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JIŽNÍ ASIE

Indicko-tichomořský region se rychle vyvíjí a stává se nejdůležitějším
geostrategickým regionem, v němž žije více než 50 % světové populace. Indicko-
tichomořským regionem procházejí dvě třetiny světového kontejnerového obchodu
a jeho námořní trasy představují hlavní cesty pro obchod a dodávky energie.
V září 2021 byla přijata strategie EU pro spolupráci v indicko-tichomořském regionu
s cílem zvýšit přítomnost EU v regionu, budovat partnerství, posílit mezinárodní řád
založený na pravidlech a řešit globální výzvy. EU přizpůsobuje své stávající nástroje
jako součást své strategické autonomie. Strategický kompas EU pro bezpečnost
a obranu, který Rada formálně schválila v březnu 2022, podporuje otevřenou
regionální bezpečnostní architekturu založenou na pravidlech, včetně bezpečných
námořních komunikačních tras, budování kapacit a posílené námořní přítomnosti
v indicko-tichomořském regionu. EU jako silný ekonomický aktér a největší dárce
rozvojové pomoci rozvíjí se zeměmi v jižní Asii užší vztahy. EU zde usiluje o podporu
budování institucí, podporu demokracie, řádné správy věcí veřejných a lidských
práv, i když některé otázky u ní vzbuzují obavy ohledně bezpečnosti, např. konflikt
v Kašmíru a Afghánistán. Evropský parlament podpořil pomoc EU určenou na řešení
krize spojené s onemocněním COVID-19 a jejího dopadu na tento region cestou
cílené podpory pro nejzranitelnější skupiny obyvatelstva.

Tento informativní přehled popisuje region jižní Asie. Viz také informativní přehled
o východní Asii (5.6.8) a jihovýchodní Asii (5.6.9).

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— Hlava V (vnější činnost EU) Smlouvy o Evropské unii.

— Články 206–207 (obchod) a články 216–219 (mezinárodní dohody) Smlouvy
o fungování Evropské unie.

— Dohody o partnerství a spolupráci (bilaterální vztahy).

JIHOASIJSKÉ SDRUŽENÍ PRO REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI (SAARC)

EU vybízí k regionální integraci a podporuje Jihoasijské sdružení pro regionální
spolupráci (SAARC). Členskými zeměmi sdružení SAARC jsou Afghánistán,
Bangladéš, Bhútán, Indie, Maledivy, Nepál, Pákistán a Šrí Lanka. Status pozorovatele
mají EU, Čína, Írán, Japonsko, Jižní Korea, Mauricius, Myanmar a USA. Vzhledem
k vnitřním neshodám, zejména mezi Indií a Pákistánem, se činnost SAARC zastavila.
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Součástí rozvojové spolupráce mezi EU a zeměmi jižní Asie je jak finanční a technická
pomoc, tak i hospodářská spolupráce. Mezi priority patří regionální stabilita, zmírňování
chudoby, lidská práva, udržitelný rozvoj, řádná správa věcí veřejných a pracovní
práva. Cílem spolupráce mezi EU a SAARC je zejména podpora harmonizace norem,
usnadnění obchodu a zvyšování povědomí o výhodách regionální spolupráce.

