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ЮЖНА АЗИЯ

Индийско-Тихоокеанският регион се развива бързо и се превръща в най-
важния геостратегически регион, тъй като в него живеят над 50% от световното
население. Две трети от световните контейнерни превози преминават през
Индийско-Тихоокеанския регион и морските коридори са основните пътища
за търговия и енергийни доставки. Стратегията на ЕС за сътрудничество
в Индийско-Тихоокеанския регион беше приета през септември 2021 г.
с цел увеличаване на присъствието на ЕС в региона, изграждане на
партньорства, укрепване на основания на правила международен ред и
справяне с глобалните предизвикателства. ЕС адаптира настоящите си
инструменти като част от своята стратегическа автономност. Стратегическият
компас на ЕС за сигурност и отбрана, официално одобрен от Съвета
през март 2022 г., насърчава отворена и основана на правила регионална
структура за сигурност, включително сигурни морски линии за комуникация,
изграждане на капацитети и засилено военноморско присъствие в Индийско-
Тихоокеанския регион. ЕС изгражда по-тесни връзки с държавите от Южна
Азия като силен икономически фактор и основен донор на помощ и развитие.
ЕС работи за насърчаване на изграждането на институциите, демокрацията,
доброто управление и правата на човека, като същевременно е загрижен
за сигурността, като например за конфликта в Кашмир и Афганистан.
Европейският парламент подкрепи помощта на ЕС за справяне с кризата,
предизвикана от COVID-19, и нейното въздействие върху региона чрез
целенасочено подпомагане на най-уязвимите групи от населението.

Този информационен фиш описва региона на Южна Азия. Виж още
информационните фишове относно Източна Азия (5.6.8) и Югоизточна Азия
(5.6.9).

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— Дял V (външна дейност на ЕС) от Договора за Европейския съюз;

— членове 206—207 (търговия) и членове 216—219 (международни
споразумения) от Договора за функционирането на Европейския съюз;

— споразумения за партньорство и сътрудничество (двустранни отношения)
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АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЮЖНА
АЗИЯ (SAARC)

ЕС насърчава регионалната интеграция и подкрепя Асоциацията за регионално
сътрудничество в Южна Азия (SAARC). Държавите-членки на SAARC са
Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Малдивските острови, Непал, Пакистан и
Шри Ланка. ЕС, Китай, Иран, Япония, Южна Корея, Мавриций, Мианмар и САЩ
имат статут на наблюдатели. Поради вътрешни разногласия, по-специално между
Индия и Пакистан, работата на SAARC е в застой.
Сътрудничеството за развитие между ЕС и държавите от Южна Азия
обхваща финансова и техническа помощ, както и икономическо сътрудничество.
Приоритетите включват регионална стабилност, намаляване на бедността,
права на човека, устойчиво развитие, добро управление и трудови права.
Сътрудничеството между ЕС и SAARC има за цел да насърчава хармонизацията
на стандартите и улесняването на търговията и да повишава осведомеността
относно ползите от регионалното сътрудничество.

