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Νότια Ασία

Ο Ινδοειρηνικός εξελίσσεται ταχέως και καθίσταται η σημαντικότερη γεωστρατηγική
περιοχή, καθώς φιλοξενεί πάνω από το 50 % του παγκόσμιου πληθυσμού. Τα δύο
τρίτα του παγκόσμιου εμπορίου των εμπορευματικών μεταφορών διασχίζουν τον
Ινδοειρηνικό και οι θαλάσσιες οδοί του είναι οι κύριες οδοί για το εμπόριο και τον
ενεργειακό εφοδιασμό. Η στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στον Ινδοειρηνικό
εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 για την αύξηση της παρουσίας της ΕΕ στην
περιοχή, την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων, την ενίσχυση της βασισμένης σε
κανόνες διεθνούς τάξης και την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων. Η ΕΕ
προσαρμόζει τα υφιστάμενα μέσα της στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτονομίας της.
Η στρατηγική πυξίδα της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα, που εγκρίθηκε επίσημα
από το Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2022, προωθεί μια ανοικτή και βασισμένη σε
κανόνες περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών
θαλάσσιων οδών επικοινωνίας, ανάπτυξης ικανοτήτων και ενισχυμένης ναυτικής
παρουσίας στον Ινδοειρηνικό. Η ΕΕ δημιουργεί στενότερους δεσμούς με χώρες
της Νότιας Ασίας ως ισχυρός οικονομικός παράγοντας και σημαντικός χορηγός
αναπτυξιακής και άλλης βοήθειας. Η ΕΕ εργάζεται για την προώθηση της
οικοδόμησης θεσμών, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ έχει επίσης ανησυχίες για την ασφάλεια στην
περιοχή, όπως τη σύγκρουση στο Κασμίρ και το Αφγανιστάν. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έχει στηρίξει τη βοήθεια της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης
COVID-19 και των επιπτώσεών της στην περιοχή, με στοχευμένη στήριξη για τις
πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο περιγράφει την περιοχή της Νότιας Ασίας. Βλέπε επίσης
τα ενημερωτικά δελτία για την Ανατολική Ασία (5.6.8) και τη Νοτιοανατολική Ασία
(5.6.9).

Νομική βάση

— Τίτλος V (εξωτερική δράση της ΕΕ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

— άρθρα 206-207 (εμπόριο) και 216-219 (διεθνείς συμφωνίες) της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

— Συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (διμερείς σχέσεις).
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Ένωση της Νότιας Ασίας για την Περιφερειακή Συνεργασία (SAARC)

Η ΕΕ ενθαρρύνει την περιφερειακή ολοκλήρωση και στηρίζει την Ένωση της Νότιας
Ασίας για την Περιφερειακή Συνεργασία (SAARC). Οι χώρες μέλη της SAARC είναι
το Αφγανιστάν, το Μπανγκλαντές, το Μπουτάν, η Ινδία, οι Μαλδίβες, το Νεπάλ, το
Πακιστάν και η Σρι Λάνκα. Η ΕΕ, η Κίνα, το Ιράν, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ο Μαυρίκιος,
η Μιανμάρ και οι ΗΠΑ έχουν καθεστώς παρατηρητή. Λόγω εσωτερικών διαφωνιών,
ιδίως μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, το έργο της SAARC έχει παραμείνει στάσιμο.
Η αναπτυξιακή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Νότιας Ασίας
περιλαμβάνει χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια, καθώς και οικονομική συνεργασία.
Στις προτεραιότητες συμπεριλαμβάνονται η περιφερειακή σταθερότητα, η μείωση της
φτώχειας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η βιώσιμη ανάπτυξη, η χρηστή διακυβέρνηση
και τα εργασιακά δικαιώματα. Η συνεργασία EU-SAARC επιδιώκει να προωθήσει
την εναρμόνιση των προτύπων και τη διευκόλυνση του εμπορίου, καθώς και να
ευαισθητοποιήσει ως προς τα πλεονεκτήματα της περιφερειακής συνεργασίας.

