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DIENVIDĀZIJA

Āzija ir vislielākais un visapdzīvotākais kontinents un ģeostratēģiskā ziņā ļoti nozīmīgs
Eiropas Savienībai. ES veido ciešākas saiknes ar Dienvidāzijas valstīm. Indija tagad ir
ES stratēģiskā partnere. ES ir bažas par drošības situāciju reģionā, piemēram, attiecībā
uz Kašmiras konfliktu un Afganistānu. ES ir ietekmīga ekonomikas dalībniece un vadošā
līdzekļu devēja attīstības un palīdzības jomā, cenšoties veicināt institucionālo attīstību,
demokrātiju, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu.

Šajā faktu lapā aplūkots Dienvidāzijas reģions. Skatīt arī faktu lapas par Austrumāziju (6.6.8.)
un Dienvidaustrumāziju (6.6.9.).

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienību (LES) V sadaļa (ES ārējā darbība);

— Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 206. un 207. pants (tirdzniecība) un 216.–
219. pants (starptautiski nolīgumi);

— partnerības un sadarbības nolīgumi (PSN) (divpusējās attiecības).

DIENVIDĀZIJA

ES veicina reģionālo integrāciju un atbalsta Dienvidāzijas Reģionālās sadarbības asociāciju
(SAARC). SAARC dalībvalstis ir Afganistāna, Bangladeša, Butāna, Indija, Maldīvija, Nepāla,
Pakistāna un Šrilanka. ES, Ķīnai, Irānai, Japānai, Dienvidkorejai, Maurīcijai, Birmai/Mjanmai
un ASV ir novērotāju statuss SAARC. ES ir SAARC lielāka tirdzniecības partnere. ES un SAARC
tirdzniecības vērtība ir EUR 112 miljardi (2016. gadā); No SAARC kopējā tirdzniecības apjoma
pasaulē tirdzniecība ar ES ir 15 %, un ES daļa SAARC eksporta tirgū ir 22 % (2015. gads).
Attīstības sadarbība starp ES un Dienvidāzijas valstīm aptver finansiālo un tehnisko atbalstu,
kā arī ekonomisko sadarbību. Prioritātes tostarp ir reģionālā stabilitāte, nabadzības mazināšana,
cilvēktiesības, ilgtspējīga attīstība, laba pārvaldība un darba tiesības. ES un SAARC sadarbības
mērķi ir veicināt standartu saskaņošanu un atvieglot tirdzniecību, kā arī veicināt izpratni par to,
cik izdevīga ir reģionālā sadarbība.
A. Indija
ES 2004. gadā sāka jaunu posmu ES un Indijas attiecībās, izveidojot stratēģisko partnerību
ar šo pasaulē visstraujāk augošo ekonomiku, un šī partnerība paredz politisko, tirdzniecisko
un ekonomisko sadarbību. ES un Indijas 13. samitā 2016. gadā tika izstrādāta ES un Indijas
sadarbības programma laikposmam līdz 2020. gadam, kas nostiprinās stratēģisko partnerību
turpmākajos piecos gados. ES ir Indijas vadošā tirdzniecības partnere – 13,5 % no tās
kopējā preču tirdzniecības apjoma. Kopējās tirdzniecības apjoms, tostarp pakalpojumu jomā,
2015. gadā pārsniedza EUR 100 miljardus, ar EUR 275 miljoniem dienā. Divpusējā preču
tirdzniecība starp ES un Indiju 2016. gadā tiek lēsta EUR 77 miljardu vērtībā, un Indijai
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tirdzniecības bilances pārpalikums ir EUR 1,5 miljardi. ES ir arī viens no lielākajiem investīciju
avotiem Indijai – EUR 51 miljards uzkrāto ārējo ieguldījumu un EUR 16 miljardi uzkrāto iekšējo
ieguldījumu 2015. gadā. Patlaban Indija gūst labumu no vienpusēji preferenciāliem tarifiem
saskaņā ar ES vispārējo tarifa preferenču shēmu (VPS).
ES ir būtiska līdzekļu devēja attīstības palīdzībai Indijā, izmantojot tematisko un reģionālo
sadarbību. Šī sadarbība aptver plašu jautājumu loku, bet stratēģiskā uzmanība tiek veltīta
uzņēmējdarbības iespējām, energoapgādes drošībai, pētniecībai un inovācijai, augstākajai
izglītībai un prasmju attīstīšanai.
Neraugoties uz Indijas ievērojamo ekonomisko izaugsmi, gandrīz 30 % tās iedzīvotāju dzīvo
