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JUŽNÁ ÁZIA

Ázia je najväčším a najľudnatejším kontinentom na svete s veľkým geostrategickým
významom pre EÚ. EÚ vytvára s krajinami južnej Ázie užšie väzby. India je v súčasnosti
strategickým partnerom EÚ. EÚ čelí bezpečnostným obavám v regióne, medzi ktoré
patrí konflikt v Kašmíre a Afganistan. Európska únia je silným ekonomickým hráčom
a významným poskytovateľom rozvojovej a humanitárnej pomoci na podporu budovania
inštitúcií, demokracie, dobrej správy a ľudských práv.

Tento informačný list opisuje región južnej Ázie. Pozri tiež informačný list o východnej Ázii
(6.6.8) a juhovýchodnej Ázii (6.6.9).

PRÁVNY ZÁKLAD

— Hlava V (vonkajšia činnosť EÚ) Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ).

— Články 206 a 207 (obchod) a 216 až 219 (medzinárodné dohody) Zmluvy o fungovaní
Európskej únie (ZFEÚ);

— Dohody o partnerstve a spolupráci (dvojstranné vzťahy);

JUŽNÁ ÁZIA

EÚ podnecuje regionálnu integráciu a podporuje Zoskupenie južnej Ázie pre regionálnu
spoluprácu (SAARC). Členskými krajinami SAARC sú Afganistan, Bangladéš, Bhután, India,
Maldivy, Nepál, Pakistan a Srí Lanka. EÚ, Čína, Irán, Japonsko, Južná Kórea, Maurícius,
Barma/Mjanmarsko a USA majú štatút pozorovateľa SAARC. EÚ je najväčším obchodným
partnerom SAARC. Obchod EÚ – SAARC dosahuje hodnotu 112 miliárd EUR (2016); EÚ
predstavuje približne 15% celkového obchodu SAARC so svetom a 22% jeho vývozného trhu
(2015).
Rozvojová spolupráca medzi EÚ a krajinami južnej Ázie zahŕňa finančnú a technickú pomoc,
ako aj hospodársku spoluprácu. Medzi priority patrí regionálna stabilita, zmierňovanie chudoby,
ľudské práva, udržateľný rozvoj, dobrá správa a pracovné práva. Cieľom spolupráce EÚ –
SAARC je podporovať harmonizáciu noriem a uľahčenie obchodu a zvýšiť povedomie o
výhodách regionálnej spolupráce.
A. India
V roku 2004 povýšila EÚ svoje vzťahy s Indiou, najrýchlejšie rastúcim hospodárstvom na
svete, na strategické partnerstvo pokrývajúce politickú, obchodnú a hospodársku spoluprácu.
samit EÚ – India v roku 2016 definoval spoločný plán, akčný program EÚ – India 2020, ktorý
posilní partnerstvo v najbližších piatich rokoch. EÚ je najväčší obchodný partner Indie s 13,5%
podielom na celkovom obchode s tovarom. Celkový obchod vrátane služieb prekročil v roku
2015 100 miliárd EUR a predstavuje 275 miliónov EUR denne. Dvojsmerný obchod s tovarom
medzi EÚ a Indiou sa odhaduje na viac ako 77 miliárd EUR v roku 2016, pričom prebytok