Ινδία

Η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας, που καθιερώθηκε το 2004, προωθεί τον
πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία, την ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων, το εμπόριο
και τις επενδύσεις, καθώς και την ενίσχυση των ανταλλαγών μεταξύ των λαών. Το
Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε συμπεράσματα στις 10 Δεκεμβρίου 2018 επιδιώκοντας μια
βαθύτερη και ευρύτερη συνεργασία με την Ινδία μέσω της προώθησης της ειρήνης και
της ασφάλειας κατά τα επόμενα έτη.
Η ΕΕ είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας, με εμπορικές
συναλλαγές αγαθών αξίας 88 δισ. ευρώ το 2021 (10,8% του συνολικού εμπορίου της
Ινδίας) και εμπορικό ισοζύγιο περίπου 4,3 δισ. ευρώ υπέρ της Ινδίας. Η ΕΕ είναι ο
μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Ινδία, με τις ροές ξένων επενδύσεων προς τη χώρα
να αυξάνονται από 8% σε 18% την τελευταία δεκαετία. Ο όγκος των άμεσων ξένων
επενδύσεων της ΕΕ στην Ινδία ανήλθε περίπου σε 80 δισ. ευρώ το 2021. Στην Ινδία
δραστηριοποιούνται περίπου 6 000 ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες παρέχουν άμεσα
1,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έμμεσα σε ευρύ
φάσμα τομέων. Επί του παρόντος η Ινδία επωφελείται από μονομερείς προτιμησιακούς
δασμούς στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ (ΣΓΠ) που
συνδέει τις μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις με τον σεβασμό των ανθρωπίνων και
των εργασιακών δικαιωμάτων.
Τα τελευταία χρόνια, η Ινδία δραστηριοποιείται όλο και περισσότερο στη διεθνή
σκηνή. Εκφράζει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη βελτίωση των εμπορικών της
σχέσεων με την ΕΕ, η οποία επί του παρόντος ακολουθεί κυρίως τους κανόνες του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Για την ΕΕ, η βελτίωση των διμερών εμπορικών
και επενδυτικών σχέσεων Ινδίας-ΕΕ είναι στρατηγικής σημασίας, όπως και η ενίσχυση
των οικονομικών και γεωπολιτικών δεσμών στο πλαίσιο της αυξανόμενης σημασίας της
περιοχής του Ινδοειρηνικού. Οι τομείς που αφορούν επί του παρόντος τις εμπορικές
σχέσεις ΕΕ-Ινδίας είναι η γεωργία, οι υπηρεσίες, το ψηφιακό εμπόριο, η προστασία των
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το περιβάλλον και τα εργασιακά δικαιώματα.
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Η 16η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ινδίας διεξήχθη τον Μάιο του 2021. Το βασικό
αποτέλεσμα ήταν η δέσμευση για επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με
την προηγούμενη καθυστερούμενη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) και
την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για την προστασία των
επενδύσεων και μια συμφωνία για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Μια πρώτη συνεδρίαση
πραγματοποιήθηκε μεταξύ των επικεφαλής διαπραγματευτών στις 16 Μαρτίου 2022.
Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επιδιώξουν πέρα από τις τρέχουσες δεσμεύσεις
τους στο πλαίσιο του ΠΟΕ όσον αφορά το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. Η Επιτροπή
ανέφερε επίσης ότι ο γενικός στόχος για τις εμπορευματικές συναλλαγές θα πρέπει να
είναι η επίτευξη απελευθέρωσης πέραν του 94 % εντός επτά ετών από την έναρξη
ισχύος της ΣΕΣ.