INDIE

Strategické partnerství EU–Indie, založené v roce 2004, podporuje politický dialog
a spolupráci, rozvoj hospodářských vztahů, obchodu a investic, jakož i posilování
mezilidských kontaktů. Rada EU přijala dne 10. prosince 2018 závěry, jejichž cílem
je usilovat v nadcházejících letech o hlubší a širší spolupráci EU s Indií založenou na
prosazování míru a bezpečnosti.
EU je třetím největším obchodním partnerem Indie a jejich obchod se zbožím
dosahoval v roce 2021 hodnoty 88 miliardy EUR (10,8 % celkového indického
obchodu), přičemž obchodní bilance činila přibližně 4,3 miliardy EUR ve prospěch
Indie. EU je největším zahraničním investorem v Indii a toky zahraničních investic do
země se za poslední desetiletí zvýšily z 8 % na 18 %. Přímé zahraniční investice
EU v Indii dosahovaly v roce 2021 výše asi 80 miliard EUR. V Indii působí přibližně
6 000 evropských společností, které přímo poskytují 1,7 milionu pracovních míst
a nepřímo 5 milionů pracovních míst v široké škále odvětví. Indie v současnosti těží
z jednostranných preferenčních tarifů všeobecného systému preferencí EU (GSP),
který spojuje jednostranné obchodní preference s dodržováním lidských a pracovních
práv.
V posledních letech je Indie stále aktivnější na mezinárodní scéně. Má rostoucí zájem
o zlepšení svých obchodních vztahů s EU, které se v současné době řídí především
pravidly Světové obchodní organizace. Pro EU je zlepšení dvoustranných obchodních
a investičních vztahů mezi Indií a EU strategicky důležité, stejně jako posilování
hospodářských a geopolitických vazeb v souvislosti s rostoucím významem indicko-
tichomořského regionu. K oblastem, které jsou pro obchodní vztahy mezi EU a Indií
v současné době relevantní, patří zemědělství, služby, digitální obchod, patentová
ochrana, životní prostředí a pracovní práva.
16. summit EU–Indie se konal v květnu 2021. Hlavním výsledkem byl závazek obnovit
jednání o dříve pozastavené dohodě o volném obchodu a zahájit jednání o dohodě
o ochraně investic a dohodě o zeměpisných označeních. První schůzka hlavních
vyjednavačů se uskutečnila dne 16. března 2022. Obě strany se dohodly, že se pokusí
dosáhnout výsledků nad rámec svých stávajících závazků WTO v oblasti obchodu se
zbožím a službami. Komise rovněž uvedla, že celkovým cílem v oblasti obchodu se
zbožím by mělo být dosažení liberalizace přesahující 94 % do sedmi let od vstupu
dohody o volném obchodu v platnost.
V květnu 2021 bylo rovněž navázáno partnerství EU–Indie v oblasti konektivity, jež
má za cíl podpořit odolnou a udržitelnou konektivitu. Tyto kroky jsou významné
vzhledem k napětí panujícímu ve vztazích s Čínou. Indie rovněž po rozhodnutí
nejvyššího soudu přepracovává své právní předpisy v oblasti ochrany údajů za účelem
přiblížení indických předpisů právní úpravě EU. Několik dní před konáním 16. summitu
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EU–Indie zveřejnily obě země svou indicko-tichomořskou strategii, v níž zdůraznily
mnohostranný mezinárodní řád založený na pravidlech v tomto regionu, zejména jako
ukázku síly vůči Číně. Indie se zavázala, že zajistí bezpečný kyberprostor a posílí
námořní bezpečnost za účelem ochrany nejdůležitějších námořních tras.
Ve snaze o sladění strategických aspektů vydaly EU a Indie v květnu 2021 společné
prohlášení, v němž potvrdily své společné závazky. V září 2021 oznámila EU svou
strategii pro spolupráci v indicko-tichomořském regionu, v níž bude Indie hrát ústřední
úlohu. Cílem této strategie je mimo jiné dosáhnout pokroku při provádění partnerství
v oblasti konektivity, pomoci Indii při vytváření vhodného regulačního prostředí
a usnadnit uvolňování potřebných finančních prostředků na zlepšení konektivity mezi
Evropou a indicko-tichomořským regionem.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a indický premiér Naréndra
Módí zahájili na svém zasedání v dubnu 2022 činnost Rady EU–Indie pro obchod
a technologie. Jedná se o mechanismus strategické koordinace, jehož cílem je
usnadnit spolupráci v oblasti obchodu, důvěryhodných technologií a bezpečnosti.
Do Indie v dubnu 2022 zavítala delegace parlamentního Výboru pro mezinárodní
obchod, aby zde zhodnotila jednání o dohodě o volném obchodu.
V červnu 2022 přijal Evropský parlament usnesení o EU a bezpečnostních výzvách
v indicko-tichomořském regionu, v němž uvítal závazky k posílení spolupráce mezi EU
a Indií v oblasti bezpečnosti a obrany a zdůraznil, že Indie je klíčovým partnerem pro
námořní bezpečnost v indicko-tichomořském regionu. Ve stejném usnesení Parlament
vyjádřil politování nad tím, že Indie Rusko otevřeně neodsoudila za jeho invazi na
Ukrajinu.
V červenci 2022 přijal Evropský parlament usnesení o budoucí spolupráci mezi EU
a Indií v oblasti obchodu a investic , v němž uvítal závazek usilovat o uzavření
ambiciózní, vyvážené, komplexní a vzájemně prospěšné obchodní dohody mezi EU
a Indií založené na hodnotách.
Spolupráce mezi Indií a EU v oblasti vědy, technologií a inovací probíhá intenzivněji
i v rámci Horizontu Evropa (2021–2027). Cílem současné indické politiky v oblasti
vzdělávání je rozvíjet více mezinárodních partnerství s evropskými univerzitami za
účelem spolupráce na programech Horizontu.
EU vyjádřila Indii solidaritu v souvislosti se zdravotní krizí způsobenou onemocněním
COVID-19 a v rámci svého mechanismu civilní ochrany vyplatila 100 miliard EUR
a poskytla rovněž základní léky a zdravotnické vybavení.
Ve všeobecných volbách, které v Indii proběhly v sedmi fázích v květnu 2019, mohlo
volit více než 900 milionů oprávněných voličů. Hinduistická nacionalistická strana
Naréndry Módího Bharatíja Džanata Party (BJP) získala 303 z 545 křesel v dolní
komoře indického parlamentu Lok Sabha, a sice s historicky nejlepším výsledkem,
a porazila tak stranu Indického národního kongresu a její spojence. V červenci 2022
byla kandidátka strany BJP Draupadí Murmúová zvolena v nepřímé volbě indickou
prezidentkou. Příští všeobecné volby se mají konat v roce 2024. Strana BJP dokázala
oslovit voliče nad rámec svého tradičního jádra podpory v severní Indii, kdy si připsala
zisky v severovýchodních státech i křesla v Západním Bengálsku. Zisky BJP na
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územích na jihu, která jsou jí historicky méně nakloněna, tak oslnivé nebyly. Ve městě
Uttarpradéš byla vláda vedená BJP znovu zvolena méně početnou většinou.
Indie provádí politické a ekonomické reformy zaměřené na modernizaci státní správy,
řádnou správu věcí veřejných, boj proti korupci pomocí programů pro zvyšování
transparentnosti a demonetizaci, řešení společenských problémů, rozvoj ekonomiky
prostřednictvím iniciativ „Make in India“ a „Invest India“ a zavádí celostátní daň ze zboží
a služeb.
Indie má stejně jako její sousední země Pákistán a Čína k dispozici jaderné
zbraně a čelí bezpečnostním problémům, terorismu a ozbrojeným konfliktům ohledně
hranic, především s Pákistánem v autonomním státě Džammú a Kašmír a v menší
míře s Čínou. V srpnu 2019 indická vláda zrušila zvláštní status státu Džammú
a Kašmír. Výsledkem tohoto rozhodnutí byly násilné protesty a ohrožení politické
stability v regionu. Kastovní systém v Indii je jednou z nejstarších forem uspořádání
společenských tříd na světě, což vyvolává obavy ohledně pokračující diskriminace
na základě kasty. Indie je také etnickou a jazykovou mozaikou, kde v řadě států panuje
napětí a odkud přicházejí zprávy o porušování lidských práv a práv žen a dětí.
Situace v oblasti lidských práv v Indii zůstává i nadále znepokojivá. Dne 29. dubna 2021
přijal Evropský parlament doporučení ke vztahům mezi EU a Indií, které se týkalo práva
na svobodu shromažďování s ohledem na důrazné protesty zemědělců, které probíhají
od konce roku 2020.
Podle Mezinárodní organizace práce (MOP) je v Indii velmi rozšířená dětská práce,
přestože premiér Módí schválil řadu opatření zakazujících dětem mladším 14 let
vykonávat nebezpečné činnosti a zavádějících přísné sankce pro zaměstnavatele,
kteří porušují právní předpisy. Odhadovaný počet dětských pracovníků v Indii činil
v roce 2020 33 milionů a 56 % pracujících dospívajících se již neúčastní vzdělávání.
V roce 2020 přijala severoindická provincie Uttarpradéš zákon proti konverzi, který je
namířen proti nuceným a podvodným náboženským konverzím a zahrnuje tresty odnětí
svobody. Kritici jej odsoudili a považují jej za konspiraci radikálních hinduistických
skupin, jejichž cílem je zasáhnout proti náboženským menšinám. Na základě tohoto
zákona již proběhlo zatýkání.