ИНДИЯ

Стратегическото партньорство между ЕС и Индия, създадено през 2004 г.,
насърчава политическия диалог и сътрудничеството, развитието на
икономическите отношения, търговията и инвестициите, както и засилването на
контактите между хората. На 10 декември 2018 г. Съветът на ЕС прие заключения,
с които се цели постигане на по-задълбочени и по-широки отношения с Индия
чрез насърчаване на мира и сигурността през следващите години.
ЕС е третият най-голям търговски партньор на Индия с обмен на стоки на
стойност 88 милиарда евро през 2021 г. (10,8% от съвкупния търговски обем
на Индия) и баланс от около 4,3 милиарда евро в полза на Индия. ЕС е най-
големият чуждестранен инвеститор в Индия, като през последното десетилетие
притокът на чуждестранни инвестиции в страната се е увеличил от 8% на 18%.
През 2021 г. преките чуждестранни инвестиции на ЕС в Индия възлязоха на
около 80 милиарда евро. В Индия има около 6 000 европейски дружества, които
осигуряват пряко 1,7 милиона работни места и непряко 5 милиона работни
места в широк кръг от сектори. Индия в момента се ползва от едностранни
преференциални тарифи съгласно Общата схема от преференции на ЕС (ОСП),
която свързва едностранни търговски преференции със зачитането на правата на
човека и трудовите права.
През последните години Индия става все по-активна на международната сцена.
Тя има все по-голям интерес към подобряване на търговските си отношения с ЕС,
които понастоящем се регулират главно по правилата на Световната търговска
организация. Както подобряването на двустранните търговски и инвестиционни
отношения между ЕС и Индия, така и укрепването на икономическите и
геополитическите връзки в контекста на нарастващата роля на Индийско-
Тихоокеанския регион са от стратегическо значение за ЕС. Областите, които
понастоящем са от значение за търговските отношения между ЕС и Индия,
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са селското стопанство, услугите, цифровата търговия, защитата на патентите,
околната среда и трудовите права.
16-та среща между ЕС и Индия беше проведена през май 2021 г. Ключовият
резултат беше поемането на ангажимент за възобновяване на преговорите за
блокираното по-рано Споразумение за свободна търговия (ССТ) и за започване
на преговори по споразумение за защита на инвестициите и споразумение
относно географските указания. Първата среща между главните преговарящи се
състоя на 16 март 2022 г. Двете страни се споразумяха да се стремят да развиват
търговията със стоки и услуги помежду си отвъд обхвата на настоящите си
ангажименти към СТО. Комисията посочи също така, че общата цел на търговията
със стоки следва да бъде постигането на либерализация над 94% в рамките на
седем години след влизането в сила на ССТ.
Партньорството за свързаност между ЕС и Индия също стартира през май
2021 г. с цел подпомагане на стабилна и устойчива свързаност. Тези стъпки
са от голямо значение на фона на напрежението с Китай. След съответно
решение на Върховния съд Индия също така е в процес на преразглеждане
на законодателството си за защита на личните данни с цел да го доближи
до нормативната уредба на ЕС. ЕС и Индия публикуваха своята Стратегия за
Индийско-Тихоокеанския регион броени дни преди 16-ата среща на върха между
Индия и ЕС, като подчертаха многостранния, основан на правила международен
ред в региона, по-специално като демонстрация на сила спрямо Китай. Индия
се ангажира да гарантира безопасно киберпространство и да повишава морската
сигурност с цел защита на жизненоважни морски коридори.
Като част от усилията за постигане на съответствие по стратегическите аспекти,
през май 2021 г. ЕС и Индия направиха съвместно изявление, в което потвърдиха
отново общите си ангажименти. През септември 2021 г. ЕС обяви стратегията
си за сътрудничество в Индийско-Тихоокеанския регион, в която Индия ще
играе ключова роля, включително за постигането на напредък в изпълнението
на партньорството за свързаност и подпомагането на Индия при създаването
на подходяща регулаторна среда и улесняването на мобилизирането на
необходимото финансиране за подобряване на свързаността на място между
Европа и Индийско-Тихоокеанския регион.
На заседанието си през април 2022 г. председателят на Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен и министър-председателят на Индия Нарендра Моди
поставиха началото на Съвета по търговия и технологии между ЕС и Индия.
Това е механизъм за стратегическа координация, насочен към улесняване
на сътрудничеството в областта на търговията, надеждните технологии и
сигурността.
През април 2022 г. делегация на парламентарната комисия по международна
търговия посети Индия, за да направи преглед на преговорите за ССТ.
През юни 2022 г. Европейският парламент прие резолюция относно ЕС и
предизвикателствата пред сигурността в Индийско-Тихоокеанския регион, в която
приветства поемането на ангажименти за засилено сътрудничество между ЕС и
Индия в областта на сигурността и отбраната и подчертава, че Индия е ключов
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партньор за морската сигурност в Индийско-Тихоокеанския регион. В същата
резолюция Парламентът изрази съжаление, че Индия не е осъдила открито Русия
за нахлуването ѝ в Украйна.
През юли 2022 г. Европейският парламент прие резолюция относно бъдещото
сътрудничество в областта на търговията и инвестициите между ЕС и Индия,
в която приветства поемането на ангажимента да се работи за сключването на
амбициозно, основано на ценности, балансирано, всеобхватно и взаимноизгодно
търговско споразумение между ЕС и Индия.
Сътрудничеството между Индия и ЕС в областта на науката, технологиите и
иновациите също се засилва като част от „Хоризонт Европа“ (2021–2027 г.).
Настоящата политика на Индия в областта на образованието има за цел да
развие повече международни партньорства с европейските университети за
съвместна работа по програмите „Хоризонт“.
ЕС изрази солидарност със здравната криза в Индия, предизвикана от COVID-19,
и отпусна 100 милиарда евро заедно с основни лекарства и медицинско
оборудване в рамките на своя механизъм за гражданска защита.
През май 2019 г. над 900 милиона души имаха право да гласуват на седеметапни
общи избори в Индия. Националистическата хиндуистка партия „Бхаратия
Джаната“ (BJP), ръководена от Нарендра Мори, спечели 303 от 545-те места
в Парламента на Индия (Лок Сабха) с най-добър резултат в своята история, като
разгроми партията „Индийски национален конгрес“ и нейните съюзници. През юли
2022 г. Драупади Мурму, кандидат на BJP, е избрана за президент на Индия
чрез непреки избори. Следващите парламентарни избори са насрочени за 2024 г.
BJP разшири популярността си отвъд традиционното за нея северноиндийско
ядро на подкрепа, напредвайки в североизточните щати и печелейки нови места
в Западен Бенгал. Напредъкът на BJP в южните райони, където в исторически
план партията има по-слаба подкрепа, не е толкова забележим. В провинция
Утар Прадеш местната управа, ръководена от BJP, беше преизбрана с по-малко
мнозинство.
Индия провежда политически и икономически реформи, насочени към
модернизиране на администрацията, добро управление, борба срещу корупцията
с програми за демонетизация и прозрачност, решаване на социалните
проблеми, развиване на икономиката с инициативите „Произвеждайте в Индия“
и „Инвестирайте в Индия“, както и към налагане на общонационален данък върху
стоки и услуги.
Индия е ядрена сила, както и нейните съседи Пакистан и Китай, и трябва да
се справя с проблеми, свързани със сигурността, тероризма и въоръжените
сблъсъци по границата, по-специално с Пакистан в автономния щат Джаму
и Кашмир, и в по-малка степен с Китай. През август 2019 г. индийското
правителство отмени специалния статут на Джаму и Кашмир. Това решение
доведе до придружени от насилие протести и застраши политическата
стабилност в региона. Кастовата система в Индия е една от най-старите
форми на социална класова организация, която поражда опасения относно
продължаващата дискриминация въз основа на кастова принадлежност. Индия
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също така е етническа и езикова мозайка, с напрегната обстановка в някои щати
и сведения за нарушения на правата на човека и на правата на жените и децата.
Въпросите, свързани с правата на човека в Индия, продължават да будят
безпокойство. На 29 април 2021 г. Европейският парламент прие препоръка
относно отношенията между ЕС и Индия, в която се посочва правото на свобода
на събранията в контекста на бурните протести на земеделските стопани, които
продължават от края на 2020 г.
Според Международната организация на труда (МОТ) детският труд е широко
разпространен в Индия, въпреки че министър-председателят Моди е одобрил
редица мерки, които забраняват деца под 14 години да изпълняват опасни
задачи и съдържат строги санкции за работодателите, които нарушават закона.
През 2020 г. се изчислява, че броят на децата в Индия, които работят,
е 33 милиона, а 56% от работещите тийнейджъри са прекратили образованието
си.
През 2020 г. северната индийска провинция Утар Прадеш прие закон за борба
с налагането на друга религия срещу насилственото и измамно налагане на
друга религия, което се наказва с присъди за лишаване от свобода. Критиците
го осъждат като заговор от страна на хиндуистки твърдолинейни групи с цел
репресии на религиозните малцинства. Вече са извършени арести по силата на
този закон.

