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JUŽNA AZIJA

Azija je največja in najbolj poseljena celina, za Evropsko unijo zelo pomembna
z geostrateškega vidika. Evropska unija ima z državami v južni Aziji tesne stike. Indija je
zdaj strateška partnerica EU. EU z zaskrbljenostjo spremlja varnostna vprašanja v regiji,
kamor sodijo razmere v Kašmirju in Afganistanu. EU nastopa v vlogi pomembne gospodarske
partnerice in prispeva precejšnjo razvojno in drugo pomoč za vzpostavljanje institucij,
demokracijo, dobro upravljanje in človekove pravice.

To poglavje obravnava območje južne Azije. Glej še poglavji o vzhodni Aziji (6.6.8) in
jugovzhodni Aziji (6.6.9).

PRAVNA PODLAGA

— Naslov V (zunanje delovanje EU) Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

— Členi 206, 207 (trgovina) in 216 do 219 (mednarodni sporazumi) Pogodbe o delovanju
Evropske unije (PDEU),

— Sporazumi o partnerstvu in sodelovanju (dvostranski odnosi).

JUŽNA AZIJA

Evropska unija spodbuja regionalno povezovanje in podpira Južnoazijsko združenje za
regionalno sodelovanje (SAARC), ki ga sestavljajo Afganistan, Bangladeš, Butan, Indija,
Maldivi, Nepal, Pakistan in Šrilanka. Status opazovalke v združenju imajo EU, Iran, Japonska,
Južna Koreja, Kitajska, Mauritius, Burma/Mjanmar in ZDA. EU je največja trgovinska
partnerica tega združenja. Trgovina med EU in SAARC je vredna 112 milijard EUR (podatki
za leto 2016). Evropska unija predstavlja približno 15 % celotne trgovinske menjave združenja
in 22 % trga za njegov izvoz (podatki za leto 2015).
Razvojno sodelovanje med EU in južnoazijskimi državami zajema finančno, tehnično in
gospodarsko sodelovanje. Prednostne naloge vključujejo regionalno stabilnost, zmanjševanje
revščine, človekove pravice, trajnostni razvoj, dobro upravljanje in pravice delavcev.
Sodelovanje med EU in SAARC ima za namen spodbujeno usklajevanje standardov,
pospeševanje trgovine in povečevanje ozaveščenosti o koristih regionalnega sodelovanja.
A. Indija
Evropska unija je odnose z Indijo, najhitreje rastočim gospodarstvom na svetu, dopolnila
leta 2004 s strateškim partnerstvom, ki obsega politično, trgovinsko in gospodarsko sodelovanje.
Na trinajstem srečanju na vrhu med EU in Indijo leta 2016 je bila opredeljena skupna časovnica,
agenda za ukrepanje EU in Indije do leta 2020, na osnovi katere se bo partnerstvo v naslednjih
petih letih še krepilo. EU je glavna trgovinska partnerica Indije s 13,5-odstotnim deležem
v njeni celotni blagovni menjavi. Skupna trgovina, vključno s storitvami, je leta 2015 presegla
100 milijard EUR, trenutno pa znaša 275 milijard EUR. Dvostranska blagovna menjava med