PÁKISTÁN

Vztahy mezi EU a Pákistánem sahají do roku 1962 a v současné době jsou založeny
na dohodě o spolupráci z roku 2004. Evropská unie jako významný dárce rozvojové
pomoci podporuje prosazování demokracie a budování institucí v Pákistánu.
Pákistán je významným příjemcem jednostranných obchodních preferencí EU v rámci
režimu GSP+, které byly znovu zavedeny v roce 2014. V rámci tohoto procesu
sleduje Výbor Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod dodržování souladu
s požadavky režimu GSP+. Status Pákistánu v rámci režimu GSP+ by mohl
být přezkoumán, protože souvisí s povinnostmi, jako je zaručení lidských práv
a náboženské svobody.
EU je po Číně druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Pákistánu, který
v roce 2020 představoval 14,3 % celkového obchodu této země a na celkovém
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vývozu Pákistánu se podílel 28 %. V roce 2020 byl Pákistán 42. největším partnerem
EU v obchodu se zbožím, neboť se na obchodu EU podílel 0,3 %. V roce 2020
dosáhl oboustranný obchod se zbožím mezi těmito partnery objemu 9,3 miliardy EUR.
Pákistán vykazoval přebytek v oblasti obchodu s EU ve výši 1,7 miliardy EUR.
EU Pákistánu poskytuje značnou rozvojovou a humanitární pomoc. Financování
z nástroje pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020 čítalo 653 milionů EUR.
Pákistán byl silně zasažen pandemií COVID-19 a EU mu poskytla 150 milionů EUR
na řešení mimořádné situace v oblasti zdraví. 265 milionů EUR bylo vyčleněno
v rámci víceletého orientačního programu na období 2021–2027 pro Pákistán se třemi
prioritními oblastmi: zelený růst podporující začlenění, lidský kapitál a správa věcí
veřejných / právní stát. I když to představuje méně než v předchozím období, je to
i nadále významný příspěvek. Finanční prostředky budou pravděpodobně poskytnuty
formou rozpočtové podpory. EU uznala výzvy, kterým Pákistán čelí v souvislosti
s přijetím více než tří milionů uprchlíků, a je připravena zvážit poskytnutí další podpory,
mimo jiné na dobrovolnou repatriaci uprchlíků do Afghánistánu.
Dne 16. června 2021 se sešla společná komise EU–Pákistán. Ta jednala o plném
a účinném provádění strategického plánu angažovanosti EU–Pákistán z roku 2019,
socioekonomickém dopadu pandemie COVID-19 a úsilí Pákistánu o dosažení
udržitelného hospodářského oživení. Strany si také vyměnily názory na změnu klimatu,
konektivitu a digitalizaci a spolupráci v oblasti vzdělávání, kultury, vědy a technologie.
EU ocenila, že Pákistán přijal v posledních dvou desetiletích miliony afghánských
uprchlíků. EU Pákistán ujistila o spolupráci a pokračující práci na trvalém řešení, mimo
jiné prostřednictvím pomoci a podpory bezpečného a důstojného návratu afghánských
uprchlíků do jejich vlasti.
Ve svém usnesení ze dne 27. dubna 2021 Parlament vyzval Komisi, aby vzhledem
ke zhoršující se situaci v oblasti lidských práv přezkoumala, zda je Pákistán využívat
režim GSP+. Parlament sleduje kroky Komise a Evropské služby pro vnější činnost
(ESVČ), jejichž cílem je vyvinout tlak na vládu premiéra Šáhbáze Šarífa, aby řešila
otázky lidských práv, včetně zákonů o rouhání, které jsou spojeny s přísnými tresty
včetně trestu smrti. Pákistánské orgány provedly reformy, které mají zlepšit řádnou
správu věcí veřejných a svobody, a předložily návrhy na posílení systému trestního
soudnictví v zemi, přičemž vojenské soudy v Pákistánu nemají už od března 2019
pravomoc nad civilním obyvatelstvem.
V březnu 2022 se uskutečnilo 13. meziparlamentní setkání EU–Pákistán. Jednání
se zaměřila na politický vývoj v Pákistánu, agresi Ruska vůči Ukrajině, obchod,
režim GSP+ a lidská práva. Meziparlamentní setkání přisuzuje zásadní význam tomu,
aby poslanci na obou stranách posuzovali pokrok a zajišťovali parlamentní kontrolu
a pokyny v rámci dvoustranných vztahů.
V červnu 2022 posoudila monitorovací mise EU účinné provádění 27 mezinárodních
úmluv, což je povinný požadavek na zachování statusu GSP+, který je pro Pákistán
velmi přínosný. Od roku 2014, kdy se země k režimu GSP+ připojila, zvýšily podniky
vývoz na trh EU o 65 %. Nejdůležitějším trhem je pro Pákistán jednotný evropský
trh s více než 440 miliony spotřebitelů. Poznatky z mise budou součástí příští zprávy
o systému GSP, která má být předložena Parlamentu a Radě na konci roku 2022.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
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.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
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Pákistán sehrál zásadní úlohu v afghánském mírovém procesu, když v únoru 2020
pomáhal dojednat dohodu mezi USA a Tálibánem, v jejímž rámci Washington
souhlasil se stažením všech jednotek USA a NATO z Afghánistánu. Očekává se,
že geostrategická úloha Pákistánu v indicko-tichomořském regionu poroste, zejména
poté, co Tálibán v srpnu 2021 převzal moc v Afghánistánu. Stabilní, demokratický
a prosperující Pákistán má pro EU zásadní význam a jako hlavní partner v dialogu
s Tálibánem a primární cílová země pro uprchlíky z Afghánistánu mění Pákistán svůj
obraz na mezinárodní scéně. Na pákistánské politické scéně panuje neustálé napětí.
Armáda, která disponuje širokým mandátem pro otázky související s bezpečností
a bojem proti terorismu, je stále zapojena do vnitřní a zahraniční politiky. V dubnu 2022
byla po hlasování o vyslovení nedůvěry vládě z března 2022 vytvořena vláda nová,
což vedlo ke svržení předsedy vlády Imrana Chána. Novým předsedou vlády byl
zvolen vůdce pákistánské muslimské ligy (Nawaz) – PML-N Šáhbáz Šaríf, bratr nejdéle
vládnoucího bývalého předsedy vlády Nawáze Šarífa. Příští všeobecné volby se mají
konat do poloviny roku 2023.
Vrchní soud v Islámábádu v září 2022 obvinil odstupujícího premiéra Imrana Chána
z korupce poté, co soudci odmítli jeho vysvětlení. Chán je rovněž předvolán před
zvláštní protiteroristický soud, neboť obvinění, která proti němu byla vznesena,
souvisejí se skutkem, který podle policie představuje hrozbu pro policejního ředitele
v Islámábádu a pro soudkyni. Kromě toho čelí Chán také obviněním z rozvratné činnosti
za údajné podněcování vzpoury v armádě. Od té doby, co byl Imran Chán zbaven moci,
stal se hlasitým kritikem vlády a armády země a nadále spoléhá na podporu mnoha
pákistánských voličů.