ПАКИСТАН

Отношенията между ЕС и Пакистан датират от 1962 г. и понастоящем се
основават на Споразумението за сътрудничество от 2004 г. ЕС, в качеството си на
основен донор на помощ за развитие и на съдействие, подкрепя насърчаването
на демокрацията и изграждането на институции в Пакистан.
Пакистан е основен бенефициент на едностранните търговски преференции
на ЕС по линия на ОСП+, които бяха възстановени през 2014 г. Като част
от процеса комисията по международна търговия на Парламента следи за
спазването на изискванията на ОСП+. Статутът на Пакистан по ОСП+ би могъл да
бъде преразгледан, тъй като включва задължения като гарантирането на правата
на човека и на религиозната свобода.
ЕС е вторият по важност търговски партньор на Пакистан след Китай, като на
него се падат 14,3% от общата търговия на Пакистан през 2020 г. и 28% от общия
износ на Пакистан. През 2020 г. Пакистан беше 42-ият по големина търговски
партньор на ЕС, що се отнася до търговията със стоки, като на него се падат
0,3% от търговията на ЕС. През 2020 г. размерът на двустранната търговията
със стоки между партньорите възлезе на 9,3 милиарда евро. Пакистан се радва
на търговски излишък с ЕС в размер на 1,7 милиарда евро.
ЕС е голям донор на помощ за развитие и хуманитарна помощ за Пакистан.
Финансирането по линия на Инструмента за сътрудничество за развитие за
периода 2014 — 2020 г. възлезе на 653 милиона евро. Пакистан беше силно
засегнат от пандемията от COVID-19 и ЕС отпусна 150 милиона евро за
справяне с извънредната ситуация в областта на здравеопазването. В рамките
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на многогодишната индикативна програма за периода 2021—2027 г. за Пакистан
бяха отделени 265 милиона евро за три приоритетни области: екологосъобразен
приобщаващ растеж, човешки капитал и управление/върховенство на закона.
Въпреки че това е по-малко отколкото през предходния период, то продължава
да бъде значителен принос. Финансирането вероятно ще бъде предоставено
под формата на бюджетна подкрепа. ЕС призна предизвикателствата, пред
които е изправен Пакистан при приемането на над три милиона бежанци, и е
готов да обмисли предоставянето на допълнителна подкрепа, включително за
доброволното репатриране на бежанци в Афганистан.
16-ата среща на върха между ЕС и Индия се проведе на 16 юни 2021 г.
Те обсъдиха пълното и ефективно изпълнение на стратегическия план на
ангажиментите между ЕС и Пакистан от 2019 г., социално-икономическото
въздействие на пандемията от COVID-19 и усилията на Пакистан за
постигане на устойчиво икономическо възстановяване. Те размениха и мнения
относно изменението на климата, свързаността и цифровизацията, както
и сътрудничеството в областта на образованието, културата, науката и
технологиите. През последните две десетилетия ЕС оцени високо приемането
от страна на Пакистан на милиони афганистански бежанци. ЕС увери Пакистан,
че ще сътрудничи и полага постоянни усилия за намиране на трайно решение,
включително чрез подпомагане и насърчаване на безопасното и достойно
завръщане на афганистанските бежанци в родината им.
В своята резолюция от 27 април 2021 г. Парламентът призова Комисията
да преразгледа допустимостта на Пакистан за участие в програмата ОСП
+ предвид влошаващото се положение с правата на човека. Парламентът
наблюдава стъпките, предприети от Комисията и Европейската служба за външна
дейност (ЕСВД) за оказване на натиск върху правителството на министър-
председателя Шахбаз Шариф за решаване на въпросите, свързани с правата
на човека, включително законите срещу богохулството, които водят до тежки
присъди, в това число смъртно наказание. Пакистанските власти предприеха
реформи за подобряване на доброто управление и свободите и представиха
предложения за укрепване на наказателноправната система на страната, като
от март 2019 г. насам военните съдилища в Пакистан вече не са компетентни по
отношение на цивилни граждани.
През март 2022 г. се проведе 13-ото междупарламентарно заседание между ЕС
и Пакистан. Обсъжданията бяха съсредоточени върху политическите събития
в Пакистан, агресията на Русия срещу Украйна, търговията, ОСП+ и правата на
човека. На междупарламентарното заседание беше счетено, че е от съществено
значение представителите на парламентите и от двете страни да оценяват
напредъка и да предоставят парламентарен контрол и насоки в двустранните
отношения.
През юни 2022 г. мисията на ЕС за наблюдение направи оценка на ефективното
прилагане на 27 международни конвенции, като прилагането на конвенциите
е задължително изискване за запазване на статута по ОСП+, което беше от
голяма полза за Пакистан. Откакто през 2014 г. страната се присъедини към
ОСП+, предприятията увеличиха износа за пазара на ЕС с 65%. Европейският

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2022-01/mip-2021-c2021-8992-pakistan-annex_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/100264/16th-eu-pakistan-joint-commission_en
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/13th-interparliamentary-meeting-ep-pakis/product-details/20220404DPU32523#:~:text=The%2013th%20inter%2Dparliamentary%20meeting,GSP%2B%20and%20on%20human%20rights.
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/13th-interparliamentary-meeting-ep-pakis/product-details/20220404DPU32523#:~:text=The%2013th%20inter%2Dparliamentary%20meeting,GSP%2B%20and%20on%20human%20rights.
https://www.eeas.europa.eu/delegations/pakistan/european-union-gsp-mission-arrives-assess-progress-implementation_en?s=175
https://www.eeas.europa.eu/delegations/pakistan/european-union-gsp-mission-arrives-assess-progress-implementation_en?s=175


Справочник за Европейския съюз - 2023 7
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

единен пазар, с над 440 милиона потребители, е най-важният пазар за Пакистан.
Констатациите от мисията ще бъдат част от следващия доклад относно ОСП,
който ще бъде представен на Парламента и на Съвета в края на 2022 г.
Ролята на Пакистан в мирния процес в Афганистан беше от решаващо
значение за постигането през февруари 2020 г. на споразумението между
САЩ и талибаните, съгласно което Вашингтон се съгласи да изтегли от
Афганистан всички войски на САЩ и НАТО. Очаква се геостратегическата
роля на Пакистан в Индийско-Тихоокеанския регион да нарасне, особено след
превземането на властта от талибаните в Афганистан през август 2021 г.
Стабилният, демократичен и проспериращ Пакистан е от решаващо значение
за ЕС, а като основен партньор с талибаните и като основна дестинация за
афганистанските бежанци Пакистан променя имиджа си в международен план.
Политиката в Пакистан е в състояние на непрестанен хаос. Армията все още
участва във вътрешната и външната политика с широк мандат по въпроси на
сигурността и борбата с тероризма. През април 2022 г. беше сформирано ново
правителство вследствие на вот на недоверие през март 2022 г., който доведе до
свалянето от длъжност на министър-председателя Имран Хан. За нов министър-
председател беше избран ръководителят на пакистанската мюсюлманска лига
(Наваз) — PML-N, Шабаз Шариф, брат на най-дълго изпълнявалия длъжността
бивш министър-председател Наваз Шариф. Следващите парламентарни избори
ще се проведат до средата на 2023 г.
През септември 2022 г. Върховният съд в Исламабад повдигна обвинения
в корупция срещу досегашния министър-председател Имран Хан, след като
обясненията му бяха отхвърлени от съдиите. Хан е задължен да се яви и пред
Съда за борба с тероризма, тъй като по данни на полицията срещу него са
отправени обвинения във връзка със заплаха, отправена към началника на
полицията в Исламабад и към съдия от женски пол. Срещу Хан е повдигнато също
така обвинение в противодържавна дейност за предполагаемо подстрекателство
към бунт в армията. Откакто е отстранен от власт, Хан остро критикува
правителството и армията на страната и продължава да разчита на подкрепата
на много пакистански гласоподаватели.