Η εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας για τη συνδεσιμότητα δρομολογήθηκε επίσης τον Μάιο του
2021, με σκοπό τη στήριξη της ανθεκτικής και βιώσιμης συνδεσιμότητας. Τα μέτρα αυτά
είναι σημαντικά στο πλαίσιο των εντάσεων με την Κίνα. Η Ινδία βρίσκεται επίσης σε
διαδικασία αναθεώρησης της νομοθεσίας της για την προστασία των δεδομένων μετά
την έκδοση απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο, ώστε να προσεγγίσει περισσότερο
τη νομοθεσία της ΕΕ. Η ΕΕ και η Ινδία δημοσίευσαν τη στρατηγική τους για την
περιοχή του Ειρηνικού τις ημέρες που προηγήθηκαν της 16ης συνόδου κορυφής ΕΕ-
Ινδίας, τονίζοντας μια πολυμερή, βασισμένη σε κανόνες, διεθνή τάξη στην περιοχή,
ιδίως ως απόδειξη της ισχύος της Κίνας. Η Ινδία έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει έναν
ασφαλή κυβερνοχώρο και να ενισχύσει τη θαλάσσια ασφάλεια για την προστασία των
θαλάσσιων οδών ζωτικής σημασίας.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών ευθυγράμμισης με τις στρατηγικές πτυχές, τον Μάιο
του 2021 η ΕΕ και η Ινδία εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία επαναβεβαιώνουν
τις κοινές δεσμεύσεις. Τον Σεπτέμβριο του 2021, η ΕΕ ανακοίνωσε τη στρατηγική της
για συνεργασία στον Ινδοειρηνικό, στην οποία η Ινδία θα διαδραματίσει καίριο ρόλο,
μεταξύ άλλων προωθώντας την εφαρμογή της εταιρικής σχέσης συνδεσιμότητας και
βοηθώντας την Ινδία να δημιουργήσει κατάλληλο ρυθμιστικό περιβάλλον, καθώς και
διευκολύνοντας την κινητοποίηση της αναγκαίας χρηματοδότησης για τη βελτίωση της
επιτόπιας συνδεσιμότητας μεταξύ της Ευρώπης και του Ινδοειρηνικού.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και ο πρωθυπουργός
της Ινδίας Narendra Modi καθιέρωσαν το Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-
Ινδίας κατά τη συνάντησή τους τον Απρίλιο του 2022. Πρόκειται για μηχανισμό
στρατηγικού συντονισμού που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συνεργασίας στον
τομέα του εμπορίου, της αξιόπιστης τεχνολογίας και της ασφάλειας.
Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου μετέβη στην
Ινδία τον Απρίλιο του 2022 για να προβεί σε απολογισμό των διαπραγματεύσεων για
τη ΣΕΣ.
Τον Ιούνιο του 2022, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την
ΕΕ και τις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας στον Ινδοειρηνικό, εκφράζοντας
ικανοποίηση για τις δεσμεύσεις για αυξημένη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας
στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και υπογραμμίζοντας ότι η Ινδία αποτελεί
βασικό εταίρο για την ασφάλεια στη θάλασσα στον Ινδοειρηνικό. Στο ίδιο ψήφισμα, το
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Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ινδία δεν καταδίκασε ανοικτά τη
Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία.
Τον Ιούλιο του 2022, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με
τη μελλοντική εμπορική και επενδυτική συνεργασία ΕΕ-Ινδίας, εκφράζοντας την
ικανοποίησή του για τη δέσμευση να καταβληθούν προσπάθειες για τη σύναψη
μιας φιλόδοξης, βασισμένης σε αξίες, ισορροπημένης, ολοκληρωμένης και αμοιβαία
επωφελούς εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ινδίας.
Η συνεργασία Ινδίας-ΕΕ στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και
της καινοτομίας ενισχύεται επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων
Ευρώπη» (2021-2027). Η τρέχουσα εκπαιδευτική πολιτική της Ινδίας αποσκοπεί στην
ανάπτυξη περισσότερων διεθνών εταιρικών σχέσεων με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για
τη συνεργασία στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ορίζων».
Η ΕΕ έχει εκφράσει την αλληλεγγύη στην Ινδία για την υγειονομική κρίση λόγω της
νόσου COVID-19 και έχει εκταμιεύσει 100 δισ. EUR, μαζί με βασικά φάρμακα και ιατρικό
εξοπλισμό στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.
Περισσότερα από 900 εκατομμύρια άτομα είχαν δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές
εκλογές της Ινδίας, οι οποίες διεξάχθηκαν σε επτά στάδια τον Μάιο του 2019.