nabadzībā. EP ir pieņēmis rezolūcijas par cilvēktiesību jautājumiem, jo īpaši par vardarbību pret
sievietēm un bērniem, kā arī par bērnu darbu.
B. Šrilanka
Pēc 26 gadus ilgušā kara starp valdību un tamiliem beigām 2009. gadā sākās spēcīga ekonomikas
izaugsme. Prezidenta vēlēšanās 2015. gada janvārī pārsteidzoši uzvarēja Maithripala Sirisena,
izbeidzot prezidenta M. Rajapaksa varas desmitgadi un uzlabojot sadarbību ar ES.
Pašreizējā attiecību tiesiskā regulējuma pamatā ir 1995. gadā noslēgtais sadarbības nolīgums.
ES 2017. gada 19. maijā no jauna piešķīra Šrilankai piekļuvi VSP+ tirdzniecības preferencēm,
ar nosacījumu, ka tā uzlabos situāciju cilvēktiesību un darba tiesību jomā. ES atcēla VPS+
tirdzniecības preferences saistībā ar iepriekšējās valdības pieļautajiem nopietnajiem trūkumiem
ANO cilvēktiesību konvenciju īstenošanā.
Eiropas Parlaments 2017. gada 27. aprīlī balsoja par to, lai noraidītu priekšlikumu nepiešķirt
VPS+ preferences Šrilankai. ES ir Šrilankas lielākais eksporta tirgus un otrā lielākā
tirdzniecības partnere. Preču savstarpējā tirdzniecība starp ES un Šrilanku 2016. gadā tiek
lēsta EUR 4 miljardu apmērā. Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ES palīdzība Šrilankai
sasniedza EUR 760 miljonus, un tā galvenokārt bija paredzēta lauku attīstībai. Šrilanka ir
panākusi progresu attiecībā uz zivsaimniecības pārvaldības sistēmas reformu un 2016. gada
aprīlī izpildīja savas starptautiskās saistības saskaņā ar tiesisko regulējumu cīņai pret nelegālu,
nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju.
C. Pakistāna
Pašlaik ES un Pakistānas attiecības balstās uz 2004. gada sadarbības nolīgumu. ES un Pakistānas
attiecību stiprināšanas piecu gadu plānā, kas pieņemts 2012. gadā, ir paredzēta sistēma divpusējo
politisko attiecību uzlabošanai. ES un Pakistānas stratēģiskajā dialogā patlaban tiek strādāts pie
jauna, pilnveidota ES un Pakistānas stratēģisko attiecību stiprināšanas plāna, kuram vajadzētu
būt pabeigtam līdz 2017. gada vidum un kas vēlāk jāatjaunina atkarībā no panākumiem
cilvēktiesību, demokrātijas, tiesiskuma un labas pārvaldības jomā.
Pakistānas kā kodolvaras politiskā stabilitāte būs atkarīga no varas sadalījuma starp civilo
pārvaldi, militārajiem spēkiem un tiesu varu, kā arī no premjerministra Nawaz Sharif reformām,
kuru mērķis ir nostiprināt tiesiskumu un labu pārvaldību, līdztekus īstenojot ekonomikas
reformas un privatizācijas programmas. Kopš 2016. gada, kad “Panamas dokumentu” sakarā
atklātībā nāca ziņas par Sharif ģimeni, valdības pozīcijas ir novājinātas.
Drošības situācija izraisa nestabilitāti, un Pakistānas armija joprojām ir iesaistīta politikā,
jo īpaši attiecībā uz drošību, aizsardzību un ārpolitiku, un tai ir plašas pilnvaras terorisma
apkarošanas jomā.
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EP rezolūcijās ir izskatītas galvenās bažas saistībā ar cilvēktiesībām, proti, moratorija atcelšana
nāvessodam, likuma par zaimošanu ietekme, etnisko un reliģisko minoritāšu situācija un īpašu
militāru tiesu izveide, kurās tiek tiesāti terorismā apsūdzēti civiliedzīvotāji.
Pakistāna gūst būtisku labumu no ES vienpusējām tirdzniecības preferencēm saskaņā ar VPS
+ daļu vispārējo preferenču sistēmā (VPS). ES ir viena no Pakistānas lielākajām tirdzniecības
partnerēm, un savstarpējās tirdzniecības kopapjoms 2016. gadā bija EUR 11,6 miljardi, kas
ir 20 % no Pakistānas kopējā eksporta apjoma. Pakistānai ir EUR 1 miljarda pārpalikums
