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ÁSIA MERIDIONAL

A Ásia é o maior e mais povoado continente e tem uma enorme importância geoestratégica
para a UE. A UE desenvolve laços mais estreitos com os países da Ásia Meridional. A Índia
é agora um parceiro estratégico da UE. A UE tem algumas preocupações no que diz respeito
à segurança na região, nomeadamente o conflito na Caxemira a situação no Afeganistão. A
UE é um ator económico forte e um doador fundamental em matéria de desenvolvimento,
assim como um importante doador de ajuda, agindo para fomentar o desenvolvimento das
instituições, a democracia, a boa governação e os direitos humanos.

A presente ficha informativa descreve a região da Ásia Meridional. Consulte igualmente as
fichas informativas sobre a Ásia Oriental (ver ficha 6.6.8.). e a Ásia do Sudeste (ver ficha 6.6.9.).

BASE JURÍDICA

— Título V (ação externa da UE) do Tratado da União Europeia (TUE);

— Artigos 206.º e 207.º (comércio) e artigos 216.º a 219.º (acordos internacionais) do Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE);

— Acordos de Parceria e Cooperação (APC) (relações bilaterais).

ÁSIA MERIDIONAL

A UE incentiva a integração regional e apoia a Associação da Ásia do Sul para a Cooperação
Regional (SAARC). Os países membros da SAARC são o Afeganistão, o Bangladeche, o Butão,
a Índia, as Maldivas, o Nepal, o Paquistão e o Sri Lanca. A UE, a China, o Irão, o Japão, a Coreia
do Sul, a Maurícia, a Birmânia/Mianmar e os EUA têm estatuto de observador na SAARC. A
UE é o principal parceiro comercial da SAARC. O valor das trocas comerciais UE-SAARC
ascende 112 mil milhões de euros (2016) e a UE representa cerca de 15 % do comércio global
da SAARC com o resto do mundo e 22 % do seu mercado de exportação (2015).
A cooperação para o desenvolvimento entre a UE e os países da Ásia Meridional abrange a ajuda
técnica e financeira, assim como a cooperação económica. As prioridades são a estabilidade
regional, a redução da pobreza, os direitos humanos, o desenvolvimento sustentável, a boa
governação e os direitos laborais. A cooperação UE-SAARC visa promover a harmonização de
normas e a simplificação das trocas comerciais e sensibilizar para os benefícios da cooperação
regional.
A. Índia
Em 2004, a UE elevou a sua relação com a Índia, a economia com o mais rápido crescimento do
mundo, para uma parceria estratégica que abrange a cooperação política, comercial e económica.
A 13.ª Cimeira UE-Índia, realizada em 2016, definiu um roteiro comum, a Agenda UE-Índia
para a Ação 2020, que irá reforçar a parceria nos próximos cinco anos. A UE é o principal
parceiro comercial da Índia, com 13,5 % do total do seu comércio de mercadorias. O total de
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trocas comerciais, incluindo de serviços, excedeu 100 mil milhões de euros em 2015, fixando-se
em 275 milhões de euros por dia. O comércio bilateral de mercadorias entre a UE e a Índia está
avaliado em mais de 77 mil milhões de euros em 2016, com um excedente de 1,5 mil milhões a
favor da Índia. A UE é também uma das mais importantes fontes de investimento, com 51 mil
milhões de euros de saídas e entradas no montante de 16 mil milhões de euros em 2015. A Índia
beneficia atualmente de tarifas preferenciais unilaterais ao abrigo do Sistema de Preferências
Generalizadas da UE (SPG).
A UE é um importante doador de ajuda ao desenvolvimento à Índia, através de cooperação
temática e regional. A cooperação abrange uma grande variedade de assuntos, mas incide
estrategicamente nas oportunidades para as empresas, na segurança energética, na investigação
e na inovação, no ensino superior e no desenvolvimento de competências.
Não obstante o impressionante desenvolvimento económico da Índia, cerca de 30 % da sua