Το ινδουιστικό εθνικιστικό κόμμα Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP) του Ναρέντρα Μόντι
κέρδισε τις 303 από τις 545 έδρες στην Κάτω Βουλή (Λοκ Σάμπα), με τα υψηλότερα
ποσοστά στην ιστορία του, νικώντας το Κόμμα του Ινδικού Εθνικού Κογκρέσου και
τους συμμάχους του. Τον Ιούλιο του 2022, ο Droupadi Murmu, υποψήφιος του BJP,
εξελέγη Πρόεδρος της Ινδίας με έμμεσες εκλογές. Οι επόμενες γενικές εκλογές έχουν
προγραμματιστεί για το 2024. Το BJP επέκτεινε την απήχησή του πέρα από τον
παραδοσιακό του πυρήνα στο βόρειο τμήμα της Ινδίας, αποκομίζοντας οφέλη στις
βορειοανατολικές πολιτείες και καταλαμβάνοντας έδρες στη Δυτική Βεγγάλη. Τα κέρδη
του BJP στις ιστορικά λιγότερο υποστηρικτικές περιοχές του νότου ήταν λιγότερο
θεαματικά. Στο Uttar Pradesh, η κυβέρνηση υπό την ηγεσία του BJP επανεξελέγη με
μειωμένη πλειοψηφία.
Η Ινδία εφαρμόζει πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που επικεντρώνονται
στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης, στη χρηστή διακυβέρνηση, στην αντιμετώπιση
της διαφθοράς με προγράμματα απονομισματοποίησης και διαφάνειας, στην
αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω των
πρωτοβουλιών «Make in India» και «Invest India», καθώς και στην επιβολή ενός φόρου
εμπορευμάτων και υπηρεσιών σε πανεθνικό επίπεδο.
Η Ινδία είναι πυρηνική δύναμη, όπως και οι γείτονές της, Πακιστάν και Κίνα,
και αντιμετωπίζει προβλήματα ασφάλειας, τρομοκρατίας και ένοπλων συνοριακών
συγκρούσεων, ιδίως με το Πακιστάν στην αυτόνομη πολιτεία Τζαμού και Κασμίρ και,
σε μικρότερο βαθμό, με την Κίνα. Τον Αύγουστο του 2019 η κυβέρνηση της Ινδίας
ανακάλεσε το ειδικό καθεστώς του Τζαμού και Κασμίρ. Η απόφαση αυτή οδήγησε
σε βίαιες διαμαρτυρίες και απείλησε την πολιτική σταθερότητα στην περιοχή. Το
σύστημα των καστών στην Ινδία, που είναι από τις αρχαιότερες μορφές οργάνωσης
των κοινωνικών τάξεων, εγείρει ανησυχίες σχετικά με τις συνεχιζόμενες διακρίσεις
λόγω κάστας. Η χώρα αυτή αποτελεί επίσης ένα μωσαϊκό εθνοτήτων και γλωσσών, με
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προστριβές σε πολλά κρατίδια και με καταγγελίες για καταπατήσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών.
Τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδία εξακολουθούν να προκαλούν
ανησυχία. Στις 29 Απριλίου 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σύσταση σχετικά
με τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας, στην οποία γίνεται αναφορά στο δικαίωμα της ελευθερίας του
συνέρχεσθαι υπό το φως των διαμαρτυριών των γεωργών που βρίσκονται σε εξέλιξη
από τα τέλη του 2020.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), η παιδική εργασία είναι ευρέως
διαδεδομένη στην Ινδία, παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός Modi ενέκρινε σειρά
μέτρων που απαγορεύουν στα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών να εκτελούν επικίνδυνα
καθήκοντα, με αυστηρές κυρώσεις για τους εργοδότες που παραβιάζουν τη νομοθεσία.
Ο εκτιμώμενος αριθμός των παιδιών που εργάζονταν το 2020 στην Ινδία είναι 33
εκατομμύρια και το 56 % των εφήβων που εργάζονται δεν φοιτούν πλέον στην
εκπαίδευση.
Το 2020, η βόρεια ινδική επαρχία Uttar Pradesh ενέκρινε νόμο κατά των αναγκαστικών
και δόλιων αλλαγών θρησκείας, ο οποίος προβλέπει ποινές φυλάκισης. Οι επικριτές
την κατήγγειλαν ως συνωμοσία σκληρών ομάδων ινδουιστών για την πάταξη των
θρησκευτικών μειονοτήτων. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις βάσει του νόμου.