АФГАНИСТАН

На 18 февруари 2017 г. беше подписано Споразумението за сътрудничество
за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан, което беше одобрено от
Европейския парламент на 13 март 2019 г. Отношенията с ЕС бяха адаптирани
към военното и следвоенното положение. Благодарение на значителния принос
на Европейския парламент Афганистан започна да участва частично и да
навлиза постепенно в стратегията на ЕС за Централна Азия. Афганистан е най-
големият получател на финансиране от ЕС за развитие в Азия и също така се
е възползвал от най-благоприятния търговски режим на ЕС – схемата „Всичко
освен оръжие“ (ВОО). ЕС отпусна 1,4 милиарда евро на Афганистан за периода
2014 – 2020 г. На Конференцията за мир, благоденствие и самостоятелност
в Афганистан, проведена в Женева през ноември 2020 г., ЕС обеща 1,2 милиарда
евро за дългосрочна и спешна помощ за периода 2021–2025 г.
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Последните президентски избори се проведоха през септември 2019 г., като
Ашраф Гани получи мнозинството от гласовете (50,64%) и победи Абдула
Абдула (39,52%). На 29 февруари 2020 г. САЩ и талибаните подписаха в Доха
съвместната декларация за мир между Афганистан и САЩ – двустранно
споразумение за мир, в което не беше включено афганистанското правителство.
САЩ и НАТО поеха ангажимент за постепенно изтегляне на своите войски и
за освобождаване на затворниците. САЩ също така се ангажираха да започнат
дипломатически ангажимент с други членове на Съвета за сигурност на ООН
и Афганистан за изваждане на членове на талибаните от списъка със санкции
на ООН.
През септември 2020 г. в Доха започнаха мирни преговори между
афганистанското правителство и талибаните с цел създаване на условия за
цялостно прекратяване на огъня и за политическо уреждане на конфликта.
През 2021 г. в Доха, Москва и Истанбул се проведоха няколко мирни конференции,
но без положителни резултати. Преговорите стигнаха до патова ситуация и
положението беше утежнено от вътрешните разделения в самото правителство,
въздействието на пандемията от COVID-19 и влошаващата се хуманитарна
ситуация.
От май 2021 г. талибаните бързо поеха контрола над все повече територии.
Незначителната съпротива от страна на афганистанските сили за сигурност
позволи на талибаните да придобият контрол над страната за по-малко от
четири месеца. На 15 август 2021 г., часове след като президентът Гани
избяга от страната в изгнание в Дубай, талибаните обявиха победата си над
Кабул. На 7 септември 2021 г. талибаните обявиха изцяло мъжко талибанско
правителство, което е в разрез с предишните обещания, че новото правителство
ще бъде приобщаващо. Оттогава талибаните непрекъснато извършват тежки
нарушения на правата на човека, по-специално срещу жени, момичета и
малцинства.
На 30 август 2021 г., по-рано от очакваното, САЩ и НАТО приключиха изтеглянето
си от Афганистан съгласно принципа „заедно влязохме – заедно излизаме“. с това
беше отбелязан краят на войната в Афганистан, продължила от 2001 г. до 2021 г.,
но страната беше оставена в хуманитарен хаос. Проблемите на Афганистан
по отношение на сигурността бяха утежнени допълнително от изтеглянето на
войските на САЩ и НАТО.
Връзките на талибаните с Ал Кайда и така наречената „Ислямска държава“
са неясни и страната е разделена между градските и селските общности.
Младото градско население на Афганистан би предпочело да продължи да
живее в относително отвореното общество, с което е свикнало, а етническите
малцинства на таджики, узбеки и хазари не желаят да бъдат управлявани от
талибаните.
След вземането на властта от талибаните и поради дълбоката загриженост
относно репресиите срещу афганистанския персонал за сигурност и хората,
работили за посолствата на ЕС, ЕС създаде специален кризисен щаб с над 100
служители. През август 2021 г. щабът предостави подкрепа за евакуирането на
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над 17 500 души от Кабул, от които 4 100 граждани на ЕС и 13 400 афганистански
граждани. Делегацията на ЕС успя да евакуира целия си персонал.
Като една от страните, които в най-голяма степен зависят от помощта,
Афганистан е изправен пред разрастваща се хуманитарна катастрофа, която
оставя половината от населението на страната без задоволяване на основни
потребности като храна, вода и лекарства. Хуманитарната ситуация се влоши
с над три милиона вътрешно разселени лица и над два милиона бежанци
и търсещи убежище лица в Пакистан и Иран. Конференцията на ООН за
Афганистан, проведена в Женева на 13 септември 2021 г., обеща 1,2 милиарда
щатски долара, от които 677 милиона щатски долара бяха обещани от ЕС
и неговите държави членки. На срещата на върха на Г-20 на 12 октомври
2021 г. председателят на Комисията Фон дер Лайен обяви пакет за подкрепа
за Афганистан в размер на 1 милиард евро. Положението продължава да
бъде драматично и се влоши още повече от неотдавнашните земетресения и
наводнения през 2022 г., след които Европейската комисия отпусна 1 милион евро
под формата на хуманитарна помощ за посрещане на най-неотложните нужди.
ЕС работи с талибаните по практически въпроси като евакуации и хуманитарни
операции, като координира контактите си чрез делегация в Кабул, управлявана
от ЕСВД.
ЕС е дълбоко обезпокоен от повторното създаване на ислямско емирство
с радикална шериатска правна система. Той повдига сериозни въпроси относно
бъдещия ангажимент на ЕС към Афганистан, който зависи от начина, по който
може да бъде запазено постигнатото през последните 20 години. Особено
внимание трябва да се обръща на потенциалното засилване на международния
тероризъм и миграцията, както и на увеличаването на трафика на наркотици.
На 3 септември 2021 г. министрите на външните работи от ЕС постигнаха
съгласие, че ЕС няма да признава талибаните, но въпреки това ще
има взаимодействие с тях. Степента на това взаимодействие ще зависи
от поведението на новото афганистанско правителство, от спазването на
ангажимента, че Афганистан няма да служи като терористична база, че ще
зачита правата на човека, по-специално правата на жените, принципите на
правовата държава и свободата на медиите. Взаимодействието ще зависи и от
създаването на приобщаващо и преходно правителство, от осигуряването на
свободния достъп на хуманитарните работници и от спазването на ангажимента
на талибаните да позволяват на чуждестранни граждани и на афганистанци да
напускат страната.
След завземането на властта от талибаните в края на 2021 г. и през 2022 г.
на жените в Афганистан отново бяха наложени редица ограничения. Въведени
са разпоредби относно облеклото и са приети закони, забраняващи достъпа
на жените до обществени места без настойник от мъжки пол. Въпреки че през
февруари 2022 г. някои публични университети отвориха отново както за мъже,
така и за жени, а през март 2022 г. в училищата започна нова учебна година,
талибаните отмениха даденото по-рано обещание да позволят на момичетата
да посещават средни училища. Това е засегнало приблизително 1,1 милиона
ученички. Според Световната банка делът на жените в работната сила се е
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увеличил от 15% на 22% през последното десетилетие. Той обаче е намалял след
превземането на властта от талибаните, тъй като след завръщането си на власт
талибаните налагат повече ограничения върху движението на жените извън дома.
Парламентът подкрепи приобщаващите вътрешноафганистански преговори като
предварително условие за края на четири десетилетия на смърт и разруха
и настоява за включване на всички политически фракции и на гражданското
общество. От есента на 2020 г. насам Парламентът многократно е осъждал
изблиците на насилие и в своята резолюция от юни 2021 г. относно положението
в Афганистан изразява загриженост за последиците от изтеглянето на войските
и призовава за приемането на всеобхватна стратегия за бъдещо сътрудничество
на ЕС с Афганистан. През юли 2021 г., един месец преди превземането
на властта от талибаните, делегацията на Европейския парламент за връзки
с Афганистан (D-AF) проведе 6-ата междупарламентарна среща между ЕС
и Афганистан с представители на Националното събрание на Афганистан.
Заседанието включваше два тематични дебата – единият относно мирния процес
и положението в Афганистан след оттеглянето на чуждестранните войски,
а другият относно ролята на жените в мирния процес и бъдещите взаимодействия
с ЕС.
През септември 2021 г. Парламентът прие резолюция на Европейския
парламент относно положението в Афганистан, в която изразява съжаление
за насилственото превземане на властта от талибаните. Парламентът изрази
сериозна загриженост за бъдещето и подкрепи решението на ЕС да не
признае талибанското правителство. Той също така призна, че оперативната
ангажираност с талибанското правителство ще бъде необходима за логистични,
оперативни и хуманитарни цели, и призова за улесняване на по-нататъшната
евакуация на гражданите на ЕС и на афганистанските граждани, изложени
на риск, както и за по-нататъшно увеличаване на хуманитарната помощ.
Парламентът, по-специално неговата делегация за връзки с Афганистан, изрази
загриженост във връзка с хуманитарната, икономическата и бежанската криза,
която изисква хуманитарни коридори и стратегически подход за целия регион,
включително Пакистан, Иран и Централна Азия.
През февруари 2022 г. парламентът организира поредица от събития в рамките
на конференцията на високо равнище „Дни на афганистанските жени“. На 10 март
2022 г. беше създаден Форумът на афганистанските жени лидери. На тази първа
виртуална среща участваха почти 50 афганистански жени лидери, които се
присъединиха от Афганистан и други части на света.
ЕС е издал много декларации в подкрепа на правата на жените, като тази
на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел от март
2022 г., в която се призовава за незабавно отваряне на средните училища
за момичета. Този призив беше отразен в изявлението на министрите на
външните работи от G7. През април 2022 г. Парламентът прие резолюция относно
положението с правата на афганистанските жени. Съветът осъди решението
на талибаните да удължат забраната за обучение на момичетата от седмата
учебна година нататък и изрази съжаление за постоянния стремеж на талибаните
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да изключат жените от обществения живот и да отнемат най-основните им
права, включително достъпа до образование, работа, свобода на движение и
здравеопазване.
ЕС продължава да си взаимодейства с талибаните, както се подчертава
в изявлението на ЕСВД от август 2022 г. относно положението една година след
превземането на властта от талибаните, в което се подчертава ангажиментът
на ЕС към афганистанския народ.