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_6.6.8.pdf
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EU in Indijo je ocenjena na več kot 77 milijard EUR (za leto 2016), s krepkim presežkom
v višini 1,5 milijarde EUR v korist Indije. EU je za Indijo tudi med najpomembnejšimi viri
naložb, z 51 milijardami EUR izhodnih in 16 milijardami EUR vhodnih neposrednih tujih
naložb (podatki za leto 2015). Indija je zdaj upravičena do preferencialnih tarif iz splošne sheme
preferencialov EU (GSP).
EU je pomembna donatorica razvojne pomoči Indiji v obliki tematskega in regionalnega
sodelovanja. Sodelovanje poteka na zelo različnih področjih, strateško pa se osredotoča na
poslovne priložnosti, energetsko varnost, raziskave in inovacije, visokošolsko izobraževanje ter
razvoj znanja in veščin.
Čeprav ima Indija izjemno gospodarsko rast, pa skoraj 30 % njenega prebivalstva živi v revščini.
Evropski parlament je sprejel več resolucij o vprašanjih človekovih pravic, zlasti o nasilju nad
ženskami in otroki ter delu otrok.
B. Šrilanka
Konec 26-letne vojne med šrilanško vlado in Tamilci leta 2009 je spodbudil močno gospodarsko
rast. S presenetljivo zmago Maithripala Sirisena na predsedniških volitvah januarja 2015 je bilo
konec desetletnemu vladanju predsednika Radžapaksa, okrepilo pa se je tudi sodelovanje z EU.
Sedanji pravni okvir za odnose temelji na sporazumu o sodelovanju, podpisanem leta 1995.
EU je Šrilanki 19. maja 2017 ponovno odobrila upravičenost do trgovinskih preferencialov
GSP+ pod pogojem, da najprej izboljša človekove in delavske pravice. EU je začasno
umaknila trgovinske preferenciale GSP+ zaradi resnih pomanjkljivosti prejšnje vlade v zvezi
z izvrševanjem konvencij OZN o človekovih pravicah.
Evropski parlament je 27. aprila 2017 z glasovanjem zavrnil predlog, da se odobri GSP
+ za Šrilanko. EU je za Šrilanko največji izvozni trg in njena druga največja trgovinska
partnerica. Dvostranska blagovna menjava med EU in Šrilanko je bila leta 2016 ocenjena
na 4 milijarde EUR. Pomoč, ki jo bo EU namenila Šrilanki v obdobju 2014–2020, znaša
760 milijonov EUR, predvsem za razvoj podeželja. Šrilanka je dosegla napredek pri reformi
upravljanja ribištva in aprila 2016 izpolnila mednarodne obveznosti glede pravnega okvira za
boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu.
C. Pakistan
Odnose med Evropsko unijo in Pakistanom ureja sporazum o sodelovanju iz leta 2004.
Leta 2012 je bil kot okvir za poglabljanje dvostranskih političnih odnosov oblikovan petletni
načrt sodelovanja med EU in Pakistanom. Poteka strateški dialog EU-Pakistan, ki naj bi do
sredine leta 2017 prinesel nov, okrepljen strateški načrt sodelovanja med obema stranema, ki
pa bo odvisen od napredka, doseženega na področjih, kot so človekove pravice, demokracija,
pravna država in dobro upravljanje.
Politična stabilnost Pakistana kot jedrske sile bo odvisna od porazdelitve oblasti med civilno
vlado, vojsko in pravosodjem, pa tudi od reform predsednika vlade Navaza Šarifa za
utrditev pravne države in dobrega upravljanja, gospodarskih reform in programov privatizacije.
Pakistansko vlado je sicer oslabilo razkritje panamskih dokumentov leta 2016 o Šarifovi družini.
Varnostne razmere so vir nestabilnosti, pakistanska vojska pa je še vedno zelo vpeta v politiko
države, zlasti pri varnosti, obrambi in zunanji politiki, ter uživa velika pooblastila pri boju proti
terorizmu.
Evropski parlament je v resolucijah obravnaval glavna vprašanja s področja človekovih pravic:
odpravo moratorija na smrtno kazen, posledice zakona o bogokletstvu, položaj narodnostnih



