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ASIA DE SUD

Asia este continentul cel mai întins și cel mai populat din lume, de o importanță geostrategică
uriașă pentru UE. În prezent, UE strânge legăturile cu țările din Asia de Sud. India este acum
un partener strategic al UE UE are preocupări în materie de securitate în această regiune,
cum ar fi conflictul din Cașmir și Afganistanul. UE este un actor economic puternic și un
important donator de ajutor și dezvoltare, lucrând la promovarea consolidării instituțiilor, a
democrației, a bunei guvernanțe și a drepturilor omului.

Această fișă tehnică descrie regiunea din Asia de Sud. A se vedea, de asemenea, fișa tehnică
privind Asia de Est (6.6.8) și cea privind Asia de Sud-Est (6.6.9).

TEMEIUL JURIDIC

— Titlul V (acțiunea externă a UE) din Tratatul privind Uniunea Europeană;

— articolele 206-207 (comerțul) și 216-219 (acordurile internaționale) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

— acordurile de parteneriat și cooperare (relațiile bilaterale).

ASIA DE SUD

UE încurajează integrarea regională și sprijină Asociația Asia de Sud pentru Cooperare
Regională (SAARC). Statele membre ale SAARC sunt Afganistan, Bangladesh, Bhutan, India,
Maldive, Nepal, Pakistan și Sri Lanka. UE, China, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Mauritius,
Birmania/Myanmar și Statele Unite ale Americii au statut de observator în cadrul SAARC.
UE este cel mai important partener comercial al SAARC. Schimburile comerciale dintre UE
și SAARC sunt în valoare de 112 miliarde EUR (2016); UE este destinatarul a circa 15% din
totalul schimburilor comerciale ale SAARC cu restul lumii și reprezintă 22% din piața de export
a SAARC (2015).
Cooperarea pentru dezvoltare dintre UE și țările din Asia de Sud vizează asistența tehnică și
financiară, precum și cooperarea economică. Printre priorități se numără stabilitatea regională,
reducerea sărăciei, drepturile omului, dezvoltarea durabilă, buna guvernanță și drepturile
lucrătorilor. Cooperarea UE-SAARC urmărește să promoveze armonizarea standardelor și
facilitarea comerțului, precum și să conștientizeze cu privire la beneficiile cooperării regionale.
A. India
În 2004, UE și-a îmbunătățit relațiile cu India, economia cu cea mai rapidă creștere din
lume, până la statutul de parteneriat strategic, care include cooperarea politică, comercială și
economică. Cea de a 13-a reuniune la nivel înalt UE-India din 2016 a definit o foaie de parcurs
comună, și anume Agenda de acțiune UE-India 2020, care va consolida parteneriatul în următorii
cinci ani. UE este cel mai important partener comercial al Indiei, având o pondere de 13,5% în
totalul schimburilor comerciale cu mărfuri ale acesteia în 2015. Totalul schimburilor comerciale,
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inclusiv serviciile, a depășit valoarea de 100 miliarde EUR în 2015, atingând 275 milioane
EUR zilnic. Valoarea comerțului bilateral cu bunuri dintre UE și India este estimată la peste 77
miliarde EUR în 2016, cu un excedent consistent de 1,5 miliarde EUR în favoarea Indiei. UE
este, de asemenea, una dintre cele mai importante surse de investiții în India, cu 51 miliarde
EUR în stocuri de investiții directe în străinătate și 16 miliarde EUR în stocuri de investiții
străine directe în 2015. În prezent, India beneficiază de tarife preferențiale unilaterale în cadrul
sistemului generalizat de preferințe tarifare al UE (SGP).
UE este un donator important de ajutor pentru dezvoltare către India prin intermediul cooperării
tematice și regionale. Cooperarea acoperă o gamă largă de aspecte, dar se axează strategic
pe oportunități de afaceri, securitate energetică, cercetare și inovare, învățământ superior și
dezvoltarea competențelor.
În ciuda creșterii economice remarcabile a Indiei, aproape 30 % din populația țării trăiește în
