei 20 proc.
viso Pakistano eksporto. Pakistanas turi didelę 1,5 mlrd. EUR prekybos su ES persvarą.
ES yra svarbi Pakistanui teikiamos paramos vystymuisi ir humanitarinės pagalbos teikėja.
Finansavimo, teikiamo pagal Vystomojo bendradarbiavimo priemonę 2014–2020 m., suma
siekia 653 mln. EUR, o didžiausias dėmesys skiriamas kaimo plėtrai, švietimui ir geram
valdymui, žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principams.
D. Afganistanas
Afganistane baigtas pirmas perėjimo prie demokratijos etapas, kai 2014 m. rugsėjo mėn. Ashraf
Ghani buvo prisaikdintas kaip prezidentas. Prezidento rinkimų rezultatai sukėlė rimtą institucinę
krizę, o politinis prezidento varžovas Abdullah, buvo paskirtas „vyriausybės vykdomuoju
direktoriumi“. Dėl ilgų derybų užsitęsė viso ministrų kabineto formavimas. Tarptautinių
saugumo paramos pajėgų (ISAF) kariai išvesti 2014 m. gruodžio mėn., tačiau apie 13 000 JAV
ir NATO pajėgų karių tebėra šalyje. Didelių saugumo problemų kelia Talibanas ir – pastaruoju
metu – grupuotė „Islamo valstybė“ (IS). Kyla pavojus, kad Afganistanas taps žlugusia valstybe.
Svarbiu veiksniu užtikrinant stabilumą nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu taptų glaudesnis
regioninis bendradarbiavimas.
Po Talibano režimo žlugimo 2001 m. ES įsteigė delegaciją Kabule. ES ambasadorius taip
pat yra ES specialusis įgaliotinis. Dabartinė partnerystė grindžiama 2005 m. bendru politiniu
pareiškimu ir 2014 m. ES strategija Afganistane. Taryba savo 2016 m. liepos 18 d. išvadose
dėl Afganistano priėmė ataskaitą dėl 2014–2016 m. ES strategijos Afganistane. Per 2016 m.
birželio 1 d. Kabule vykusį Afganistano ir ES dialogą žmogaus teisių klausimais buvo
pabrėžtas Afganistano vyriausybės nuolatinis įsipareigojimas gerinti žmogaus teisių padėtį.
Afganistanas yra didžiausias ES vystymuisi skiriamų lėšų gavėjas. Dabartiniame ES biudžete
2014–2020 m. laikotarpiu Afganistanui skiriama 1,4 mlrd. EUR, daugiausia dėmesio skiriant
žemės ūkiui, kaimo plėtrai, sveikatai, teisinės valstybės principui, viešosios tvarkos palaikymui,
demokratizacijai ir atskaitomybei. Apie 20 proc. lėšų skiriama su reformomis susietiems
skatinamiesiems mokėjimams.
EP tvirtai palaiko ES ir Afganistano bendradarbiavimo susitarimą dėl partnerystės ir vystymosi
(BSPV) ir 2013 m. birželio mėn. rezoliucijoje ragina jį kuo skubiau sudaryti. BSPV pasirašytas
2017 m. vasario 18 d.
2016 m. spalio 5 d. ES surengta Briuselio ministrų konferencija Afganistano klausimais buvo
sėkminga. Joje dalyvavo 75 šalių ir 26 tarptautinės organizacijos, kurios patvirtino Afganistano
vyriausybės reformų darbotvarkę ir įsipareigojo skirti 13,6 mlrd. EUR paramos. ES ir jos
valstybės narės įsipareigojo skirti 5 mln. EUR.
2015 m. lapkričio mėn. Parlamentas išreiškė rimtą susirūpinimą dėl gausėjančių maištų ir dėl
Talibano veiksmų prieš mažumas, pavyzdžiui, šiitus chazarus. Afganistano piliečiai sudaro
antrą pagal dydį pabėgėlių, atvykusių į ES su didžiąja pabėgėlių banga 2015 m. ir 2016 m.,
dalį. ES taip pat nuo 2016 m. teikia paramą daugeliui iš Pakistano ir Irano į Afganistaną
grįžtančių asmenų. 2016 m. pabaigoje užbaigta 2007 m. pradėta ES paramos Afganistano
civilinės policijos kūrimui misija (EUPOL).
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ES 2015 m. buvo ketvirtoji pagal dydį Afganistano prekybos partnerė po Pakistano, Indijos ir
JAV. Afganistano prekybai su ES taikoma iniciatyva „Viskas, išskyrus ginklus“.
Jorge Soutullo / Anna Saarela / Fernando Garcés de los Fayos
06/2017
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