AFGHÁNISTÁN

Dne 18. února 2017 byla podepsána dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje
mezi EU a Afghánistánem, kterou Evropský parlament schválil dne 13. března 2019.
Vztahy s EU byly přizpůsobeny válce a poválečné situaci. Díky podstatnému
přispění Evropského parlamentu byl Afghánistán částečně a postupně zapojován do
strategie EU pro Střední Asii. Afghánistán je největším příjemcem rozvojové pomoci
poskytované Evropskou unií v Asii a čerpá také výhody spojené s nejvýhodnějším
obchodním režimem EU „Vše kromě zbraní“ (EBA). EU vyčlenila na období 2014–
2020 pro Afghánistán 1,4 miliardy EUR. Na konferenci o Afghánistánu „Mír, prosperita
a soběstačnost“, která se uskutečnila v listopadu 2020 v Ženevě, se EU zavázala, že
poskytne dlouhodobou a mimořádnou pomoc ve výši 1,2 miliardy EUR na období let
2021–2025.
Poslední prezidentské volby se konaly v září 2019 a většinu hlasů (50,64 %) v nich
získal Ašraf Ghaní, který tak porazil Abdulláha (39,52 %). Dne 29. února 2020
podepsaly USA a Tálibán v Dohá společné prohlášení o míru mezi Afghánistánem
a USA, což je dvoustranná mírová dohoda, která nezahrnuje afghánskou vládu.
USA a NATO se zavázaly k postupnému stahování svých vojenských jednotek
a k propuštění vězňů. USA se rovněž zavázaly k navázání diplomatické spolupráce
s ostatními členy Rady bezpečnosti OSN a Afghánistánem s cílem vyřadit členy
Tálibánu ze seznamu osob, na něž se vztahují sankce OSN.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
https://gpa-mprod-mwp.s3.amazonaws.com/uploads/sites/17/2021/03/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf.pdf.pdf
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Mírová jednání mezi afghánskou vládou a Tálibánem byla zahájena v září 2020 v Dohá
s cílem vytvořit podmínky pro komplexní příměří a politické urovnání. V roce 2021
se v Dohá, Moskvě a Istanbulu uskutečnilo několik mírových konferencí, které však
nepřinesly žádné pozitivní výsledky. Rozhovory se dostaly do patové situace a situaci
ztížily vnitřní rozpory ve vládě, dopad pandemie COVID-19 a zhoršující se humanitární
situace.
Tálibán od května 2021 přebíral rychle kontrolu nad stále větším územím. Vzhledem
k tomu, že afghánské bezpečnostní síly vyvinuly pouze zanedbatelnou míru odporu,
podařilo se Tálibánu ovládnout celou zemi za méně než čtyři měsíce. Dne
15. srpna 2021, pouze několik hodin poté, co prezident Ghaní uprchl ze země do exilu
v Dubaji, oznámil Tálibán dobytí Kábulu. V rozporu s dřívějšími sliby, že nová vláda
bude inkluzivní, oznámil Tálibán dne 7. září 2021 vytvoření prozatímní vlády složené
pouze z mužů. Od této doby se Tálibán neustále dopouští závažného porušování
lidských práv, zejména práv žen, dívek a menšin.
USA a NATO dokončily stahování svých vojsk z Afghánistánu dne 30. srpna 2021, tedy
dříve, než se očekávalo, a v souladu se zásadou společného postupu („in together,
out together“). To sice znamenalo konec války vedené v letech 2001–2021, avšak
v zemi kvůli tomu zavládl humanitární chaos. Obavy týkající se bezpečnostní situace
v Afghánistánu v souvislosti se stažením jednotek USA a NATO ještě narostly.
Tálibán má nejasné vazby na síť al-Káida a na tzv. Islámský stát a země je rozdělena
na městské a venkovské komunity. Mladí obyvatelé afghánských měst by raději žili
i nadále v relativně otevřené společnosti, kterou znají, a etnické menšiny Tádžiků,
Uzbeků a Hazárů nechtějí, aby jim vládl Tálibán.
Po převzetí moci Tálibánem zřídila EU, hluboce znepokojená odvetnými opatřeními
vůči afghánskému bezpečnostnímu personálu a osobám pracujícím pro velvyslanectví
EU, zvláštní krizovou jednotku s více než 100 zaměstnanci. V srpnu 2021 poskytla tato
jednotka pomoc při evakuaci více než 17 500 osob z Kábulu, včetně 4 100 státních
příslušníků EU a 13 400 afghánských státních příslušníků. Delegace EU byla schopna
evakuovat všechny své zaměstnance.
Afghánistán, který patří k zemím nejvíce závislým na pomoci druhých, čelí prohlubující
se humanitární katastrofě, kdy polovina obyvatelstva není schopna uspokojit své
základní potřeby, jako jsou potraviny, voda a léky. Humanitární situace se zhoršuje,
o čemž svědčí více než tři miliony vnitřně vysídlených osob a více než dva miliony
uprchlíků a žadatelů o azyl v Pákistánu a Íránu. Na konferenci OSN o Afghánistánu,
která se konala dne 13. září 2021 v Ženevě, byla přislíbena částka ve výši
1,2 miliardy USD, z čehož 677 milionů USD přislíbily EU a její členské státy. Na
summitu skupiny G20 konaném dne 12. října 2021 oznámila předsedkyně Komise
von der Leyenová podpůrný balíček pro Afghánistán ve výši 1 miliardy EUR. Situace
zůstává dramatická a zhoršila ji nedávná zemětřesení a záplavy v roce 2022, po nichž
Evropská komise vyčlenila 1 milion EUR na humanitární financování, které má řešit
nejnaléhavější potřeby. EU jedná s Tálibánem o praktických záležitostech, jako jsou
evakuace a humanitární operace, a své kontakty koordinuje prostřednictvím delegace
v Kábulu spravované ESVČ.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
https://www.cfr.org/in-brief/how-afghan-army-collapsed-under-talibans-pressure
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EU je velmi znepokojena obnovením islámského emirátu s radikálním právním
systémem vyplývajícím z práva šaría. To vyvolává vážné otázky ohledně budoucí
spolupráce EU s Afghánistánem, která závisí na tom, jak bude možné zachovat
úspěchy dosažené v posledních 20 letech. Zvláštní pozornost je třeba věnovat
možnému nárůstu mezinárodního terorismu a migrace, jakož i intenzivnějšímu
obchodování s drogami.
Dne 3. září 2021 se ministři zahraničních věcí EU shodli na tom, že EU Tálibán neuzná,
ale bude s ním jednat. Intenzita spolupráce bude záležet na chování nové afghánské
vlády, závazku, že Afghánistán nebude sloužit jako základna terorismu, dodržování
lidských práv, zejména práv žen, zásad právního státu a svobody sdělovacích
prostředků. Spolupráce bude rovněž záviset na vytvoření inkluzivní a prozatímní vlády,
volném přístupu pro humanitární pracovníky a závazku Tálibánu, že cizím státním
příslušníkům i Afgháncům umožní opustit zemi.
Od převzetí moci Tálibánem byla na konci roku 2021 a v roce 2022 opětovně zavedena
řada omezení týkajících se žen v Afghánistánu. Byly prosazovány právní předpisy
týkající se oděvu a zavedeny zákony zakazující ženám přístup do veřejných prostor
bez mužského opatrovníka. Ačkoli některé veřejné univerzity v únoru 2022 znovu
otevřely pro muže i ženy a v březnu 2022 školy otevřely, aby zahájily nový akademický
rok, Tálibán zrušil dřívější slib, že dívkám umožní navštěvovat střední školy. To podle
odhadů postihlo 1,1 milionu žákyň. Podle Světové banky se účast žen na trhu práce
v posledním desetiletí zvýšila z 15 % na 22 %. Od převzetí moci Tálibánem však tato
účast poklesla, neboť Tálibán od svého návratu k moci více omezuje pohyb žen mimo
domov.
Parlament podporuje inkluzivní jednání mezi afghánskými stranami jako podmínku pro
ukončení čtyř desetiletí plných úmrtí a ničení a trvá na tom, aby byly zahrnuty všechny
politické frakce a občanská společnost. Od podzimu 2020 Parlament opakovaně
odsoudil propuknutí násilí a ve svém usnesení z června 2021 o situaci v Afghánistánu
vyjádřil znepokojení nad důsledky stažení vojenských jednotek a vyzval k přijetí
komplexní strategie pro budoucí spolupráci EU s Afghánistánem. V červenci 2021,
jeden měsíc před převzetím moci Tálibánem, uspořádala delegace Evropského
parlamentu pro vztahy s Afghánistánem 6. meziparlamentní setkání EU-Afghánistán
se zástupci afghánského Národního shromáždění. Zasedání zahrnovalo dvě panelové
rozpravy – jednu o mírovém procesu a situaci v Afghánistánu po stažení zahraničních
jednotek a druhou o úloze žen v mírovém procesu a o budoucích vztazích s EU.
V září 2021 přijal Parlament usnesení o situaci v Afghánistánu, v němž vyjádřil
politování nad násilným převzetím moci Tálibánem. Dal také najevo vážné obavy
ohledně budoucnosti a podpořil rozhodnutí EU neuznat vládu Tálibánu. Rovněž
uznal, že z logistických, operačních a humanitárních důvodů je nutné zajistit operační
spolupráci s vládou Tálibánu, a vyzval k usnadnění další evakuace ohrožených občanů
EU a Afghánců a k dalšímu navýšení humanitární pomoci. Parlament, a zejména
jeho delegace pro vztahy s Afghánistánem, vyjádřil obavy v souvislosti s humanitární,
hospodářskou a uprchlickou krizí, která si žádá vytvoření humanitárních koridorů
a přijetí strategického přístupu k celému regionu, včetně Pákistánu, Íránu a Střední
Asie.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/situation-in-afghanistan-10-june-2021-/product-details/20210611DPU30146
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0393_CS.html
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V únoru 2022 uspořádal Parlament řadu akcí v rámci konference na vysoké úrovni
„Dny afghánských žen“. Dne 10. března 2022 proběhlo první setkání Fóra afghánských
vedoucích představitelek. Této virtuální schůze se zúčastnilo téměř 50 afghánských
žen ve vedoucích pozicích, které se připojily z Afghánistánu i jiných částí světa.
EU vydala řadu prohlášení na podporu práv žen. Jedním z nich je
prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku Josepa Borrella z března 2022, v němž se vyzývá, aby
byly okamžitě znovu otevřeny střední školy pro dívky. Tato výzva byla zopakována
v prohlášení ministrů zahraničí skupiny G7. V dubnu 2022 Parlament přijal usnesení
o situaci v oblasti práv afghánských žen. Odsoudil v něm rozhodnutí Tálibánu rozšířit
zákaz školní docházky pro dívky již od sedmého ročníku a vyjádřil hluboké politování
nad neustálým úsilím Tálibánu o to, aby ženy zmizely z veřejného života a byly
připraveny o svá nejzákladnější práva, včetně přístupu ke vzdělání a práci, svobody
pohybu a zdravotní péče.
Jak bylo zdůrazněno v prohlášení ESVČ ze srpna 2022 o situaci rok po převzetí
moci Tálibánem, které zdůrazňuje závazek EU vůči afghánskému lidu, EU nadále
s Tálibánem spolupracuje.