БАНГЛАДЕШ

Отношенията между ЕС и Бангладеш датират от 1973 г. Споразумението за
сътрудничество от 2001 г. обхваща икономическото развитие, правата на човека,
доброто управление и околната среда. Като една от най-слабо развитите
държави (НСРД), Бангладеш се ползва от схемата на ЕС „ВОО“, която е най-
благоприятният търговски режим, който съществува по линия на общата система
за преференции на ЕС. Очаква се до 2026 г. Бангладеш да излезе от списъка на
най-слабо развитите държави. След изтичането на преходен период страната ще
престане да има достъп до схемата „всичко, освен оръжие“.
ЕС е поел ангажимент в размер до 690 милиона евро в рамките на
многогодишната индикативна програма за периода 2014—2020 г. Той подчерта
необходимостта от реформи на политиките на Бангладеш с цел подобряване
на бизнес средата и привличане на повече търговия и инвестиции. През юли
2019 г. ЕС стартира две програми в Бангладеш, насочени към управлението на
публичните финанси и към националните реформи в областта на социалната
сигурност. Като част от отговора на „Екип Европа“ на COVID-19 ЕС отпусна
113 милиона евро за защита на препитанието на работниците в експортно
ориентираните шивашки и кожарски индустрии в Бангладеш. Програмирането
на ЕС за периода 2021—2027 г. е съобразено с 8-ия петгодишен план за периода
2020—2025 г.
Бангладеш е парламентарна демокрация, при която властта се поема от една от
двете политически партии, лигата „Авами“ и Бангладешката националистическа
партия (БНП). Лигата „Авами“ надделя по време на изборите през декември
2018 г. Бангладеш е сред малкото държави, които са постигнали Целите
на хилядолетието за развитие. При все това, трудовите права и условията
на труд продължават да бъдат сериозен проблем, особено в промишлените
райони на Дака, в които се произвеждат текстилни изделия. Епидемията от
COVID-19 оказва значително въздействие върху икономическата и политическата
стабилност. Лигата „Авами“ спечели трети пореден мандат, който ще изтече през
2023 г. Очаква се брутният вътрешен продукт (БВП) на Бангладеш да намалее
през 2022 г. поради кризата, последвала нахлуването на Русия в Украйна,
поскъпването на стоките и инфлацията. Поради това страната поиска финансова
помощ от Международния валутен фонд (МВФ). През последните години износът
на облекла от Бангладеш се е увеличил многократно. Инцидентите и пожарите
във фабриките и на други работни места са често срещани в Бангладеш, като през
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последното десетилетие при тях са загинали 1 310 работници и са пострадали
3 883 души.
От август 2017 г. насам над 800 000 бежанци от племето рохингия са избягали
от Мианмар и са намерили убежище в Бангладеш. ЕС следи отблизо кризата
с бежанците от общността рохингия, като отпусна повече от половината от сумата
от 280 милиона евро, набрани след конференцията на ООН за поемане на
ангажименти през октомври 2017 г. Първоначално ЕС отпусна над 150 млн. евро
хуманитарна помощ, последвана от 41 млн. евро през 2018 г., 35 млн. евро през
2019 г. и 31 млн. евро през 2020 г., главно за подпомагане на бежанците от
племето рохингия в Кокс Базар. На 23 февруари 2021 г. ЕС обяви отпускането на
още 39 млн. евро за хуманитарна помощ за Бангладеш и Мианмар. Средствата
са предназначени за посрещане на нуждите на засегнатите от конфликти и
разселените общности, особено общността рохингия, чието положение се влоши
по време на пандемията от COVID-19. В контекста на събитията в Мианмар
изглежда малко вероятно бежанците от общността рохингия да са готови
да се завърнат по собствена воля. Кризата с рохингите е важен вътрешен
въпрос в навечерието на изборите в Бангладеш през 2023 г. Правителството на
Бангладеш полага усилия за репатриране на рохингите, но завръщането им все
още е възпрепятствано от условията в Мианмар.