sărăcie. Parlamentul a adoptat rezoluții care abordează probleme referitoare la drepturile omului,
în special la violența îndreptată împotriva femeilor și copiilor, și la munca copiilor.
B. Sri Lanka
În 2009, încheierea războiului de 26 de ani dintre guvern și tamili a încurajat o înfloritoare
creștere economică. Victoria surprinzătoare a lui Maithripala Sirisena la alegerile prezidențiale
din ianuarie 2015 a pus capăt deceniului în care a fost la putere președintele Rajapaksa și a
consolidat cooperarea cu UE.
Cadrul juridic actual al relațiilor se întemeiază pe Acordul de cooperare semnat în 1995.
La 19 mai 2017, UE a aprobat acordarea către Sri Lanka a unor preferințe comerciale în
cadrul sistemului SGP+, cu condiția ca Sri Lanka să promoveze drepturile omului și drepturile
lucrătorilor. UE a suspendat acordarea preferințelor în cadrul sistemului SGP + din cauza unor
carențe serioase ale guvernului anterior legate de punerea în aplicare a convențiilor ONU privind
drepturile omului.
La 27 aprilie 2017, Parlamentul European a votat împotriva propunerii de refuz al acordării
preferințelor în cadrul sistemului SGP+ către Sri Lanka. UE reprezintă cea mai mare piață
de export pentru Sri Lanka și al doilea partener comercial al acesteia. Valoarea comerțului
bilateral cu bunuri dintre UE și Sri Lanka este estimată la 4 miliarde EUR în 2016. Asistența
acordată de UE către Sri Lanka în perioada 2014-2020 se ridică la 760 de milioane EUR și
este axată în principal pe dezvoltarea rurală. Sri Lanka a realizat progrese în ceea ce privește
reforma sistemului său de gestionare a pescuitului și și-a îndeplinit obligațiile internaționale în
aprilie 2016, prin instituirea unui cadru juridic de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și
nereglementat (INN).
C. Pakistan
Relația UE-Pakistan se întemeiază pe Acordul de cooperare din 2004. Planul de angajament
pe cinci ani UE-Pakistan din 2012 furnizează un cadru pentru consolidarea relațiilor politice
bilaterale; în cadrul dialogului strategic dintre UE-Pakistan este în curs de elaborare un nou
plan de angajament strategic pe cinci ani UE-Pakistan, care ar trebui finalizat până la jumătatea
anului 2017 și ulterior reînnoit, în funcție de progresele înregistrate în domenii precum drepturile
omului, democrația, statul de drept și buna guvernanță.
În calitate de putere nucleară, stabilitatea politică a Pakistanului va depinde de distribuirea
puterii între administrația civilă, armată și sistemul de justiție, precum și de reformele prim-
ministrului Nawaz Sharif menite să consolideze statul de drept și buna guvernanță, împreună cu
reformele economice și programele de privatizare. Începând din 2016, dezvăluirile din Panama
Papers referitoare la familia Sharif au slăbit guvernul.
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Situația în materie de securitate este o sursă de instabilitate, iar armata pakistaneză este încă
implicată în politica țării, în special în ceea ce privește securitatea, apărarea și politica externă,
având un mandat important în domeniul combaterii terorismului.
Rezoluțiile PE au abordat principalele preocupări privind drepturile omului, și anume
suspendarea moratoriului privind pedeapsa cu moartea, efectele legii împotriva blasfemiei,
situația minorităților etnice și religioase și înființarea unor instanțe militare speciale pentru a-
i judeca pe civilii acuzați de terorism.
Pakistanul este un beneficiar major al preferințelor comerciale unilaterale acordate de UE în
cadrul componentei SGP+ a sistemului generalizat de preferințe (SGP). UE este unul dintre cei
mai importanți parteneri comerciali ai Pakistanului, cu schimburi comerciale în valoare totală
de 11,6 miliarde EUR în 2016, iar UE este destinația a peste 20% din exporturile Pakistanului.