população vive em situação de pobreza. O PE aprovou resoluções que abordam questões dos
direitos humanos, nomeadamente a violência contra as mulheres e crianças e o trabalho infantil.
B. Sri Lanca
O fim de 26 anos de guerra entre o Governo e a etnia tâmil, em 2009, potenciou um
forte crescimento económico. A surpreendente vitória de Maithripala Sirisena nas eleições
presidenciais de janeiro de 2015 pôs cobro à década do Presidente Mahinda Rajapaksa no poder
e melhorou a cooperação com a UE.
O atual quadro jurídico das relações é regido pelo Acordo de Cooperação assinado em 1995.
Em 19 de maio de 2017, a UE autorizou a readmissão do Sri Lanca ao sistema de preferências
comerciais SPG+, na condição de o país apresentar progressos no plano dos direitos humanos
e laborais. A UE tinha retirado o benefício do sistema de preferências comerciais SPG+ devido
às graves deficiências na aplicação, por parte do anterior governo, das convenções das Nações
Unidas sobre direitos humanos.
O Parlamento Europeu votou, em 27 de abril de 2017, contra uma proposta no sentido de recusar
a concessão de preferências comerciais SPG+ ao Sri Lanca. A UE é o principal mercado de
exportação do Sri Lanca e o seu segundo maior parceiro comercial. O comércio bilateral de
mercadorias entre a UE e o Sri Lanca está avaliado em 4 mil milhões de euros em 2016. A
assistência da UE ao Sri Lanca para o período 2014-2020 ascende a 760 milhões de euros,
incidindo essencialmente no desenvolvimento rural. O Sri Lanca aprofundou os progressos no
que respeita à reforma do seu sistema de governação das pescas e cumpriu as suas obrigações
internacionais, em abril de 2016, com um quadro jurídico em matéria de luta contra a pesca
ilegal, não declarada e não regulamentada (INN).
C. Paquistão
As relações UE-Paquistão regem-se pelo Acordo de Cooperação de 2004. O Plano Quinquenal
de Aproximação UE-Paquistão de 2012 proporciona um quadro para reforçar as relações
políticas. O Diálogo Estratégico UE-Paquistão elabora atualmente um novo Plano Estratégico
UE-Paquistão reforçado, que deverá ser finalizado até meados de 2017 e posteriormente
renovado, em função dos progressos alcançados em domínios como os direitos humanos, a
democracia, o Estado de Direito e a boa governação.
A estabilidade política do Paquistão, potência nuclear, dependerá da repartição de poderes
entre a administração civil, os militares e o sistema judicial, bem como das reformas do
Primeiro-Ministro Nawaz Sharif, destinadas a reforçar o Estado de Direito e a boa governação,
juntamente com reformas económicas e programas de privatização. Desde 2016, as revelações
dos «Documentos do Panamá» sobre a família Sharif enfraqueceram o governo.
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A situação de segurança é uma fonte de instabilidade e o exército paquistanês continua envolvido
na política do país, nomeadamente no que diz respeito à política externa, de segurança e de
defesa, dispondo ainda de um vasto mandato na luta contra o terrorismo.
Diversas resoluções do PE abordaram as principais preocupações em matéria de direitos
humanos, como a suspensão da moratória sobre a pena de morte, os efeitos da lei sobre a
blasfémia, a situação das minorias étnicas e religiosas e a criação de tribunais militares especiais
para julgar civis acusados de terrorismo.
O Paquistão é um dos principais beneficiários de preferências comerciais unilaterais da UE, ao
abrigo da componente SPG+ do Sistema de Preferências Generalizadas (SPG). A UE é um dos
principais parceiros comerciais do Paquistão, com um total de trocas comerciais de 11,6 mil
milhões de euros, em 2016, absorvendo a UE mais de 20 % do total de exportações do Paquistão.