ШРИ ЛАНКА

Отношенията между ЕС и Шри Ланка датират от Споразумението за
сътрудничество от 1975 г., актуализирано и подобрено през 1995 г.
със Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие. През май
2017 г. ЕС предостави на Шри Ланка достъп до своите пазари по линия на ОСП+
като стимул за политически реформи и спазване на международните конвенции
за правата на човека, трудовите права, опазването на околната среда и доброто
управление.
Европейският парламент следи отблизо напредъка на Шри Ланка по отношение
на ефективното спазване на критериите за достъп до ОСП+. Перспективите
за правосъдие в условията на преход и национално помирение, две основни
условия за Европейския парламент, що се отнася до допустимостта на Шри Ланка
да се възползва от ОСП+, бяха значително накърнени. .
Помощта на ЕС за Шри Ланка през последното десетилетие възлиза на
760 милиона евро. ЕС е вторият по обем търговски партньор на Шри Ланка след
Китай и втора по значимост дестинация за износа, като размерът на двустранната
търговия със стоки беше в размер на 3 милиарда евро през 2020 г., а търговският
баланс е в полза на Шри Ланка с излишък в размер на 1,2 милиарда евро.
ЕС и Шри Ланка проведоха 24-ото заседание на Съвместната комисия през
февруари 2019 г. в Брюксел. Шри Ланка представи актуална информация за
напредъка по отношение на помирението и за своите независими институции, по-
специално Службата за изчезналите лица, Службата за обезщетения, Службата
за национално единство и помирение и Комисията по правата на човека на
Шри Ланка. ЕС силно насърчи Шри Ланка да продължи да сътрудничи и да се

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_681
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_681
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-sri-lanka-joint-commission-joint-press-release-0_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-sri-lanka-joint-commission-joint-press-release-0_en


Справочник за Европейския съюз - 2023 13
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

ангажира със Съвета по правата на човека и неговите механизми. Съвместната
комисия направи преглед на заключенията на работната група за търговско и
икономическо сътрудничество, проведена през януари 2022 г. Шри Ланка оцени
високо приноса на режима на ОСП+ за устойчивото развитие на страната.
Двете страни направиха преглед на спазването от страна на Шри Ланка на
27 международни конвенции, свързани с правата на човека, трудовите права,
опазването на околната среда и доброто управление, обхванати от схемата
ОСП+. Съвместната комисия обсъди и заключенията на Работната група за
сътрудничество за развитие, която се заседава на 2 февруари 2022 г.,за да
обсъди приоритетите на Многогодишната индикативна програма на ЕС за
периода 2021—2027 г.
От 1983 г. до 2009 г. в Шри Ланка се води гражданска война между доминираното
от синхалите правителство и „Тигрите за освобождение на Тамил Илам“. Готабая
Раджапакса спечели президентските избори през ноември 2019 г. и назначи
своя брат, бившия президент Махинда Раджапака, за нов министър-председател.
Партийният съюз на президента, а именно Народният съюз за свобода на Шри
Ланка, спечели съкрушителна победа на парламентарните избори, проведени
през август 2020 г. Махинда Раджапаска положи клетва пред своя брат, Готабая
Раджапаска. През септември 2020 г. беше въведен спорният 20-и законопроект
за изменение, с който се засилват изпълнителните правомощия на президента и
се отслабват функциите на министър-председателя и парламента.
Най-сериозната икономическа криза, от която страната някога е страдала, доведе
до масови демонстрации през 2022 г. Високите цени на стоките и недостигът
на основни стоки и енергия предизвикаха безпрецедентни бунтове. Протестите
започват през април 2022 г., когато стотици хиляди хора участват в предимно
мирни протести с искане за оставката на президента Раджапакса. През юли
2022 г. хиляди хора щурмуват официалната му резиденция, а президентът отлита
с военен самолет първо на Малдивите, а след това в Сингапур. Президентът
Готабая Раджапакса и министър-председателят Махинда Раджапакса подават
оставки.
На 20 юли 2022 г. Ранил Викремесингхе е избран за нов президент. На 22 юли
2022 г. той назначава Динеш Гунавардена за нов министър-председател. Откакто
Викремесингхе е президент, групи за защита на правата на човека обвиняват
правителството в репресии срещу протестиращите. През последните седмици
полицията задържа десетки протестиращи, като повечето от тях бяха освободени
под гаранция.
Шри Ланка не изпълни задълженията си по дълга си за първи път в историята си
и договори с МВФ нова програма в подкрепа на макроикономическата стабилност
и устойчивостта на дълга. Бившият президент Готабая Раджапакса се завърна
в страната. Жителите на Шри Ланка обвиняват неговото правителство за най-
тежката икономическа криза в историята на острова. Сривът на резервите
в чуждестранна валута доведе до остър недостиг на храни и горива. През
септември 2022 г. правителството на Шри Ланка постигна предварително
споразумение с МВФ за заем в размер на 2,9 милиарда щатски долара. Този заем
ще зависи от много условия, включително фискални реформи и преструктуриране
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на дълга на Шри Ланка в размер на 51 милиарда долара към нейните кредитори.
Правителството е изправено също така пред предизвикателството да убеди
хората в приватизацията на ключови услуги в публичния сектор като част от
усилията си за увеличаване на приходите.