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_6.6.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_6.6.9.pdf
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v prospech Indie predstavuje 1,5 miliardy EUR. EÚ je tiež jedným z najdôležitejším zdrojov
prílevu priamych zahraničných investícií do Indie, ktoré keď v roku 2015 predstavovali 51
miliárd EUR, pričom priame investície Indie v EÚ dosiahli 16 miliárd EUR India v súčasnosti
využíva jednostranné preferenčné sadzby v rámci všeobecného systému preferencií EÚ (VSP).
EÚ je dôležitým poskytovateľom rozvojovej pomoci pre Indiu prostredníctvom tematickej
a regionálnej spolupráce. Spolupráca sa týka širokej škály otázok, ale je strategicky zameraná na
obchodné príležitosti, energetickú bezpečnosť, výskum a inovácie, vysokoškolské vzdelávanie
a rozvoj zručností.
Napriek pozoruhodnému hospodárskemu rastu Indie žije v chudobe takmer 30% jej obyvateľov.
EP prijal uznesenia týkajúce sa otázok ľudských práv, najmä násilia voči ženám a deťom, a
detskej práce.
B. Srí Lanka
Koniec 26-ročnej vojny medzi vládou a Tamilmi v roku 2009 podporil silný hospodársky rast.
Prekvapivé víťazstvo Maithripalu Sirisenu v prezidentských voľbách v januári 2015 ukončilo
desaťročie prezidenta Rajapaksu pri moci a posilnilo spoluprácu s EÚ.
Súčasný právny rámec vzťahov je založený na dohode o spolupráci podpísanej v roku 1995.
19.  mája 2017 udelila EÚ Srí Lanke znovu obchodné preferencie GSP+ pod podmienkou, že
bude presadzovať ľudské a pracovné práva. EÚ pozastavila systém GSP+ z dôvodu vážnych
nedostatkov predchádzajúcej vlády pri uplatňovaní dohovorov OSN o ľudských právach.
27. apríla 2017 Európsky parlament zamietol návrh odoprieť Srí Lanke systém GSP+. EÚ je
najväčším vývozným trhom pre Srí Lanku a jej druhý najväčší obchodný partner. Obojstranná
obchodná výmena tovaru medzi EÚ a Srí Lankou dosiahla v roku 2016 hodnotu 4 miliardy
EUR. Pomoc EÚ Srí Lanke na obdobie rokov 2014 – 2020 dosahuje 760 miliónov EUR a je
zameraná najmä na rozvoj vidieka. Srí Lanka dosiahla ďalší pokrok v reforme svojho systému
riadenia rybárstva a v apríli 2016 splnila medzinárodné záväzky právnym rámcom na boj proti
nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu.
C. Pakistan
Vzťah medzi EÚ a Pakistanom je zakotvený v Dohode o spolupráci z roku 2004. Päťročný plán
spolupráce EÚ a Pakistanu z roku 2012 stanovuje rámec zlepšovania bilaterálnych politických
vzťahov. Strategický dialóg medzi EÚ a Pakistanom v súčasnosti pracuje na novom, zlepšenom
pláne strategickej angažovanosti medzi EÚ a Pakistanom, ktorý by sa mal dokončiť do polovice
roka 2017 a neskôr obnoviť, v závislosti od pokroku dosiahnutého v oblastiach, ako sú ľudské
práva, demokracia, právny štát a dobrá správa.
Politická stabilita Pakistanu, ktorý je jadrovou mocnosťou, bude závisieť od rozdelenia moci
medzi civilnou správou, vojskom a súdnictvom, ako aj od reforiem predsedu vlády Nawaza
Šarífa zameraných na posilnenie právneho štátu a dobrej správy, spolu s hospodárskymi
reformami a privatizačnými programami. Po roku 2016 odhalenia v kauze tzv. panamských
dokumentov týkajúce sa Šarífovej rodiny oslabili vládu.
Bezpečnostná situácia je zdrojom nestability a pakistanská armáda sa stále angažuje v politike
krajiny, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť, obranu a zahraničnú politiku, s veľkým mandátom proti
terorizmu.
Uznesenia EP sa týkali hlavných hlavné obáv v oblasti ľudských práv, ktorými sú pozastavenie
moratória na trest smrti, účinky zákona o rúhaní, situácia etnických a náboženských menšín
a zriadenie špeciálnych vojenských súdov s cieľom súdiť civilistov obvinených z terorizmu.