Pakistanul înregistrează un excedent comercial consistent în cuantum de 1 miliard EUR cu UE.
UE este un donator important de asistență pentru dezvoltare și de ajutor umanitar către Pakistan.
Finanțarea în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare în perioada 2014-2020 se
ridică la 653 milioane EUR și este axată pe dezvoltarea rurală, educație și buna guvernanță,
drepturile omului și statul de drept.
D. Afganistan
În septembrie 2014 Afganistanul și-a încheiat prima tranziție către democrație, odată cu
învestirea lui Ashraf Ghani în funcția de președinte. Rezultatul alegerilor prezidențiale a generat
o criză instituțională gravă, iar rivalul politic al președintelui, Abdullah, a fost desemnat
„director general al guvernului”. Negocierile îndelungate au întârziat formarea unui cabinet
complet. Forța Internațională de Asistență pentru Securitate (FIAS) s-a retras în decembrie 2014,
dar pe teritoriul țării rămân staționate trupe ale SUA și NATO cu un efectiv de 13 000 de soldați.
Talibanii și, mai recent, așa-numita grupare Statul Islamic (IS) creează probleme serioase în
materie de securitate. Afganistanul este în pericol de a deveni un „stat eșuat”. O mai mare
cooperare regională ar fi un factor important de stabilitate pe plan național și regional.
După căderea regimului taliban în 2001, UE a înființat o delegație la Kabul. Ambasadorul
UE este și reprezentant special al UE. Parteneriatul actual se întemeiază pe Declarația politică
comună din 2005 și pe Strategia UE privind Afganistanul din 2014. Consiliul a adoptat, în
concluziile sale din 18 iulie 2016 privind Afganistanul, un raport de punere în aplicare a
Strategiei Uniunii Europene privind Afganistanul pentru perioada 2014-2016. Al doilea dialog
dintre UE și Afganistan privind drepturile omului, care a avut loc la Kabul la 1 iunie in
2016, a subliniat angajamentul neîntrerupt al guvernului afgan față de îmbunătățirea situației
drepturilor omului. Afganistanul este primul beneficiar al finanțării pentru dezvoltare din
partea UE. Din actualul buget al UE se alocă 1,4 miliarde EUR pentru Afganistan în perioada
2014-2020, în special pentru agricultură, dezvoltare rurală, sănătate, stat de drept, activități
polițienești, democratizare și responsabilizare. Aproximativ 20 % din fonduri sunt rezervate
„plăților stimulative” legate de reforme.
PE a sprijinit cu fermitate Acordul de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și
dezvoltarea, solicitând, într-o rezoluție din iunie 2013, ca acesta să fie încheiat cât mai repede
posibil. Acordul a fost semnat la 18 februarie 2017.
Conferința ministerială de la Bruxelles privind Afganistanul, găzduită de UE la 5 octombrie
2016, a reprezentat o reușită. Ea a adus laolaltă 75 de țări și 26 de organizații internaționale,
care au aprobat agenda de reformă a guvernului afgan și au promis 13,6 miliarde EUR. UE și
statele sale membre au angajat 5 milioane EUR.



Fişe tehnice UE - 2017 4

În noiembrie 2015, PE și-a exprimat îngrijorarea profundă legată de rebeliunile tot mai
numeroase și de acțiunile talibanilor împotriva minorităților, cum ar fi șiiții Hazara. Resortisanții
afgani au constituit al doilea grup ca mărime de refugiați care au sosit în UE în timpul „marelui
val” din 2015 și 2016. De asemenea, din 2016, UE oferă sprijin pentru numărul mare de persoane
returnate care se întorc în Afganistan din Pakistan și Iran. Misiunea UE care a sprijinit crearea
unei poliții civile în Afganistan (EUPOL), înființată în 2007, a fost închisă la sfârșitul lui 2016.
În 2015, UE a fost al patrulea partener comercial al Afganistanului, după Pakistan, India și SUA.
Afganistanul beneficiază de regimul comercial „Everything but arms” (EBA – „Totul în afară
de arme”) al UE.
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