НЕПАЛ

Отношенията между ЕС и Непал датират от 1973 г. и се основават на
Споразумението за сътрудничество от 1996 г. Близо една четвърт от населението
живее с по-малко от 2 щатски долара на ден и Непал зависи от външна помощ за
25% от своя бюджет. ЕС е един от най-големите донори на помощ за развитие на
Непал и е утроил своята помощ за развитие в размер на 360 млн. евро за периода
2014—2020 г. Освен това ЕС изтъкна отново, че е важно Непал да се възползва
в по-голяма степен от търговските преференции, които са му предоставени по
линия на схемата „Всичко освен оръжие“ (ВОО).
Последното заседание на Съвместната комисия ЕС—Непал се проведе през
ноември 2021 г. На това заседание на Подкомисията за сътрудничество за
развитие Непал и ЕС потвърдиха продължаващото си сътрудничество. Наред
с Националния план за развитие на Непал (НПР) 2019—2024 г., понастоящем
ЕС подкрепя Непал в рамките на новото многогодишно партньорство за периода
2021—2027 г., в което са очертани три приоритетни области на сътрудничество:
приобщаващ зелен растеж, развитие на човешкия капитал и добро управление.
Тези приоритетни области са съобразени и с глобалните стратегии на ЕС,
като например стратегията за сътрудничество в Индо-Тихоокеанския регион,
инициативата за глобално възстановяване и плана за действие за равенство
между половете и овластяване на жените във външната дейност за периода 2021
—2025 г. (GAP III). За периода 2021—2024 г. е отпусната обща сума в размер на
209 милиона евро.
През април 2020 г. ЕС изготви пакет от 75 милиона евро за подкрепа на
Непал, предназначен да смекчи въздействието на COVID-19 и да стимулира
непалската икономика и търсенето на работна ръка, като по този начин
подкрепи индивидуалните доходи в държава, характеризираща се със значително
неравенство между горните и долните касти, както и маргинализираните
общности, като например Мадхесите.
На 23 януари 2020 г. Непал проведе избори за Национално събрание.
Управляващата Комунистическа партия на Непал (NCP) получи 16 места,
а партията Растрия Джаната (RJP-N) спечели две места. Непал е обхванат
от политическа нестабилност от декември 2020 г. насам, когато президентът,
по препоръка на министър-председателя, разпусна парламента, за да свика
предсрочни избори. През февруари 2021 г. Върховният съд възстанови
парламента, но през май 2021 г. правителството загуби вота на недоверие.
Политическите сътресения продължиха и през 2022 г. последва период на висока
политическа нестабилност, когато парламентът беше разпуснат, а след това
отново възстановен от Върховния съд. Следващите избори бяха насрочени за
20 ноември 2022 г.
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Високите световни цени на петрола и суровините през 2022 г. се отразиха
на потребителските цени в Непал, което представлява риск за политическата
стабилност, тъй като това може да доведе до безредици и протести, включително
искания за възстановяване на хиндуистката монархия. За това призова партията
„Хинду Праджатантра“, което може да подобри електоралните ѝ перспективи
на общите избори през ноември 2022 г. Смесената избирателна система на
Непал, съчетаваща мажоритарна система с относително мнозинство („система
на първия преминал чертата“), и пропорционално представителство, затруднява
осигуряването на мажоритарен мандат. Поради това политическите партии
вероятно ще трябва да създадат коалиция със споразумения за поделяне на
властта, както е обичайно в Непал.
Китай и Индия се конкурират за влияние в Непал. Основните предизвикателства
са постигането на мирно решение на политическата безизходица чрез реформа
на конституцията, която трябва да бъде изменена, за да се вземат предвид
интересите на далитите и на етническите малцинства, по-специално на
Мадхесите в Терай, и да се гарантират правата на гражданите на Непал, които
са мигранти в чужбина.
Правителството не успя да осигури правосъдие в условията на преход за
жертвите на нарушения на правата на човека по време на гражданската война.
През април 2020 г. Върховният съд препоръча мандатът на Комисията за истина
и помирение в Непал да бъде изменен, за да се предотврати безнаказаността.
Комисията за истина и помирение, създадена със законодателен акт през 2014 г.,
досега не е успяла да се справи, така че климатът на безнаказаност продължава.
Амнистирани са престъпления като изтезания и актове на сексуално насилие и
малтретиране. През 2014 г. правителството създаде и Комисията за насилствено
изчезналите лица с цел да разследва насилственото изчезване на хора по
време на въоръжения конфликт и да информира обществеността за случилото
се в духа на мирното споразумение. През февруари 2015 г. Върховният съд
постанови изменение на закона, но правителството подаде петиция за отмяна
на това решение. На 26 април 2020 г. Върховният съд отхвърли тази петиция,
като по този начин потвърди отново значението на справедливите механизми
за правосъдие в преходния период. Организациите за защита на правата на
човека приветстваха решението на Върховния съд на Непал от април 2020 г.
относно необходимостта от изменение на закона за правосъдието в преходния
период. През юли 2022 г. правителството представи законопроект за изменение
на съществуващите закони, но „Амнести интернешънъл“ и „Хюман райтс уоч“
не смятат, че предложеният законопроект е в съответствие с решението на
Върховния съд и пак ще затрудни или ще направи невъзможно наказателното
преследване на извършителите.
Делегацията на Парламента за връзки с Южна Азия посети Бутан през септември
2022 г., за да оцени отношенията на Непал с ЕС, който е основният донор
в областта на сътрудничеството. Тъй като Непал може да излезе от статута на
НСРД до 2026 г., Парламентът приветства факта, че Непал вече е ратифицирал
повечето от 27-те основни конвенции, необходими за кандидатстване за ОСП+.
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БУТАН

Изолиран в продължения на столетия от останалия свят, Бутан се адаптира към
глобализацията и засилва своята икономика, като в същото време защитава
своите древни традиции. Той извършва мирен преход към парламентарна
демокрация съгласно конституцията, приета през 2008 г., която гарантира
разделението на властите в условията на конституционна монархия. ЕС подкрепя
пълната автономност на Бутан от неговите силни съседи – Индия и Китай
– и запазва убеждението си, че страната следва да бъде в състояние да
формулира своя собствена политика на сигурност и външна политика, като отчита
продължаващите опасения във връзка със загубата на суверенитет поради
географското местоположение на Бутан.
Многогодишният индикативен план на ЕС за периода 2014—2020 г. отпусна
49,3 милиона евро помощ за Бутан. ЕС има силно присъствие в Бутан от
1982 г. и работи за намаляване на бедността, насърчаване на демократизацията
и доброто управление и за подпомагане на устойчивото селско стопанство и
възобновяемите природни ресурси. На 24 май 2018 г. стартира нов Проект за
подкрепа за търговията между ЕС и Бутан с цел подобряване на добавянето на
стойност, на пазарните връзки и нормативната уредба в областта на търговията
и инвестициите.
Между 2017 г. и 2022 г. са били заделени приблизително 21,5 милиона евро
в подкрепа на устойчивото селско стопанство, горско стопанство и борбата срещу
изменението на климата. Освен това в отговор на нуждите, възникнали по време
на пандемията от COVID-19, през 2020 г. ЕС отпусна допълнителни 4,5 милиона
евро.
Настоящата Многогодишна индикативна програма за периода 2021—2027 г.
продължава да подкрепя Бутан и е съобразена с 12-ия петгодишен план
за периода 2018—2023 г., като се фокусира върху три приоритетни области:
изменение на климата и зелен растеж за устойчив Бутан; добро управление за
приобщаващо социално-икономическо развитие; и цифров преход – двигател на
промените в образованието и обществените услуги. За първоначалния период
2021—2024 г. е отпусната обща сума в размер на 31 милиона евро.
За десети път ЕС и Бутан проведоха официални консултации в Брюксел през
февруари 2022 г., като направиха преглед на текущото си сътрудничество. Бутан
представи основните дейности, които извършва, за да осигури плавно и успешно
заплануваното за 2023 г. излизане от категорията на най-слабо развитите
държави. ЕС и Бутан изразиха задоволство от ратифицирането на рамковото
споразумение между Бутан и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), с което
се проправя пътят за получаване на преференциално финансиране от ЕИБ
за проекти за развитие в Бутан. ЕС потвърди подкрепата си за плановете за
развитие на Бутан и предложи да предостави на Бутан по-голям преференциален
достъп до пазарите на ЕС в рамките на ОСП+, след като Бутан изпълни
необходимите условия. ЕС представи Глобалния портал – новия план на ЕС за
големи инвестиции в развитието на инфраструктурата по света, който стартира
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през декември 2021 г. и актуализира стратегията за свързаност между ЕС и Азия
от 2018 г. Този план има глобален географски обхват и си поставя за цел до 2027 г.
да бъдат инвестирани 300 милиарда евро. ЕС похвали Хималайската страна
за действията ѝ за осигуряване на устойчиво, нисковъглеродно и издръжливо
на изменението на климата развитие. ЕС отбеляза също, че Бутан е предприел
значителни стъпки за защита на правата на децата и жените и за насърчаване
на равенството между половете. По-специално през декември 2020 г. Бутанският
парламент декриминализира хомосексуалността.
Бутан е нова демокрация, оглавявана от кралско семейство, в която
демократичният процес трябва да се консолидира. Изолацията и чувството за
уязвимост на Бутан са спомогнали за формирането на отличителна национална
идентичност, основана на опазването на религията, околната среда и културата.
Защитата на културата на страната се възприема като изключително важна.
Културното наследство на Бутан се изразява в Брутното национално щастие
в съответствие с будистката духовна култура. Брутното национално щастие
насърчава ценностите на мира, ненасилието, състраданието и толерантността.
Записана в Конституцията от 2008 г., Брутното национално щастие е философия
за развитие, която използва индекс за измерване на равнището на икономическо
развитие на страната с равнището на благосъстояние и щастие на населението.
Брутното национално щастие е признато с резолюция на ООН през 2011 г.: и
се състои от няколко области: психологическо благополучие, стандарт на живот,
добро управление, здравеопазване, образование, жизненост на общността,
културно разнообразие, използване на времето, екологично разнообразие и
устойчивост. Освен това Парламентът подкрепя политиката на Бутан в областта
на околната среда, която има за цел да запази биологичното разнообразие на
страната – силно уязвимо спрямо изменението на климата – и да предотвратява
всички форми на влошаване на състоянието на околната среда в съответствие
с концепцията за Брутно национално щастие.
През септември 2022 г. делегацията на Парламента за връзки с Южна Азия
посети Бутан, за да направи оценка на социално-икономическото развитие
на страната, която ще излезе от статута на най-слабо развити държави през
декември 2023 г. Това означава, че Бутан вече няма да може да се възползва от
схемата на ЕС „всичко, освен оръжие“. Бутан обмисля да кандидатства за ОСП+,
но изглежда малко вероятно да успее да подпише и ратифицира навреме всички
27 необходими основни международни конвенции.