Πακιστάν

Οι σχέσεις ΕΕ-Πακιστάν χρονολογούνται από το 1962 και σήμερα θεμελιώνονται στη
συμφωνία συνεργασίας του 2004. Η ΕΕ, ως μείζων χορηγός βοήθειας και αναπτυξιακής
στήριξης, υποστηρίζει την προώθηση της δημοκρατίας και της οικοδόμησης θεσμών
στο Πακιστάν.
Το Πακιστάν επωφελείται σημαντικά από τις μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις της
ΕΕ στο πλαίσιο του ΣΓΠ+, οι οποίες τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ το 2014. Στο πλαίσιο
της διαδικασίας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου παρακολουθεί
τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΣΓΠ+. Το καθεστώς ΣΓΠ + του Πακιστάν
θα μπορούσε να αναθεωρηθεί καθώς αφορά υποχρεώσεις όπως η διασφάλιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας.
Η ΕΕ είναι ο δεύτερος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος του Πακιστάν, μετά την Κίνα,
αντιπροσωπεύοντας το 14,3 % του συνολικού εμπορίου του Πακιστάν το 2020 και
το 28 % των συνολικών εξαγωγών του Πακιστάν. Το 2020, το Πακιστάν ήταν ο 42ος
μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στον τομέα των αγαθών, αντιπροσωπεύοντας
το 0,3 % του εμπορίου της ΕΕ. Το 2020 το σύνολο των αμφίδρομων εμπορευματικών
συναλλαγών σε αγαθά μεταξύ των εταίρων ανήλθε σε 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το
Πακιστάν έχει εμπορικό πλεόνασμα 1,7 δισ. ευρώ έναντι της ΕΕ.
Η ΕΕ είναι σημαντικός χορηγός αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας προς το
Πακιστάν. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας
για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 653 εκατομμύρια ευρώ. Το Πακιστάν έχει
πληγεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19 και η ΕΕ έχει χορηγήσει 150 εκατ. ευρώ
για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. 265
εκατ. ευρώ έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος
2021-2027 για το Πακιστάν με τρεις τομείς προτεραιότητας: πράσινη ανάπτυξη χωρίς
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αποκλεισμούς, ανθρώπινο κεφάλαιο και διακυβέρνηση/κράτος δικαίου. Αν και το
ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από ό, τι κατά την προηγούμενη περίοδο, εξακολουθεί να
αποτελεί σημαντική συμβολή. Η χρηματοδότηση θα χορηγηθεί πιθανότατα με τη μορφή
δημοσιονομικής στήριξης. Η ΕΕ έχει αναγνωρίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το
Πακιστάν όσον αφορά τη φιλοξενία άνω των τριών εκατομμυρίων προσφύγων και είναι
έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής πρόσθετης στήριξης, μεταξύ άλλων για τον
οικειοθελή επαναπατρισμό των προσφύγων στο Αφγανιστάν.
Η 16η συνεδρίαση της μικτής επιτροπής ΕΕ-Πακιστάν πραγματοποιήθηκε στις 16
Ιουνίου 2021. Συζήτησαν την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του στρατηγικού
σχεδίου δέσμευσης ΕΕ-Πακιστάν του 2019, τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της
πανδημίας COVID-19 και τις προσπάθειες του Πακιστάν για την επίτευξη βιώσιμης
οικονομικής ανάκαμψης. Αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή,
τη συνδεσιμότητα και την ψηφιοποίηση, καθώς και τη συνεργασία στην εκπαίδευση, τον
πολιτισμό, την επιστήμη και την τεχνολογία. Η ΕΕ εκτίμησε τη φιλοξενία εκατομμυρίων
Αφγανών προσφύγων από το Πακιστάν κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η ΕΕ
διαβεβαίωσε το Πακιστάν για τη συνεργασία του και τις συνεχιζόμενες εργασίες για την
εξεύρεση βιώσιμης λύσης, μεταξύ άλλων με την παροχή βοήθειας και την προώθηση
της ασφαλούς και αξιοπρεπούς επιστροφής των Αφγανών προσφύγων στην πατρίδα
τους.
Στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2021, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή
να επανεξετάσει την επιλεξιμότητα του Πακιστάν για το πρόγραμμα ΣΓΠ+,
δεδομένης της επιδεινούμενης κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το
Κοινοβούλιο παρακολουθεί τα μέτρα που λαμβάνουν η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση του
πρωθυπουργού Shehbaz Sharif για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί βλασφημίας, οι οποίοι
επισύρουν αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένης της θανατικής ποινής. Οι
πακιστανικές αρχές έχουν προβεί σε μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της χρηστής
διακυβέρνησης και των ελευθεριών και έχουν υποβάλει προτάσεις για την ενίσχυση
του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης της χώρας, ενώ τα στρατιωτικά δικαστήρια στο
Πακιστάν δεν έχουν πλέον δικαιοδοσία επί των πολιτών από τον Μάρτιο του 2019.
Η 13η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση ΕΕ-Πακιστάν πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο
του 2022. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις πολιτικές εξελίξεις στο Πακιστάν, στην
επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, στο εμπόριο, στο ΣΓΠ+ και στα ανθρώπινα
δικαιώματα. Η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση έκρινε απαραίτητο οι βουλευτές και των
δύο πλευρών να αξιολογούν την πρόοδο και να παρέχουν κοινοβουλευτικό έλεγχο και
καθοδήγηση στις διμερείς σχέσεις.
Τον Ιούνιο του 2022, η αποστολή παρακολούθησης της ΕΕ αξιολόγησε την
αποτελεσματική εφαρμογή 27 διεθνών συμβάσεων, μια υποχρεωτική απαίτηση για τη
διατήρηση του καθεστώτος ΣΓΠ+, η οποία ήταν πολύ επωφελής για το Πακιστάν. Οι
επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τις εξαγωγές τους στην αγορά της ΕΕ κατά 65 % από
τότε που η χώρα προσχώρησε στο ΣΓΠ+ το 2014. Η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, με
περισσότερους από 440 εκατομμύρια καταναλωτές, είναι η σημαντικότερη αγορά του
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Πακιστάν. Τα πορίσματα της αποστολής θα αποτελέσουν μέρος της επόμενης έκθεσης
ΣΓΠ, η οποία θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στα τέλη του 2022.
Ο ρόλος του Πακιστάν στην ειρηνευτική διαδικασία στο Αφγανιστάν ήταν κρίσιμος
για την επίτευξη της συμφωνίας ΗΠΑ-Ταλιμπάν του Φεβρουαρίου 2020, κατά την
οποία η Ουάσιγκτον συμφώνησε να ανακαλέσει όλα τα στρατεύματα των ΗΠΑ και του
ΝΑΤΟ από το Αφγανιστάν. Ο γεωστρατηγικός ρόλος του Πακιστάν στην περιοχή του
Ινδοειρηνικού αναμένεται να ενισχυθεί, ιδίως μετά την κατάληψη του Αφγανιστάν από
τους Ταλιμπάν τον Αύγουστο του 2021. Ένα σταθερό, δημοκρατικό και με ευμάρεια
Πακιστάν είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ και, ως μείζων συνομιλητής με τους
Ταλιμπάν και κύριος προορισμός των αφγανών προσφύγων, η χώρα αναδεικνύει την
εικόνα της διεθνώς. Ο πολιτικός βίος στο Πακιστάν βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή.
Ο στρατός εξακολουθεί να εμπλέκεται στις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις,
έχοντας ευρεία εντολή για θέματα ασφάλειας και καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
Τον Απρίλιο του 2022 σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση, μετά από ψήφο δυσπιστίας τον
Μάρτιο του 2022, η οποία οδήγησε στην αποπομπή του πρωθυπουργού Imran Khan.
Ο ηγέτης του Πακιστανικού Μουσουλμανικού Συνδέσμου (Nawaz) — PML-N, Shahbaz
Sharif, αδελφός του μακροβιότερου πρώην πρωθυπουργού Nawaz Sharif, εξελέγη
νέος πρωθυπουργός. Οι επόμενες γενικές εκλογές πρόκειται να διεξαχθούν έως τα
μέσα του 2023.
