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SYDASIEN

Asien är den största och mest befolkade kontinenten och är av stor geostrategisk betydelse för
EU, som verkar för närmare förbindelser med länderna i Sydasien. Indien är nu en strategisk
partner till EU. Det finns allvarliga säkerhetsaspekter för EU i denna region, till exempel
Kashmirkonflikten och läget i Afghanistan. EU är en stark ekonomisk aktör och en av de
viktigaste aktörerna när det gäller att bidra med utvecklingsstöd och bistånd i syfte att främja
institutionsuppbyggnad, demokrati, god samhällsstyrning och de mänskliga rättigheterna.

I detta faktablad beskrivs regionen Sydasien. Se även faktabladen om Östasien (6.6.8) och
Sydostasien (6.6.9).

RÄTTSLIG GRUND

— Avdelning V (unionens yttre åtgärder) i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

— Artiklarna 206–207 (handel) och artiklarna 216–219 (internationella avtal) i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

— Partnerskaps- och samarbetsavtal (bilaterala förbindelser).

SYDASIEN

EU uppmuntrar regional integration och stöder Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt
samarbete (Saarc). Medlemsländerna i Saarc är Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien,
Maldiverna, Nepal, Pakistan och Sri Lanka. EU, Kina, Iran, Japan, Sydkorea, Mauritius,
Myanmar/Burma och Förenta staterna har observatörsstatus i Saarc. EU är Saarcs viktigaste
handelspartner. Värdet av handeln mellan EU och Saarc uppgick 2016 till 112 miljarder euro,
och EU stod 2015 för cirka 15 procent av Saarcs sammanlagda handel med övriga delar av
världen och för 22 procent av dess exportmarknad.
Utvecklingssamarbetet mellan EU och länderna i Sydasien omfattar finansiellt och tekniskt
bistånd samt ekonomiskt samarbete. De prioriterade områdena inbegriper regional stabilitet,
fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, god samhällsstyrning och
arbetstagares rättigheter. Samarbetet mellan EU och Saarc syftar till att främja en harmonisering
av standarder och underlätta handel samt öka medvetenheten om fördelarna med regionalt
samarbete.
A. Indien
2004 uppgraderade EU sina förbindelser med Indien – den ekonomi i världen som växer
snabbast – till ett strategiskt partnerskap som omfattar politiskt, handelsrelaterat och ekonomiskt
samarbete. Vid det 13:e toppmötet mellan EU och Indien (2016) fastställdes en gemensam
färdplan, åtgärdsagendan 2020 för EU och Indien, som kommer att stärka partnerskapet under
de kommande fem åren. EU är Indiens viktigaste handelspartner, med 13,5 procent av den
sammanlagda handeln med varor. Den sammanlagda handeln, inbegripet tjänster, uppgick
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2015 till mer än 100 miljarder euro, vilket motsvarar 275 miljoner euro per dag. Värdet av
den ömsesidiga varuhandeln mellan EU och Indien beräknades för 2016 uppgå till mer än
77 miljarder euro, med ett kraftigt överskott på 1,5 miljarder euro för Indien. EU är också en av
Indiens viktigaste källor till investeringar, med 51 miljarder euro i utgående investeringar och
16 miljarder euro i ingående investeringar under 2015. Indien åtnjuter för närvarande unilaterala
förmånstullar inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem.
EU är en viktig givare av utvecklingsbistånd till Indien genom tematiskt och regionalt
samarbete. Samarbetet omfattar en rad olika områden men är strategiskt inriktat på
affärsmöjligheter, trygg energiförsörjning, forskning och innovation, högre utbildning och
kompetensutveckling.
Trots Indiens anmärkningsvärda ekonomiska tillväxt lever nästan 30 procent av
landets befolkning i fattigdom. Europaparlamentet har antagit resolutioner som tar upp
människorättsfrågor, särskilt våld mot kvinnor och barn samt barnarbete.
B. Sri Lanka
Slutet på det 26 år långa kriget 2009 mellan regeringen och tamilerna främjade en stark
ekonomisk tillväxt. Maithripala Sirisenas överraskande seger i presidentvalet i januari 2015
innebar slutet för president Rajapaksas tio år vid makten och stärkte samarbetet med EU.
Den nuvarande rättsliga ramen för förbindelserna bygger på samarbetsavtalet från 1995.
Den 19 maj 2017 godkände EU att Sri Lanka åter omfattas av handelsförmånerna inom
ramen för GSP plus, förutsatt att landet gör framsteg på området mänskliga rättigheter och
arbetstagarrättigheter. EU hade dragit in handelsförmånerna inom ramen för GSP plus på grund
av den tidigare regeringens allvarliga brister när det gällde genomförandet av FN:s konventioner
om mänskliga rättigheter.
Den 27 april 2017 förkastade Europaparlamentet ett förslag om att inte bevilja GSP plus
för Sri Lanka. EU är den största exportmarknaden för Sri Lanka samt landets näst största
handelspartner. Värdet av den ömsesidiga varuhandeln mellan EU och Sri Lanka beräknades
uppgå till 4 miljarder euro 2016. EU:s stöd till landet under perioden 2014–2020 uppgår till
760 miljoner euro, med huvudsaklig inriktning på landsbygdens utveckling. Sri Lanka har gjort
ytterligare framsteg med reformen av sitt fiskeriförvaltningssystem och fullgjorde i april 2016
sina internationella förpliktelser med en rättslig ram för bekämpning av olagligt, orapporterat
och oreglerat fiske (IUU).
C. Pakistan
Förbindelserna mellan EU och Pakistan bygger på 2004 års samarbetsavtal. 2012 års
femåriga åtagandeplan EU–Pakistan ger en ram för en uppgradering av de bilaterala politiska
förbindelserna. Inom ramen för den strategiska dialogen mellan EU och Pakistan arbetar man i