МАЛДИВСКИ ОСТРОВИ

Въпреки че все още няма официално споразумение за сътрудничество
с Малдивските острови, ЕС предоставя подкрепа за сътрудничество за селските
общности, туризма и смекчаването на последиците от изменението на климата.
През юли 2018 г. Съветът на ЕС по външни работи прие рамка за целенасочени
ограничителни мерки срещу лица и образувания, отговорни за подкопаването
на принципите на правовата държава или възпрепятстването на приобщаващо
политическо решение в Малдивите, както и срещу лицата, отговорни за сериозни
нарушения на правата на човека. На 19 април 2021 г. Съветът на ЕС реши да
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започне преговори за споразумение за партньорство и сътрудничество между
ЕС и Малдивските острови, което е важен етап в двустранните отношения
с Малдивските острови. През септември 2021 г. в Брюксел се проведе втората
среща на висшите служители на ЕС и Малдивите с цел укрепване на отношенията
им, включително сътрудничеството в Индо-Тихоокеанския регион.
Малдивските острови са уязвими спрямо изменението на климата и са
изложени на риск от покачване на морското равнище и от ерозия на
бреговете, които представляват сериозна заплаха за жизнеспособността на
страната. Парламентът на Малдивските острови планира да създаде първия си
законодателен акт за климата, който ще определи ограничения за замърсяването,
и да приеме мерки за опазване и подпомагане на възстановяването на околната
среда. Данните от последните 20 години показват покачване на морското
равнище с почти четири милиметра годишно в столицата Мале и прогнозирано
увеличение от около 40—50 сантиметра до 2100 г. Това означава ерозия на
крайбрежието, наводнения, увеличаване на засоляването на подпочвените води
и непредсказуеми метеорологични условия, които вече причиняват наводнения
и суши. Като се има предвид, че 80% от жителите на Малдивите живеят на
100 метра от морето, физическото въздействие на тези промени представлява
екзистенциална заплаха.
Страната страда и от висока младежка безработица, насилие от страна
на престъпни банди и от пристрастяване към наркотици. Наблюдава се
продължаващо нарастване на политическото и социалното напрежение, след
като през септември 2018 г. опозиционният лидер Мохамед Солих победи
бившия президент Абдулла Ямин Абдул Гаюм. През април 2019 г. в Малдивите
се проведоха парламентарни избори. Резултатът беше съкрушителна победа
за Малдивската демократична партия на Мохамед Солих, която спечели 65
от 87-те места в Народния Меджлис. През май 2021 г. бившият президент
Мохамед Нашид, близък приятел на президента Солих и председател на
парламента, беше сериозно ранен при бомбено нападение. Парламентът е
подкрепи процеса на консолидация на демокрацията в Малдивските острови.
Президентът Ибрахим Мохамед Солих ще се кандидатира за изборите през
2023 г. на платформа с две различни фракции в управляващата Малдивска
демократична партия. Понастоящем усилията на правителството са насочени към
укрепване на икономиката, особено на туристическия сектор, и към подобряване
на отношенията с Индия в областта на инфраструктурата и финансовата
подкрепа.
През 2011 г. Малдивските острови излязоха от списъка на най-слабо развитите
държави (НСРД), а през 2013 г. постигнаха статут на държава с по-висок
среден доход. Икономиката се основава предимно на туризма и риболова. ЕС е
четвъртият по големина търговски партньор на Малдивските острови с дял от 10%
от съвкупната търговия със стоки през 2019 г.
Тъй като туризмът представлява 70% от БВП, икономиката на Малдивските
острови беше сериозно засегната от пандемията от COVID-19. ЕС предостави
3 милиона евро през април 2020 г. в подкрепа на мерки за смекчаване на тежкото
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въздействие на COVID-19 върху туристическия сектор. ЕИБ обяви заем в размер
на 20 милиона евро в подкрепа на мерките за възстановяване.
През август 2021 г. ЕС се съгласи да предостави безвъзмездна помощ в размер
на 2 милиона евро за развитие на хотелиерството и отрасъла „живот на
борда“ на Малдивските острови в рамките на проекта „Подкрепа на ЕС за
устойчиво възстановяване на туристическата индустрия на МСП (малки и средни
предприятия) на Малдивите“. Тази помощ се предоставя, за да се помогне на
МСП на Малдивските острови в туристическия сектор да изградят устойчива
икономика след неволите, които страната преживя поради пандемията от
COVID-19.

Jorge Soutullo / Stefania Gazzina / Walter Masur / Cristina Stanculescu
10/2022
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