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισλαμαμπάντ απήγγειλε κατηγορία στον απερχόμενο
πρωθυπουργό Imran Khan τον Σεπτέμβριο του 2022 για κατηγορίες διαφθοράς,
αφού οι δικαστές απέρριψαν τις εξηγήσεις του. Ο Khan παρουσιάστηκε επίσης στο
χωριστό αντιτρομοκρατικό δικαστήριο, καθώς οι κατηγορίες εναντίον του σχετίζονται
με αυτό που η αστυνομία χαρακτήρισε απειλή κατά του αρχηγού της αστυνομίας του
Ισλαμαμπάντ και μιας γυναίκας δικαστή. Ο Khan αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες
ανταρσίας για υποκίνηση ανταρσίας στον στρατό. Από τότε που εκδιώχθηκε από την
εξουσία, ο Khan άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση και τον στρατό της χώρας και
εξακολουθεί να βασίζεται στη στήριξη πολλών πακιστανών ψηφοφόρων.

Αφγανιστάν

Στις 18 Φεβρουαρίου 2017 υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν
για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στις 13 Μαρτίου 2019. Οι σχέσεις με την ΕΕ προσαρμόστηκαν στην
εμπόλεμη και μεταπολεμική κατάσταση. Χάρη στη σημαντική συμβολή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, το Αφγανιστάν συμμετείχε εν μέρει και σταδιακά στη στρατηγική της ΕΕ
για την Κεντρική Ασία. Το Αφγανιστάν είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης αναπτυξιακής
χρηματοδότησης της ΕΕ στην Ασία και έχει επίσης επωφεληθεί από το πιο ευνοϊκό
εμπορικό καθεστώς της ΕΕ, το πρόγραμμα «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ). Η ΕΕ
διέθεσε κονδύλια ύψους 1,4 δισ. ευρώ στο Αφγανιστάν για την περίοδο 2014-2020.
Κατά τη Διάσκεψη του Αφγανιστάν για την Ειρήνη, την Ευημερία και την Αυτονομία
που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη τον Νοέμβριο του 2020, η ΕΕ δεσμεύτηκε να
χορηγήσει 1,2 δισ. ευρώ σε μακροπρόθεσμη βοήθεια και βοήθεια έκτακτης ανάγκης
για την περίοδο 2021-2025.
Οι τελευταίες προεδρικές εκλογές διεξήχθησαν τον Σεπτέμβριο του 2019, με τον Ashraf
Ghani να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των ψήφων (50,64 %) έναντι του Abdullah
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Abdullah (39,52 %). Στις 29 Φεβρουαρίου 2020, οι ΗΠΑ και οι Ταλιμπάν υπέγραψαν
στην Ντόχα την κοινή δήλωση Αφγανιστάν-ΗΠΑ για την ειρήνη, μια διμερή ειρηνευτική
συμφωνία στην οποία δεν συμμετείχε η αφγανική κυβέρνηση. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ
δεσμεύτηκαν να αποσύρουν σταδιακά τα στρατεύματά τους και να απελευθερώσουν
τους κρατούμενούς τους. Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν επίσης να ξεκινήσουν διπλωματική
συνεργασία με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το
Αφγανιστάν για τη διαγραφή μελών των Ταλιμπάν από τον κατάλογο κυρώσεων του
ΟΗΕ.
Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της αφγανικής κυβέρνησης και των Ταλιμπάν
ξεκίνησαν στη Ντόχα το Σεπτέμβριο του 2020 με στόχο τη δημιουργία των
προϋποθέσεων για συνολική κατάπαυση του πυρός και πολιτική διευθέτηση. Το
2021 πραγματοποιήθηκαν διάφορες ειρηνευτικές διασκέψεις στη Ντόχα, τη Μόσχα
και την Κωνσταντινούπολη, χωρίς όμως θετικά αποτελέσματα. Οι συνομιλίες έφτασαν
σε αδιέξοδο και η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις εσωτερικές διαιρέσεις εντός
της κυβέρνησης, τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 και την επιδείνωση της
ανθρωπιστικής κατάστασης.