tirdzniecības bilancē ar ES. ES ir būtiska līdzekļu devēja Pakistānai attīstības palīdzības un
humanitārās palīdzības jomā. Finansējums no attīstības sadarbības instrumenta laikposmam
no 2014. līdz 2020. gadam ir EUR 653 miljoni, un tas galvenokārt paredzēts lauku attīstībai,
izglītībai, labai pārvaldībai, cilvēktiesībām un tiesiskumam.
D. Afganistāna
Afganistāna pabeidza pirmo demokrātisko pāreju, kad 2014. gada septembrī prezidents
Ashraf Ghani nodeva zvērestu. Prezidenta vēlēšanu rezultāti izraisīja būtisku institucionālo
krīzi, un prezidenta politiskais sāncensis Abdullah Abdullah tika iecelts par valdības
“izpilddirektoru”. Ieilgušās sarunas aizkavēja valdības apstiprināšanu. Starptautiskie drošības
palīdzības spēki (ISAF) devās prom 2014. gada decembrī, bet aptuveni 13 000 ASV un NATO
karavīru vēl paliek. Ievērojamas drošības problēmas rada Taliban un pēdējā laikā arī tā sauktā
Islāma valsts (IS). Ir draudi, ka Afganistāna varētu kļūt par nefunkcionējošu valsti. Lielāka
reģionālā sadarbība būtu svarīgs virzītājspēks nacionālas un reģionālas stabilitātes virzienā.
Pēc Taliban režīma krišanas 2001. gadā ES atvēra delegāciju Kabulā. ES vēstnieks ir arī ES
īpašais pārstāvis. Pašreizējās partnerības pamatā ir 2005. gada kopīgā politiskā deklarācija un
ES 2014. gada stratēģija attiecībā uz Afganistānu. Padome 2016. gada 18. jūlija secinājumos
par Afganistānu pieņēma turpmākus pasākumus saistībā ar ziņojumu par ES stratēģiju
attiecībā uz Afganistānu 2014.–2016. gadam. Otrajā Afganistānas un ES cilvēktiesību dialogā
Kabulā 2016. gada 1. jūnijā tika uzsvērta Afganistānas valdības pastāvīgā apņēmība uzlabot
cilvēktiesību situāciju. Afganistāna ir vislielākā ES finansējuma attīstības jomā saņēmēja.
Pašreizējā ES budžetā Afganistānai 2014.–2020. gada laikposmā ir piešķirti EUR 1,4 miljardi,
īpašu uzmanību pievēršot lauksaimniecībai, lauku attīstībai, veselībai, tiesiskumam, policijai,
demokratizācijai un pārskatatbildībai. Aptuveni 20 % līdzekļu ir paredzēti veicināšanas
maksājumiem, kas saistīti ar reformu veikšanu.
Parlaments pauda stingru atbalstu ES un Afganistānas sadarbības nolīgumam par partnerību
un attīstību, 2013. gada jūnija rezolūcijā pieprasot to noslēgt pēc iespējas ātrāk. Sadarbības
nolīgumu par partnerību un attīstību parakstīja 2017. gada 18. februārī.
ES 2016. gada 5. oktobrī Briselē rīkotā konference par Afganistānu bija veiksmīga. Tajā
piedalījās 75 valstis un 26 starptautiskās organizācijas, kas atbalstīja Afganistānas valdības
reformu programmu un apsolīja piešķirt EUR 13,6 miljardus. ES un tās dalībvalstis apņēmās
piešķirt EUR 5 miljonus.
EP 2015. gada novembrī pauda nopietnas bažas par pieaugošajiem nemieriem un Taliban
pasākumiem pret minoritātēm, piemēram, šiītiem hazāriem. Afganistānas pilsoņi bija otra
lielākā bēgļu grupa no tiem, kas ES ieradās 2015. un 2016. gada lielā bēgļu pieplūduma laikā. ES
sniedz arī atbalstu tam, lai kopš 2016. gada Afganistānā varētu atgriezties liels skaits personu,
kas glābās Pakistānā un Irānā. ES 2007. gadā sāktā misija Afganistānas civilās policijas spēku
izveides atbalstam (EUPOL) tika slēgta 2016. gadā.
ES 2015. gadā bija Afganistānas ceturtā lielākā tirdzniecības partnere pēc Pakistānas, Indijas un
ASV. Afganistāna gūst labumu no ES tirdzniecības iniciatīvas “Viss, izņemot ieročus” (EBA).



Informācijas lapas par Eiropas Savienību - 2017 4

Jorge Soutullo / Anna Saarela / Fernando Garcés de los Fayos
06/2017


	Dienvidāzija
	Juridiskais pamats
	Dienvidāzija