BANGLADÉŠ

Vztahy mezi EU a Bangladéšem byly navázány v roce 1973. Dohoda o spolupráci
z roku 2001 zahrnuje obchod, hospodářský rozvoj, lidská práva, řádnou správu
věcí veřejných a životní prostředí. Jako jedna z nejméně rozvinutých zemí je
Bangladéš příjemcem programu „Vše kromě zbraní“, nejvýhodnějšího obchodního
režimu dostupného v rámci všeobecného systému preferencí EU. Očekává se, že
Bangladéš přestane být do roku 2026 řazen mezi nejméně rozvinuté země. Po uplynutí
přechodného období pak přestane mít přístup k programu „Vše kromě zbraní“.
EU přislíbila až 690 milionů EUR v rámci víceletého orientačního programu na
období 2014–2020. EU zdůraznila, že chce-li Bangladéš zlepšit své obchodní
podmínky a povzbudit obchod a přilákat investice, musí uskutečnit politické reformy.
V červenci 2019 zahájila EU v Bangladéši dva programy zaměřené na řízení veřejných
financí a vnitrostátní reformy sociálního zabezpečení. V rámci reakce na pandemii
COVID-19 na základě přístupu tým Evropa vyčlenila EU 113 milionů EUR na ochranu
živobytí pracovníků, kteří jsou v Bangladéši zaměstnáni v oděvním a kožedělném
průmyslu zaměřeném na vývoz. Plánování programů EU na období 2021–2027 je
přizpůsobeno 8. pětiletému plánu na období 2020–2025.
Bangladéš je parlamentní demokracií, v níž se u moci střídají dvě strany – Lidová liga
(Awami League, AL) a Bangladéšská národní strana. Lidová liga zvítězila ve volbách
v prosinci 2018. Bangladéš je jednou z mála zemí, které dosáhly rozvojových cílů
tisíciletí. Pracovní práva a pracovní podmínky jsou však stále závažným problémem,
zejména v oblasti kolem Dháky, kde se nacházejí továrny oděvního průmyslu. Šíření
onemocnění COVID-19 mělo značný dopad na hospodářskou a politickou stabilitu.
Lidová liga vyhrála třikrát za sebou a její nynější funkční období skončí v roce 2023.
Očekává se, že v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, zvýšení cen komodit a inflace
dojde během podzimu 2022 k poklesu hrubého domácího produktu Bangladéše.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
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Bangladéš proto požádal Mezinárodní měnový fond o finanční pomoc. Vývoz oděvních
výrobků z Bangladéše v posledních letech několikanásobně vzrostl. Nehody a požáry
v továrnách a na jiných pracovištích jsou v Bangladéši běžné – v posledním desetiletí
při nich zahynulo 1 310 pracovníků a zraněno jich bylo 3 883.
Od srpna 2017 uprchlo do Bangladéše více než 800 000 Rohingyů, aby unikli
pronásledování v Myanmaru. EU úzce monitoruje krizi rohinžských uprchlíků, přičemž
uvolnila více než polovinu z částky 280 milionů EUR vybraných po dárcovské
konferenci OSN v říjnu 2017. Původně přidělila více než 150 milionů EUR na
humanitární pomoc, načež následovalo 41 milionů EUR v roce 2018, 35 milionů EUR
v roce 2019 a 31 milionů EUR v roce 2020, především na podporu rohinžských
uprchlíků ve městě Cox’s Bazar. Dne 23. února 2021 oznámila EU přidělení dalších
39 milionů EUR na humanitární pomoc pro Bangladéš a Myanmar. Tyto finanční
prostředky mají být použity k uspokojení potřeb komunit postižených konfliktem
a vysídlených komunit, zejména Rohingyů, jejichž situace se během pandemie
COVID-19 zhoršila. Vzhledem k vývoji v Myanmaru se jeví jako nepravděpodobné,
že by Rohingyové byli ochotni vrátit se z vlastní vůle. Rohinžská krize je důležitou
domácí otázkou před bangladéšskými volbami v roce 2023. Bangladéšská vláda usiluje
o repatriaci Rohingyů, ale podmínky v Myanmaru jejich návrat stále znemožňují.