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Pakistan je významným príjemcom jednostranných obchodných preferencií EÚ v rámci zložky
VSP+ všeobecného systému preferencií (VSP). EÚ je jedným z popredných obchodných
partnerov Pakistanu, pričom obchod v roku 2016 dosiahol celkovo 11,6 miliardy EUR a EÚ
preberala 20% celkového vývozu Pakistanu. Pakistan má s EÚ významný obchodný prebytok vo
výške 1 miliardy EUR. EÚ je významným poskytovateľom rozvojovej pomoci a humanitárnej
pomoci Pakistanu. Finančné prostriedky v rámci nástroja rozvojovej spolupráce na roky 2014 –
2020 dosahujú 653 miliónov EUR a sú zamerané na rozvoj vidieka, vzdelávanie a dobrú správu,
ľudské práva a právny štát.
D. Afganistan
Afganistan dokončil svoju prvú demokratickú transformáciu v septembri 2014, keď
zložil prezidentskú prísahu Ašraf Ghani. Výsledok prezidentských volieb spôsobil vážnu
inštitucionálnu krízu a politický rival prezidenta, Abdullah, bol vymenovaný za „generálneho
riaditeľa vlády“. Dlhé rokovania oddialili vytvorenie úplného kabinetu. Medzinárodné
bezpečnostné pomocné sily (ISAF) sa v decembri 2014 stiahli, ale zostáva približne 13 000
vojakov USA a NATO. Taliban – a novšie takzvaný Islamský štát (IŠ) – predstavujú vážne
bezpečnostné problémy. Hrozí, že z Afganistanu sa stane „štát, ktorý zlyhal“. Väčšia regionálna
spolupráca by bola dôležitou hnacou silou štátnej a regionálnej stability.
Po páde režimu Talibanu v roku 2001 otvorila EÚ delegáciu v Kábule. Veľvyslanec EÚ je
tiež osobitným zástupcom EÚ. Súčasné partnerstvo sa riadi spoločným politickým vyhlásením
z roku 2005 a stratégiou EÚ pre Afganistan z roku 2014. Rada nadviazala na správu o
stratégii EÚ pre Afganistan na roky 2014 – 2016 vo svojich záveroch o Afganistane z 18. júla
2016. Druhý dialóg o ľudských právach medzi Afganistanom a EÚ v Kábule 1. júna 2016
zdôraznil pokračujúce odhodlanie afganskej vlády zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv.
Afganistan je najväčším príjemcom finančných prostriedkov EÚ na rozvoj. Súčasný rozpočet
EÚ vyčleňuje Afganistanu 1,4 miliardy EUR na obdobie rokov 2014 - 2020 so zameraním na
poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka, zdravie, právny štát, policajnú činnosť, demokratizáciu a
zodpovednosť. Približne 20% finančných prostriedkov je vyhradených na stimuly viazané na
reformy.
Európsky parlament pevne podporuje Dohodu o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ
a Afganistanom (CAPD) a vyzval v uznesení z júna 2013, aby sa čo najrýchlejšie uzatvorila.
Táto dohoda bola podpísaná 18. februára 2017.
Bruselská ministerská konferencia o Afganistane, ktorú usporiadala EÚ 5. októbra 2016, bola
úspešná. Zúčastnilo sa na nej 75 krajín a 26 medzinárodných organizácií, ktoré schválili
reformný program afganskej vlády a prisľúbili 13,6 miliardy EUR. EÚ a jej členské štáty
prisľúbili 5 miliónov EUR.
V novembri 2015 Parlament vyjadril vážne znepokojenie nad vzrastajúcimi povstaleckými
akciami a nad postupmi Talibanu voči menšinám, ako sú napríklad šiitskí Chazari. Afganskí
štátni príslušníci tvorili vo veľkej vlne utečencov prichádzajúcich do EÚ v rokoch 2015/2016
druhú najväčšiu skupinu. EÚ tiež poskytuje podporu veľkému počtu navrátilcov, ktorý sa
vracajú do Afganistanu z Pakistanu a Iránu od roku 2016. Misia EÚ na podporu budovania
civilnej polície v Afganistane (EUPOL), ktorá bola zriadená v roku 2007, skončila na konci
roku 2016.
EÚ bola v roku 2015 štvrtým najväčším obchodným partnerom Afganistanu po Pakistane, Indii
a USA. Afganistan využíva obchodný režim Všetko okrem zbraní (EBA) s EÚ.
Jorge Soutullo / Anna Saarela / Fernando Garcés de los Fayos
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