nuläget på en ny, stärkt strategisk åtagandeplan EU–Pakistan, som bör slutföras senast i mitten
av 2017 för att förlängas i ett senare skede, beroende på de framsteg som görs på områden som
mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatlighet och god samhällsstyrning.
I egenskap av kärnvapenmakt kommer Pakistans politiska stabilitet att vara beroende
av maktdelningen mellan den civila förvaltningen, militären och rättsväsendet samt
premiärminister Nawaz Sharifs reformer, som syftar till att stärka rättsstatligheten och främja
god samhällsstyrning, i kombination med ekonomiska reformer och privatiseringsprogram.
Sedan 2016 har avslöjandena i Panamadokumenten avseende Sharif och hans familj försvagat
regeringen.
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Säkerhetssituationen är en källa till instabilitet, och Pakistans armé är fortfarande involverad i
landets politik, särskilt när det gäller säkerhet, försvar och utrikespolitik, med ett omfattande
mandat i fråga om bekämpning av terrorism.
Europaparlamentet har i sina resolutioner tagit upp människorättsfrågor, närmare bestämt
upphävandet av moratoriet för dödsstraff, konsekvenserna av hädelselagarna, situationen för
etniska och religiösa minoriteter och inrättandet av militära specialdomstolar för prövning av
civila som anklagas för terrorism.
Pakistan åtnjuter i hög grad unilaterala handelsförmåner från EU:s sida inom ramen för
GSP plus-komponenten av det allmänna preferenssystemet. EU är en av landets största
handelspartner, med en handel som uppgick till ett värde av sammantaget 11,6 miljarder euro
under 2016 och där EU var destinationen för mer än 20 procent av den sammanlagda exporten
från Pakistan. I handeln med EU har landet ett kraftigt överskott på 1 miljard euro. EU bidrar
i betydande utsträckning med utvecklingsstöd och humanitärt bistånd till Pakistan. Medlen
från finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 – 653 miljoner
euro – är särskilt inriktade på landsbygdens utveckling, utbildning, god samhällsstyrning,
mänskliga rättigheter och rättsstatlighet.
D. Afghanistan
Afghanistan genomförde sitt första demokratiska maktskifte i september 2014, i och med
att Ashraf Ghani svor presidenteden. Resultatet i presidentvalet gav upphov till en allvarlig
institutionell kris, och presidentens politiska rival, Abdullah, utsågs till ”verkställande direktör”
för regeringen. Långdragna förhandlingar gjorde att arbetet med att bilda en regering med
fullständig sammansättning drog ut på tiden. Den internationella säkerhetsstyrkan drogs tillbaka
i december 2014, men omkring 13 000 soldater från Förenta staterna och Nato har stannat kvar.
Talibanerna och, på senare tiden, ”Islamiska staten” (IS) utgör en allvarlig säkerhetsutmaning.
Det finns risk för att Afghanistan ska bli en ”sönderfallande stat”, varvid ett ökat regionalt
samarbete skulle vara en viktig drivkraft för nationell och regional stabilitet.
Efter talibanregimens fall 2001 öppnade EU en delegation i Kabul. EU-ambassadören är också
EU:s särskilda representant. Det nuvarande partnerskapet bygger på 2005 års gemensamma
politiska förklaring och EU:s strategi för Afghanistan från 2014. Rådet antog i sina slutsatser om
Afghanistan av den 18 juli 2016 en uppföljning av rapporten om Europeiska unionens strategi
för Afghanistan 2014–2016. I den andra människorättsdialogen mellan Afghanistan och EU,
som hölls i Kabul den 1 juni 2016, underströks den afghanska regeringens fortsatta åtagande att
förbättra människorättssituationen. Afghanistan är det land som mottar mest utvecklingsbistånd
från EU. I EU:s nuvarande budget anslås 1,4 miljarder euro till Afghanistan för perioden
2014–2020, med särskild inriktning på jordbruk, landsbygdens utveckling, hälso- och sjukvård,
rättsstatlighet, polisen, demokratisering och ansvarsskyldighet. Omkring 20 procent av medlen
är öronmärkta för ”incitamentpåverkande stöd” och knutna till reformer.
Europaparlamentet har med kraft ställt sig bakom samarbetsavtalet om partnerskap och
utveckling mellan EU och Afghanistan, och begärde i en resolution från juni 2013 att det skulle
ingås snarast möjligt. Samarbetsavtalet undertecknades den 18 februari 2017.
Ministerkonferensen om Afghanistan i Bryssel den 5 oktober 2016, som EU stod värd för, var en
framgång. Den samlade sammanlagt 75 länder och 26 internationella organisationer som stödde
den afghanska regeringens reformagenda och gjorde utfästelser om 13,6 miljarder euro. EU och
dess medlemsstater har avsatt 5 miljoner euro.
I november 2015 uttryckte Europaparlamentet stor oro över den tilltagande upprorsstämningen
och över talibanernas åtgärder mot minoriteter såsom shia-hazarerna. Av de flyktinggrupper
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som anlände till EU under den ”stora vågen” 2015 och 2016 utgjorde afghaner den näst största.
EU tillhandahåller även stöd med anledning av det stora antalet flyktingar som återvänt till
Afghanistan från Pakistan och Iran sedan 2016. I slutet av 2016 avslutades det EU-uppdrag som
inrättades 2007 till stöd för uppbyggnaden av en afghansk civil polis (Eupol).
Under 2015 var EU Afghanistans fjärde största handelspartner, efter Pakistan, Indien och
Förenta staterna. När det gäller handel med EU omfattas Afghanistan av systemet ”Allt utom
vapen”.
Jorge Soutullo / Anna Saarela / Fernando Garcés de los Fayos
06/2017
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