ŠRÍ LANKA

Vztahy mezi EU a Šrí Lankou byly navázány v roce 1975 dohodou o spolupráci,
která byla v roce 1995 rozšířena podpisem dohody o spolupráci v oblasti partnerství
a rozvoje. Šrí Lanka získala v květnu 2017 povolení pro vývoz do EU na základě
systému GSP+ jakožto pobídku k politickým reformám a dodržování mezinárodních
úmluv o lidských právech, pracovních právech, ochraně životního prostředí a řádné
správě věcí veřejných.
Evropský parlament pozorně monitoruje pokrok Šrí Lanky, pokud jde o účinné
dodržování kritérií v rámci režimu GSP+. Vyhlídky na přechodné soudnictví a národní
usmíření, podle Evropského parlamentu dva základní předpoklady pro způsobilost Šrí
Lanky, aby mohla těžit z režimu GSP+, jsou do značné míry ohroženy. .
Za posledních deset let poskytla EU Šrí Lance rozvojovou pomoc ve výši
760 milionů EUR. EU je druhým největším obchodním partnerem Šrí Lanky (po Číně)
a její druhou nejdůležitější vývozní destinací, přičemž oboustranný obchod se zbožím
dosáhl v roce 2020 tří miliard EUR a obchodní bilance činila 1,2 miliardy EUR ve
prospěch Šrí Lanky.
V únoru 2022 uspořádaly EU a Šrí Lanka 24. zasedání společné komise v Bruselu. Šrí
Lanka podala aktuální informace o pokroku v procesu usmíření a o svých nezávislých
institucích, zejména o úřadu pro pohřešované osoby, úřadu pro odškodňování, úřadu
pro národní jednotu a usmíření a o šrílanské komisi pro lidská práva. EU Šrí Lanku
důrazně vyzvala, aby pokračovala ve spolupráci s Radou pro lidská práva a jejími
mechanismy. Společná komise zhodnotila závěry pracovní skupiny pro obchodní
a hospodářskou spolupráci, která se sešla v lednu 2022. Šrí Lanka ocenila přínos
režimu GSP+ k udržitelnému rozvoji země. Obě strany přezkoumaly, zda Šrí Lanka
dodržuje 27 mezinárodních úmluv týkajících se lidských práv, pracovních práv, ochrany
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životního prostředí a řádné správy věcí veřejných, na něž se vztahuje režim GSP
+. Společná komise rovněž projednala závěry pracovní skupiny pro rozvojovou
spolupráci, která se sešla dne 2. února 2022, aby projednala priority víceletého
orientačního programu EU na období 2021–2027.
V letech 1983–2009 probíhala na Šrí Lance občanská válka mezi převážně sinhálskou
vládou a Tygry osvobození tamilského Ílámu. V listopadu 2019 vyhrál prezidentské
volby Gotabaja Radžapaksa, který jmenoval svého bratra, bývalého prezidenta
Mahindu Radžapaksu, novým předsedou vlády. Aliance svobody šrílanského lidu, která
je aliancí prezidentovy strany, získala naprostou většinu hlasů v parlamentních volbách
v srpnu 2020. Mahindu Radžapaksu uvedl do úřadu jeho bratr Gotabaja Radžapaksa.
V září 2020 byl zaveden kontroverzní 20. návrh na změnu zákona, který podporuje
výkonnou pravomoc prezidenta a oslabuje úlohu předsedy vlády a parlamentu.
Nejzávažnější hospodářská krize, kterou kdy tato země zažila, vedla v roce 2022
k masivním demonstracím. Vysoké ceny komodit a nedostatek základního zboží
a energie vyvolaly bezprecedentní nepokoje. Protesty začaly v dubnu 2022, kdy se
stovky tisíc lidí sešly na převážně pokojných protestech a požadovaly odstoupení
prezidenta Radžapaksy. V červenci 2022 vtrhly tisíce lidí do jeho oficiálního sídla,
načež prezident uprchl vojenským letadlem nejdříve na Maledivy a poté do Singapuru.
Prezident Gotabaja Radžapaksa i premiér Mahinda Radžapaksa rezignovali.
Dne 20. července 2022 byl novým prezidentem zvolen Ranil Vikremesinge, který
dne 22. července 2022 jmenoval Dineše Gunaverdenu svým premiérem. Poté, co se
Vikremesinge stal prezidentem, obvinily lidskoprávní skupiny vládu z tvrdých zásahů
proti demonstrantům. Policie v posledních týdnech zadržela desítky demonstrantů,
z nichž většina byla od té doby propuštěna na kauci.
Šrí Lanka poprvé ve svých dějinách selhala při splácení dluhů a dohodla se s MMF na
novém programu na podporu makroekonomické stability a udržitelnosti dluhu. Bývalý
prezident Gotabaja Radžapaksa se vrátil do země. Šrílanští občané přisuzují jeho vládě
vinu za nejhorší hospodářskou krizi v historii ostrova. Zhroucení devizových rezerv
vedlo ke katastrofálnímu nedostatku potravin a pohonných hmot. V září 2022 uzavřela
šrílanská vláda předběžnou dohodu s MMF o úvěru ve výši 2,9 miliardy USD. Tento
úvěr by závisel na mnoha podmínkách, včetně fiskálních reforem a restrukturalizace
dluhu ve výši 51 miliard USD, který má Šrí Lanka u svých věřitelů. Vláda se rovněž
potýká s problémem, jak přesvědčit obyvatelstvo o tom, že v rámci úsilí o zvýšení příjmů
je třeba zprivatizovat klíčové služby veřejného sektoru.

