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AZJA POŁUDNIOWA

Azja jest największym i najbardziej zaludnionym kontynentem, a także kontynentem
o olbrzymim znaczeniu geostrategicznym dla Europy. UE dąży do zacieśniania stosunków
z krajami Azji Południowej. Indie są obecnie partnerem strategicznym UE. UE jest
zaniepokojona problemami związanymi z bezpieczeństwem w tym regionie, w szczególności
konfliktem w Kaszmirze i sytuacją w Afganistanie. UE jest silnym graczem gospodarczym
w tym regionie. Z Unii, która pracuje na rzecz sprawniejszego tworzenia instytucji,
demokracji, praworządności i praw człowieka, płynie też znaczna ilość środków na rozwój
oraz środków pomocowych.

Niniejsza nota faktograficzna poświęcona jest regionowi Azji Południowej. Zobacz również
noty faktograficzne poświęcone Azji Wschodniej (6.6.8) i Azji Południowo-Wschodniej (6.6.9).

PODSTAWA PRAWNA

— Tytuł V (działania zewnętrzne UE) Traktatu o Unii Europejskiej (TUE);

— Art. 206–207 (handel) i 216–219 (umowy międzynarodowe) Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE);

— Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) (stosunki dwustronne).

AZJA POŁUDNIOWA

UE wspiera integrację regionalną oraz działalność Południowoazjatyckiego Stowarzyszenia
na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC). W skład SAARC wchodzą: Afganistan,
Bangladesz, Bhutan, Indie, Malediwy, Nepal, Pakistan i Sri Lanka. UE, Chiny, Iran, Japonia,
Korea Południowa, Mauritius, Mjanma/Birma i Stany Zjednoczone mają status obserwatora
w SAARC. UE jest największym partnerem handlowym SAARC. Obrót handlowy między EU
a krajami SAARC wyniósł w 2016 r. 112 mld EUR. Handel z UE to około 15 % całkowitej
wymiany handlowej SAARC ze światem. UE jest również rynkiem eksportowym dla SAARC
z udziałem wynoszącym 22 % (2015 r.).
Współpraca na rzecz rozwoju pomiędzy UE i krajami Azji Południowej obejmuje pomoc
finansową i techniczną, a także współpracę gospodarczą. Priorytetami są między innymi
stabilność regionu, zmniejszenie ubóstwa, prawa człowieka, zrównoważony rozwój, dobre
rządzenie i prawa pracownicze. Współpraca między UE a SAARC ma na celu promowanie
harmonizacji norm, ułatwianie handlu i podnoszenie świadomości o korzyściach płynących ze
współpracy regionalnej.
A. Indie
W 2004 r. UE zacieśniła stosunki z Indiami, które są obecnie najszybciej rozwijającą się
gospodarką na świecie, nawiązując partnerstwo strategiczne obejmujące współpracę polityczną,
handlową i gospodarczą. Na 13. szczycie UE–Indie, który odbył się w 2016 r., określona
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została wspólna mapa drogowa, plan działania UE–Indie na okres do roku 2020, który wzmocni
partnerstwo w ciągu kolejnych pięciu lat. Unia Europejska jest najważniejszym partnerem
handlowym Indii, a jej udział w całkowitej wymianie handlowej Indii wynosi 13,5 %. Wartość
całkowitej wymiany handlowej, w tym usług, przekroczyła 100 mld EUR w 2015 r. i wynosi
275 mln EUR dziennie. Dwustronny handel towarami między UE a Indiami szacowano na
ponad 77 mld EUR w 2016 r., z dużą nadwyżką w wysokości 1,5 mld EUR dla Indii. UE
jest również dla Indii jednym z najważniejszych źródeł inwestycji – 51 mld wychodzących
BIZ i 16 mld EUR przychodzących BIZ w 2015 r. Indie korzystają obecnie z preferencyjnych
środków taryfowych w ramach unijnego ogólnego systemu preferencji taryfowych.
UE jest istotnym darczyńcą pomocy rozwojowej dla Indii, udzielanej w ramach współpracy
tematycznej i regionalnej. Współpraca obejmuje szereg kwestii, jednak jest strategicznie
zorientowana na możliwości rynkowe, bezpieczeństwo energetyczne, badania i innowacje,
szkolnictwo wyższe i rozwój umiejętności.