O Paquistão tem um excedente comercial significativo de mil milhões de euros com a UE. A UE
é um importante doador de ajuda ao desenvolvimento e de ajuda humanitária ao Paquistão. O
financiamento ao abrigo do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento para o período
de 2014-2020 ascende a 653 milhões de euros e está orientado para o desenvolvimento rural, a
educação e a boa governação, os direitos humanos e o Estado de Direito.
D. Afeganistão
O Afeganistão concluiu a sua primeira transição democrática em setembro de 2014, data em que
Ashraf Ghani tomou posse como presidente. O resultado das eleições presidenciais desencadeou
uma grave crise institucional e o rival político do presidente, Abdullah Abdullah, foi designado
chefe de governo. As longas negociações atrasaram a constituição de um governo completo. A
Força Internacional de Assistência à Segurança (ISAF) retirou-se em dezembro de 2014, mas
permanecem cerca de 13 000 soldados dos EUA e da NATO. Os talibã — e, mais recentemente,
o grupo chamado Estado Islâmico (EI) — colocam sérios desafios em matéria de segurança. O
Afeganistão está em risco de se tornar um «Estado falhado». Um reforço da cooperação regional
seria um importante motor da estabilidade nacional e regional.
Após a queda do regime talibã, em 2001, a UE abriu uma delegação em Cabul. O embaixador
da UE assume também o cargo de Representante Especial da UE. A atual parceria é regida pela
Declaração Política Conjunta de 2005 e pela Estratégia de 2014 da UE para o Afeganistão. O
Conselho adotou, nas suas conclusões sobre o Afeganistão, de 18 de julho de 2016, um relatório
de acompanhamento sobre a Estratégia da UE para o Afeganistão 2014-2016. O segundo diálogo
Afeganistão-UE em matéria de direitos humanos, em Cabul, em 1 de junho de 2016, sublinhou
o compromisso contínuo do Governo afegão em melhorar a situação dos direitos humanos.
O Afeganistão é o maior beneficiário de financiamento da UE em prol do desenvolvimento.
O atual orçamento da UE afeta 1,4 mil milhões de euros ao Afeganistão para o período de
20142020, com especial incidência na agricultura, no desenvolvimento rural, na saúde, no
Estado de Direito, na polícia, na democratização e na responsabilização. Cerca de 20 % dos
fundos estão reservados a «pagamentos de incentivos», subordinados a reformas.
O PE apoiou firmemente o Acordo de Cooperação UE-Afeganistão em matéria de Parceria e
Desenvolvimento (ACPD), apelando numa resolução de junho de 2013 a que seja concluído o
mais rapidamente possível. O ACPD foi assinado em 18 de fevereiro de 2017.
A Conferência Ministerial sobre o Afeganistão, organizada pela UE em Bruxelas, em 5 de
outubro de 2016, foi um êxito. Reuniu 75 países e 26 organizações internacionais que aprovaram
o programa de reformas do Governo afegão e prometeram uma ajuda de 13,6 mil milhões de
euros. A UE e os seus Estados-Membros autorizaram 5 milhões de euros.
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Em novembro de 2015, o PE manifestou profunda preocupação com a crescente de insurreição e
as ações dos talibãs contra as minorias, nomeadamente a comunidade xiita hazara. Os cidadãos
afegãos constituem o segundo maior contingente de refugiados chegados à UE durante a «grande
vaga» de 2015 e 2016. A UE presta também apoio ao grande número de repatriados que desde
2016 regressam ao Afeganistão provenientes do Paquistão e do Irão. A missão da UE de apoio
à construção de uma polícia civil afegã (EUPOL), estabelecida em 2007, foi encerrada no final
de 2016.
A UE foi o quarto maior parceiro comercial do Afeganistão em 2015, atrás do Paquistão,
da Índia e dos EUA. O Afeganistão beneficia do regime de trocas comerciais «Tudo Menos
Armas» (TMA) com a UE.
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