Kratki vodič po Evropski uniji - 2017 3

in verskih manjšin ter ustanovitev posebnih vojaških sodišč za sojenje civilistom, obdolženim
terorizma.
Pakistan v veliki meri uživa ugodnosti sheme splošnega sistema preferencialov v okviru
komponente GSP+. EU sodi med glavne trgovinske partnerice Pakistana. Skupna vrednost
trgovinske menjave je leta 2016 znašala 11,6 milijarde EUR, Pakistan pa v EU izvozi
20 % vseh izvoznih artiklov. Država ima več kot milijardo evrov presežka v trgovinski
bilanci z EU. EU Pakistanu namenja zelo veliko pomoči za razvojno sodelovanje in
človekoljubne pomoči. Sredstva iz instrumenta za razvojno pomoč za obdobje 2014–2020
znašajo 653 milijonov EUR in so prednostno namenjena razvoju podeželja, izobraževanju,
dobremu upravljanju, človekovim pravicam in pravni državi.
D. Afganistan
Septembra 2014 je kot predsednik Afganistana zaprisegel Ašraf Ghani, kar je pomenilo
zaključek prve demokratične tranzicije v tej državi. Izid predsedniških volitev je sprožil
resno institucionalno krizo, predsednikov politični nasprotnik Abdulah pa je bil imenovan za
„izvršnega predstavnika vlade“. Zaradi dolgotrajnih pogajanj je prišlo pri imenovanju polne
vladne zasedbe do precejšnje zamude. Mednarodne varnostne sile za pomoč (ISAF) so se iz
države umaknile decembra 2014, čeprav tam ostaja še približno 13.000 ameriških in Natovih
vojakov. Varnost v državi resno ogrožajo talibani, od nedavnega pa tudi t. i. Islamska država.
Obstaja nevarnost, da bi Afganistan postal „propadla država“. Tesnejše regionalno sodelovanje
bi bilo pomemben dejavnik nacionalne in regionalne stabilnosti.
Evropska unija je po padcu talibanskega režima leta 2001 odprla delegacijo v Kabulu, kjer
je njen veleposlanik sočasno tudi posebni predstavnik Evropske unije. Sedanje partnerstvo je
osnovano na skupni politični izjavi iz leta 2005 ter na strategiji EU za Afganistan iz leta 2014.
Svet je v svojih sklepih o Afganistanu z dne 18. julija 2016 sprejel poročilo o nadaljnjih ukrepih
glede strategije EU za Afganistan za obdobje 2014–2016. V drugem dialogu o človekovih
pravicah med EU in Afganistanom, ki je potekal 1. junija 2016 v Kabulu, je bilo poudarjeno, da
se afganistanska vlada vztrajno zavzema za izboljšanje razmer na področju človekovih pravic.
Afganistan je največji prejemnik razvojne pomoči EU. V proračunu EU je v obdobju 2014–
2020 za Afganistan namenjenih 1,4 milijarde EUR, s posebnim poudarkom na kmetijstvu,
razvoju podeželja, zdravju, načelu pravne države, policijskih dejavnostih, demokratizaciji
in odgovornosti. Približno 20 % sredstev je namenjenih za izplačilo spodbud, povezanih
z reformami.
Evropski parlament odločno podpira sklenitev sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj
med Evropsko unijo in Afganistanom. V resoluciji junija 2013 je pozval, naj do njegove
sklenitve pride v najkrajšem možnem času. Sporazum je bil podpisan 18. februarja 2017.
Ministrska konferenca o Afganistanu, ki jo je EU gostila 5. oktobra 2016 v Bruslju, je prinesla
dobre rezultate. Na njej se je zbralo 75 držav in 26 mednarodnih organizacij, ki so podprle
reformni program afganistanske vlade in obljubile 13,6 milijarde EUR. EU in države članice so
se zavezale prispevku v višini 5 milijonov EUR.
Novembra 2015 je Evropski parlament izrazil resno zaskrbljenost zaradi vse pogostejšega
uporniškega delovanja in napadov talibanov na manjšine, med drugim na šiitske Hazare.
Afganistanci so druga največja skupina beguncev, ki so v Evropo prišli med „velikim valom“
v letih 2015 in 2016. EU prav tako nudi veliko pomoč številnim Afganistancem, ki se od
leta 2016 iz Pakistana in Irana vračajo nazaj domov. Misija EU v podporo vzpostavitvi
afganistanske civilne policije (EUPOL), ki je stekla leta 2007, se je leta 2016 končala.
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Evropska unija je bila po podatkih za leto 2015 četrta največja trgovinska partnerica
Afganistana, za Pakistanom, Indijo in ZDA. Afganistan je upravičen do trgovinskega režima
EU „vse razen orožja“.
Jorge Soutullo / Anna Saarela / Fernando Garcés de los Fayos
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