Pomimo niezwykle intensywnego rozwoju gospodarczego Indii prawie 30 % ludności tego kraju
żyje w ubóstwie. PE przyjął rezolucje dotyczące praw człowieka, a w szczególności przemocy
wobec kobiet i dzieci oraz pracy dzieci.
B. Sri Lanka
Zakończenie w 2009 r. dwudziestosześcioletniej wojny między rządem a Tamilami sprzyjało
zdecydowanemu przyspieszeniu wzrostu gospodarczego. Zaskakujące zwycięstwo Maithripali
Siriseny w wyborach prezydenckich w styczniu 2015 r. zakończyło dekadę rządów prezydenta
Rajapaksy i pozwoliło zacieśnić współpracę z UE.
Obecne ramy prawne regulujące stosunki opierają się na umowie o współpracy podpisanej
w 1995 r. W dniu 19 maja 2017 r. UE ponownie przyznała Sri Lance preferencje handlowe
GSP+. Warunkiem ich utrzymania jest poczynienie przez ten kraj postępów w dziedzinie
praw człowieka i praw pracowniczych. UE zawiesiła preferencje handlowe GSP+ z powodu
poważnych niedociągnięć ze strony poprzedniego rządu w odniesieniu do wdrażania konwencji
ONZ dotyczących praw człowieka.
W dniu 27 kwietnia 2017 r. Parlament Europejski głosował przeciwko projektowi odmowy
przyznania preferencji handlowych GSP + Sri Lance. UE jest największym rynkiem
eksportowym dla Sri Lanki oraz jej drugim co do wielkości partnerem handlowym. Dwustronny
handel towarami między UE a Sri Lanką szacowano na 4 mld EUR w 2016 r. Pomoc
UE dla Sri Lanki w latach 2014–2020 wyniesie 760 mln EUR i koncentruje się głównie
na rozwoju obszarów wiejskich. Sri Lanka poczyniła dalsze postępy w zakresie reformy
systemu zarządzania rybołówstwem i w kwietniu 2016 r. wypełniła swoje zobowiązania
międzynarodowe w ramach prawnych dotyczących zwalczania nielegalnych, nieraportowanych
i nieuregulowanych połowów (NNN).
C. Pakistan
Stosunki między UE a Pakistanem opierają się na umowie o współpracy z 2004 r. Pięcioletni
plan zaangażowania UE–Pakistan z 2012 r. stanowi ramy dla rozwijania i zacieśniania
dwustronnych stosunków politycznych. W ramach dialogu strategicznego UE i Pakistan pracują
nad nowym, ulepszonym strategicznym planem zaangażowania UE–Pakistan, który powinien
zostać ukończony w połowie 2017 r., a następnie odnowiony, w zależności od postępów
osiągniętych w dziedzinach takich, jak prawa człowieka, demokracja, praworządność i dobre
rządzenie.
Stabilność polityczna w Pakistanie, który jest potęgą jądrową, będzie zależała od rozdziału
władzy między administrację cywilną, wojsko i organy sądownicze oraz od reform premiera
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Nawaza Sharifa ukierunkowanych na lepszą praworządność i dobre rządzenie oraz reform
gospodarczych i programów prywatyzacji. Informacje dotyczące rodziny Sharifa ujawnione
w dokumentach panamskich w 2016 r. osłabiły rząd.
Sytuacja bezpieczeństwa jest niestabilna, a pakistańska armia nadal jest zaangażowana
w politykę krajową, w szczególności jeśli chodzi o bezpieczeństwo, obronę i politykę
zagraniczną, oraz posiada szerokie uprawnienia do zwalczania terroryzmu.
W rezolucjach PE wyrażał swoje główne obawy dotyczące praw człowieka, które obejmują
zawieszenie moratorium na wykonywanie kary śmierci, skutki ustawy o bluźnierstwie, sytuację
mniejszości etnicznych i religijnych oraz utworzenie specjalnych sądów wojskowych do
sądzenia osób cywilnych oskarżonych o terroryzm.
Pakistan jest jednym z głównych beneficjentów jednostronnych preferencji handlowych
w ramach części GPS+ ogólnego systemu preferencji taryfowych. UE jest jednym
z największych partnerów handlowych Pakistanu – w 2016 r. wartość wymiany handlowej
z UE wyniosła łącznie 11,6 mld EUR, przy czym do Unii trafia ponad 20 % łącznego wywozu
z Pakistanu. Pakistan odniósł korzyść w postaci znacznej nadwyżki w handlu z UE w wysokości
1 mld EUR. UE jest ważnym darczyńcą pomocy rozwojowej i humanitarnej dla Pakistanu.