NEPÁL

Vztahy mezi EU a Nepálem sahají do roku 1973 a jsou založeny na dohodě o spolupráci
z roku 1996. Vzhledem k tomu, že téměř čtvrtina obyvatelstva žije z méně než
2 USD denně, je Nepál závislý na vnější pomoci, která dosahuje 25 % jeho rozpočtu.
EU je jedním z největších poskytovatelů rozvojové pomoci Nepálu a na období
2014–2020 ztrojnásobila svou rozvojovou pomoc na 360 milionů EUR. EU rovněž
znovu zdůraznila, že je důležité, aby Nepál více využíval obchodních preferencí
poskytovaných v rámci režimu „Vše kromě zbraní“.
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Společná komise EU–Nepál se naposledy sešla v listopadu 2021. Během této
schůze podvýbor pro rozvojovou spolupráci, Nepál a EU projednaly svou pokračující
spolupráci. Spolu s nepálským národním rozvojovým plánem na období 2019–2024 EU
v současné době Nepál podporuje v rámci nového víceletého orientačního programu
na období 2021–2027, který nastiňuje tři prioritní oblasti spolupráce: inkluzivní zelený
růst, rozvoj lidského kapitálu a řádnou správu věcí veřejných. Tyto prioritní oblasti jsou
rovněž v souladu s globálními strategiemi EU, jako je Strategie EU pro spolupráci
v indicko-tichomořském regionu, iniciativa pro globální oživení a akční plán pro rovnost
žen a mužů a posílení postavení žen v rámci vnější činnosti na období 2021–2025
(GAP  III). Na období 2021–2024 byla přidělena celková částka 209 milionů EUR.
V dubnu 2020 připravila EU podpůrný balíček pro Nepál ve výši 75 milionů EUR,
který má zmírnit dopad onemocnění COVID-19 a povzbudit nepálskou ekonomiku
a poptávku po pracovní síle, a tím podpořit individuální příjmy v zemi, jež se vyznačuje
značnou nerovností mezi vyššími a nižšími kastami a marginalizovanými komunitami,
jako je kmen Madhesi.
Dne 23. ledna 2020 uspořádal Nepál volby do národního shromáždění. Vládnoucí
Nepálská komunistická strana získala 16 křesel a Rastrija Džanata Party (RJP-N)
získala dvě křesla. Od prosince 2020, kdy prezident na doporučení předsedy vlády
rozpustil parlament, aby vyhlásil předčasné volby, Nepál sužuje politická nestabilita.
Nejvyšší soud v únoru 2021 parlament obnovil, avšak v květnu téhož roku byla vládě
vyslovena nedůvěra. Politické nepokoje pokračovaly a v roce 2022 následovalo období
hluboké politické nestability, kdy byl parlament rozpuštěn a poté opět Nejvyšším
soudem obnoven. Všeobecné volby byly plánovány na 20. listopadu 2022.
Vysoké celosvětové ceny ropy a komodit v roce 2022 ovlivnily spotřebitelské ceny
v Nepálu. Zvýšení cen představuje riziko pro politickou stabilitu, neboť by mohlo
vést k nepokojům a protestům, včetně požadavku obnovení hinduistické monarchie.
Obnovení monarchie žádá strana Hindu Pradžatantra, která by si tak mohla ve
všeobecných volbách v listopadu 2022 zlepšit své volební vyhlídky. Smíšený volební
systém Nepálu, který je kombinací systému systém relativní většiny a poměrného
zastoupení, znesnadňuje získání většinového mandátu. Politické strany proto budou
pravděpodobně muset vytvořit koalici s dohodami o sdílení moci, jak je v Nepálu
obvyklé.
Čína a Indie soutěží o vliv v zemi. Hlavním problémem je dosažení mírového řešení
politické patové situace prostřednictvím reformy ústavy, kterou je třeba změnit, aby
vyhovovala zájmům Dálitů a etnických menšin, zejména kmene Madhesi v oblasti Terai,
a zaručila práva nepálských občanů, kteří emigrovali do zahraničí.
Vládě se nepodařilo dosáhnout výsledků přechodného soudnictví pro oběti porušování
lidských práv během občanské války. V dubnu 2020 nejvyšší soud doporučil změnit
mandát nepálské Komise pro pravdu a usmíření, aby se zabránilo beztrestnosti.
Komise pro pravdu a usmíření, která byla zřízena legislativním aktem v roce 2014,
dosud selhává, takže přetrvává atmosféra beztrestnosti. Byla udělena amnestie za
trestné činy, jako je mučení, sexuální násilí a špatné zacházení. V roce 2014 vláda
rovněž zřídila komisi pro vyšetřování případů násilného zmizení osob s cílem vyšetřit
násilná zmizení lidí během ozbrojeného konfliktu a v duchu mírové dohody informovat
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veřejnost o tom, k čemu došlo. V únoru 2015 Nejvyšší soud nařídil změnu tohoto
zákona, vláda však zažádala o zrušení tohoto rozhodnutí. Dne 26. dubna 2020 Nejvyšší
soud tuto žádost zamítl, čímž znovu potvrdil význam spravedlivých mechanismů
přechodného soudnictví. Lidskoprávní organizace uvítaly rozhodnutí nepálského
Nejvyššího soudu z dubna 2020 o nutnosti změnit zákon o přechodném soudnictví.
V červenci 2022 předložila vláda návrh na změnu stávajících zákonů, ale organizace
Amnesty International a Human Rights Watch se domnívají, že návrh není v souladu
s rozhodnutím Nejvyššího soudu a že stíhání pachatelů by bylo nadále nesnadné či
nemožné.
Delegace Parlamentu pro vztahy se zeměmi jižní Asie navštívila v září 2022 Bhútán,
aby posoudila vztahy Nepálu s EU, která je hlavním dárcem rozvojové pomoci.
Vzhledem k tomu, že Nepál může do roku 2026 vystoupit ze skupiny nejméně
rozvinutých zemí, Parlament uvítal skutečnost, že Nepál již ratifikoval většinu z 27
základních úmluv, které jsou nezbytné pro podání žádosti o režim GSP+.

BHÚTÁN

Bhútán, který byl po celá staletí izolován od okolního světa, se přizpůsobuje globalizaci
a posiluje své hospodářství, přičemž si zároveň zachovává své starodávné tradice.
Pokojný přechod k parlamentní demokracii se uskutečnil v roce 2008 přijetím ústavy,
která zaručuje dělbu moci v rámci konstituční monarchie. EU podporuje plnou
nezávislost Bhútánu na jeho mocných sousedech – Indii a Číně – a je nadále
přesvědčena, že tato země by měla být schopna zformulovat svou vlastní bezpečnostní
a zahraniční politiku, přičemž uznává přetrvávající obavy ohledně ztráty svrchovanosti
kvůli zeměpisné poloze Bhútánu.
V rámci víceletého orientačního programu EU na období 2014–2020 bylo na pomoc
Bhútánu vyčleněno 49,3 milionu EUR. EU je v Bhútánu výrazně zastoupena od
roku 1982. Snaží se zmírňovat chudobu, podporovat demokratizaci a řádnou správu
věcí veřejných a podporovat udržitelné zemědělství a obnovitelné přírodní zdroje. Dne
24. května 2018 byl zahájen nový projekt na podporu obchodu mezi EU a Bhútánem
s cílem zvýšit přidanou hodnotu a zlepšit propojení trhů a regulační rámec obchodu
a investic.
Mezi lety 2017 a 2022 bylo vyhrazeno přibližně 21,5 milionu EUR na podporu
udržitelného zemědělství, lesnictví a zvládání změny klimatu. Kromě toho přidělila EU
v roce 2020 dalších 4,5 milionu EUR v reakci na potřeby, které se objevily během
pandemie COVID-19.
Stávající víceletý orientační program na období 2021–2027 nadále podporuje Bhútán
a je v souladu s 12. pětiletým plánem na období 2018–2023. Zaměřuje se na tři prioritní
oblasti: změna klimatu a zelený růst pro odolný Bhútán; řádná správa věcí veřejných
pro inkluzivní sociálně-ekonomický rozvoj a digitální transformace jako hnací síla změn
ve vzdělávání a veřejných službách. Na počáteční období 2021–2024 byla přidělena
celková částka 31 milionů EUR.
EU a Bhútán uspořádaly v únoru 2022 v Bruselu desáté kolo formálních konzultací
a přezkoumaly svou probíhající spolupráci. Bhútán představil klíčové činnosti, které
uskutečňuje s cílem zajistit hladké a úspěšné vystoupení z kategorie nejméně
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rozvinutých zemí, k němuž má dojít v roce 2023. EU a Bhútán vyjádřily spokojenost
s ratifikací rámcové dohody mezi Bhútánem a Evropskou investiční bankou (EIB)
s cílem připravit půdu pro zvýhodněné financování rozvojových projektů v Bhútánu
ze strany EIB. EU zopakovala, že podporuje rozvojové plány Bhútánu, a nabídla, že
jakmile Bhútán splní nezbytné podmínky, poskytne mu rozšířený preferenční přístup
na trhy EU v rámci režimu GSP+. EU představila Global Gateway, nový plán EU
pro významné investice do rozvoje infrastruktury po celém světě, který byl zahájen
v prosinci 2021 a nahradil strategii EU pro propojení Evropy a Asie z roku 2018.
Tento plán má celosvětový rozsah a stanoví cíl investic ve výši 300 miliard EUR do
roku 2027. EU ocenila tuto himálajskou zemi za její opatření k zajištění udržitelného
a nízkouhlíkového rozvoje odolného vůči změně klimatu. EU rovněž konstatovala, že
Bhútán přijal významná opatření na ochranu práv dětí a žen a na podporu rovnosti
žen a mužů. Například v prosinci 2020 rozhodl Bhútánský parlament o tom, že
homosexualita již nebude považována za trestný čin.
Bhútán je mladá demokracie, v jejímž čele stojí královská rodina. Demokratický proces
v této zemi je třeba upevnit. Bhútánská izolace a pocit zranitelnosti přispěly k vytvoření
jedinečné národní identity, která se zakládá na zachování náboženského vyznání,
životního prostředí a kultury. Ochrana bhútánské kultury je považována za zásadní.
Bhútánské kulturní dědictví je vyjádřeno prostřednictvím hrubého národního štěstí
v souladu s buddhistickou duchovní kulturou. Hrubé národní štěstí prosazuje hodnoty
míru, nenásilí, soucitu a tolerance. Hrubé národní štěstí, které je zakotveno v ústavě
z roku 2008, je filozofií rozvoje používající index, kterým se měří úroveň hospodářského
rozvoje země spolu s úrovní pocitu pohody a štěstí obyvatelstva. Hrubé národní štěstí
bylo uznáno v rezoluci OSN v roce 2011 a zahrnuje několik oblastí: psychickou pohodu,
životní úroveň, řádnou správu věcí veřejných, zdraví, vzdělávání, vitalitu společnosti,
kulturní rozmanitost, využívání času, ekologickou rozmanitost a odolnost. Parlament
podporuje environmentální politiku Bhútánu, která se snaží zachovat biologickou
rozmanitost této země, která je vysoce zranitelná vůči změně klimatu, a v souladu
s koncepcí hrubého národního štěstí zabránit všem formám ničení životního prostředí.
Delegace Parlamentu pro vztahy se zeměmi jižní Asie navštívila Bhútán v září 2022,
aby posoudila sociálně-ekonomický rozvoj této země, která do prosince 2023 vystoupí
z kategorie nejméně rozvinutých zemí. To znamená, že Bhútán již nebude moci
využívat režimu EU „Vše kromě zbraní“. Bhútán zvažuje podání žádosti o režim
GSP+, ale zdá se nepravděpodobné, že by mohl včas podepsat a ratifikovat všech
27 požadovaných základních mezinárodních úmluv.