Finansowanie w ramach instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju w latach 2014–
2020 wyniesie 653 mln EUR i koncentruje się na rozwoju obszarów wiejskich, edukacji, dobrym
rządzeniu, prawach człowieka i praworządności.
D. Afganistan
We wrześniu 2014 r., kiedy Ashraf Ghani został zaprzysiężony na prezydenta, dokonała się
pierwsza demokratyczna przemiana w historii Afganistanu. Wyniki wyborów prezydenckich
wywołały poważny kryzys instytucjonalny, a polityczny rywal prezydenta, Abdullah, objął
funkcję szefa rządu. Z powodu żmudnych negocjacji opóźniło się utworzenie rządu. W grudniu
2014 r. wycofano Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa, ale około 13 000 żołnierzy
amerykańskich i żołnierzy NATO pozostaje na miejscu. Talibowie – a ostatnio także
tzw. Państwo Islamskie – są poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Istnieje ryzyko,
że Afganistan stanie się „państwem upadłym”. Większa współpraca regionalna mogłaby być
istotnym elementem zwiększającym stabilność w kraju i regionie.
Po obaleniu reżimu talibów w 2001 r. UE ustanowiła delegaturę w Kabulu. Ambasador UE
pełni tam również funkcję specjalnego przedstawiciela UE. U podstaw obecnego partnerstwa
leży wspólna deklaracja polityczna z 2005 r. oraz strategia UE na rzecz Afganistanu z 2014 r.
W konkluzjach w sprawie Afganistanu z dnia 18 lipca 2016 r. Rada zawarła sprawozdanie
z działań następczych dotyczących strategii UE na rzecz Afganistanu na lata 2014–2016.
Podczas drugiego dialogu UE–Afganistan poświęconego prawom człowieka, który odbył się
w Kabulu w dniu 1 czerwca 2016 r., podkreślono konsekwentne dążenie rządu afgańskiego
do poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka. Afganistan jest największym beneficjentem
pomocy rozwojowej UE. W obecnym budżecie UE przewidziano dla Afganistanu 1,4 mld EUR
na lata 2014–2020, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów, jak rolnictwo, rozwój
obszarów wiejskich, ochrona zdrowia, praworządność, działania policyjne, demokratyzacja
i rozliczalność. Około 20 % funduszy zarezerwowano na „płatności motywacyjne” powiązane
z reformami.
PE zdecydowanie poparł umowę o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE
a Afganistanem, wzywając w swojej rezolucji z czerwca 2013 r. do jak najszybszego jej
zawarcia. Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju została podpisana dnia 18 lutego
2017 r.
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Brukselska konferencja ministerialna w sprawie Afganistanu, której gospodarzem była UE
i która odbyła się w dniu 5 października 2016 r. zakończyła się sukcesem. Uczestniczyło
w niej 75 państw i 26 organizacji międzynarodowych, które poparły afgański program reform
i zobowiązały się do pomocy w wysokości 13,6 mld EUR. UE i jej państwa członkowskie
przeznaczyły na tę pomoc 5 mln EUR.
W listopadzie 2015 r. PE wyraził poważne obawy w związku z nasilającymi się działaniami
rebeliantów oraz z działaniami talibów wymierzonymi w mniejszości, np. szyickich Hazarów.
Afgańczycy stanowili drugą co do wielkości grupę uchodźców przybywających do UE
w tzw. wielkiej fali migracyjnej na przełomie lat 2015 i 2016. UE zapewnia również wsparcie
dużej grupie osób, które powróciły do Afganistanu z Pakistanu i Iranu od 2016 r. Misja UE
wspierająca tworzenie afgańskiej policji cywilnej (EUPOL), którą powołano w 2007 r., została
zamknięta pod koniec 2016 r.
W 2015 r. UE była czwartym co do wielkości partnerem handlowym Afganistanu, po Pakistanie,
Indiach i USA. Afganistan korzysta z porozumienia handlowego z UE „wszystko oprócz broni”.
Jorge Soutullo / Anna Saarela / Fernando Garcés de los Fayos
06/2017
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