MALEDIVY

Ačkoliv stále neexistuje žádná formální dohoda o spolupráci s Maledivami, EU
poskytuje podporu pro venkovské komunity, cestovní ruch a zmírňování změny klimatu.
Rada EU pro zahraniční věci přijala v červenci 2018 rámec pro cílená omezující
opatření vůči osobám a subjektům odpovědným za oslabování právního státu nebo za
bránění inkluzivnímu politickému řešení na Maledivách a vůči těm, kdo odpovídají za
závažné porušování lidských práv. Rada EU v dubnu 2021 rozhodla, že zahájí jednání
o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Maledivami, která je důležitým milníkem
ve dvoustranných vztazích. V září proběhlo v Bruselu druhé setkání vyšších úředníků
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EU a Malediv, jehož účelem bylo posílit vzájemné vztahy, včetně spolupráce v indicko-
tichomořské oblasti.
Maledivy jsou citlivé vůči změně klimatu a jsou vystaveny stoupající hladině moří a erozi
pobřeží, což vážně ohrožuje životaschopnost této země. Parlament Malediv má v plánu
přijmout svůj první zákon o klimatu, který stanoví limity pro znečišťování, a opatření na
ochranu a podporu obnovy životního prostředí. Záznamy z posledních 20 let ukazují
zvýšení hladiny moře v hlavním městě Malé o téměř 4 mm za rok a předpokládané
zvýšení o zhruba 40–50 cm do roku 2100. To znamená erozi pláží, záplavy, zvýšený
obsah soli v podzemních vodách a nepředvídatelné počasí, které již nyní způsobuje
záplavy a sucha. Vzhledem k tomu, že 80 % Maledivanů žije méně než 100 metrů od
moře, představuje fyzický dopad těchto změn existenční hrozbu.
Zemi také sužuje vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí, násilí páchané gangy
a závislost na drogách. Od té doby, co vedoucí představitel opoziční strany Muhammad
Solih porazil v září 2018 bývalého prezidenta Abdalláha Jamína Abdala Gajúma,
dochází k narůstajícím politickým a společenským nepokojům. V dubnu 2019 proběhly
na Maledivách parlamentní volby. Maledivská demokratická strana Muhammada
Soliha v těchto volbách jednoznačně zvítězila, přičemž získala 65 z 87 křesel v Lidovém
shromáždění (Majlis). V květnu 2021 byl bývalý prezident Muhammad Našíd, blízký
přítel prezidenta Soliha a předseda parlamentu, vážně zraněn při bombovém útoku.
Parlament podporuje proces upevňování demokracie na Maledivách. Prezident
Ibrahim Muhammad Solih bude kandidovat ve volbách v roce 2023, přičemž ve
vládnoucí Maledivské demokratické straně vznikly dvě odlišné frakce. Úsilí vlády se
v současné době zaměřuje na posílení ekonomiky, zejména odvětví cestovního ruchu,
a na zlepšení vztahů s Indií v oblasti infrastruktury a finanční podpory.
V roce 2011 se Maledivy posunuly z kategorie nejméně rozvinutých zemí a v roce 2013
získaly status země s vyššími středními příjmy. Místní ekonomika je založena převážně
na cestovním ruchu a rybolovu. EU je čtvrtým největším obchodním partnerem Malediv,
přičemž v roce 2019 se na celkovém objemu obchodu se zbožím podílela zhruba 10 %.
Na hospodářství Malediv, ve kterém 70 % HDP vytváří cestovní ruch, měla závažný
dopad pandemie COVID-19. EU v dubnu 2020 uvolnila 3 miliony EUR na podpůrná
opatření, která mají zmírnit závažný dopad pandemie COVID-19 na odvětví cestovního
ruchu. EIB oznámila úvěr ve výši 20 milionů EUR na podporu oživení.
V srpnu 2021 souhlasila EU s poskytnutím bezplatné pomoci ve výši 2 milionů EUR
určené na rozvoj penzionů a lodní turistiky na Maledivách v rámci projektu „Podpora EU
pro odolnou obnovu cestovního ruchu organizovaného malými a středními podniky na
Maledivách“. Cílem této podpory je pomoci malým a středním podnikům na Maledivách
působícím v odvětví cestovního ruchu vybudovat odolné hospodářství po překonání
obtíží, s nimiž se potýkaly v důsledku pandemie COVID-19.
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http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
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