Από τον Μάιο του 2021, οι Ταλιμπάν ανέλαβαν γρήγορα τον έλεγχο όλο και
περισσότερων εδαφών. Η αμελητέα αντίσταση των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας
επέτρεψε στους Ταλιμπάν να αποκτήσουν τον έλεγχο της χώρας σε λιγότερο από
τέσσερις μήνες. Στις 15 Αυγούστου 2021, ώρες αφότου ο Πρόεδρος Ghani κατέφυγε
εξόριστος στο Ντουμπάι, οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Καμπούλ. Στις 7 Σεπτεμβρίου
2021, οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν μια αμιγώς ανδρική υπηρεσιακή κυβέρνηση των
Ταλιμπάν, σε αντίθεση με τις προηγούμενες υποσχέσεις ότι η νέα κυβέρνηση θα
είναι συμμετοχική. Έκτοτε, οι Ταλιμπάν διαπράττουν συνεχώς σοβαρές παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως κατά των γυναικών, των κοριτσιών και των
μειονοτήτων.
Στις 30 Αυγούστου 2021, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ολοκλήρωσαν την αποχώρησή τους
από το Αφγανιστάν νωρίτερα από ό, τι αναμενόταν σύμφωνα με την αρχή της
συντονισμένης δράσης («in together, out together»), σηματοδοτώντας το τέλος του
πολέμου 2001-2021 στο Αφγανιστάν, αφήνοντας όμως τη χώρα σε ανθρωπιστικό χάος.
Οι ανησυχίες του Αφγανιστάν για την ασφάλεια έχουν επιδεινωθεί με την απόσυρση
των στρατευμάτων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
Οι δεσμοί των Ταλιμπάν με την Αλ Κάιντα και το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος δεν είναι
ξεκάθαροι και η χώρα είναι διχασμένη μεταξύ αστικών και αγροτικών κοινοτήτων. Ο
νεαρός αστικός πληθυσμός του Αφγανιστάν θα προτιμούσε να συνεχίσει να ζει στη
σχετικά ανοικτή κοινωνία με την οποία είναι εξοικειωμένος και τα μέλη των εθνοτικών
μειονοτήτων των Τατζίκων, των Ουζμπέκων και των Χαζάρων δεν επιθυμούν να
διοικούνται από τους Ταλιμπάν.
Μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν και με βαθιά ανησυχία για
αντίποινα κατά του αφγανικού προσωπικού ασφαλείας και των ατόμων που εργάζονται
για τις πρεσβείες της ΕΕ, η ΕΕ δημιούργησε μια ειδική μονάδα αντιμετώπισης
κρίσεων με περισσότερους από 100 υπαλλήλους. Τον Αύγουστο του 2021, η ομάδα
παρείχε στήριξη για την απομάκρυνση άνω των 17 500 ατόμων από την Καμπούλ,
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συμπεριλαμβανομένων 4 100 υπηκόων της ΕΕ και 13 400 αφγανών υπηκόων. Η
αντιπροσωπεία της ΕΕ κατάφερε να εκκενώσει όλο το προσωπικό της.
Ως μία από τις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από την παροχή βοήθειας, το
Αφγανιστάν αντιμετωπίζει μια εξελισσόμενη ανθρωπιστική καταστροφή, αφήνοντας το
ήμισυ του πληθυσμού του χωρίς βασικές ανάγκες, όπως τρόφιμα, νερό και φάρμακα.
Με πάνω από τρία εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και πάνω από δύο
εκατομμύρια πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στο Πακιστάν και το Ιράν, η ανθρωπιστική
κατάσταση επιδεινώθηκε. Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Αφγανιστάν, που
πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, δεσμεύτηκε να χορηγήσει
1,2 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, εκ των οποίων 677 δολάρια ΗΠΑ από την ΕΕ και τα κράτη μέλη
της. Στη σύνοδο κορυφής της G20 στις 12 Οκτωβρίου 2021, η πρόεδρος της Επιτροπής
κ. φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε μια δέσμη στήριξης για το Αφγανιστάν ύψους 1 δισ.
ευρώ. Η κατάσταση παραμένει δραματική και έχει επιδεινωθεί από τους πρόσφατους
σεισμούς και πλημμύρες του 2022, οπότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε 1 εκατ.
EUR σε ανθρωπιστική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών
αναγκών. Η ΕΕ συνεργάζεται με τους Ταλιμπάν σε πρακτικά θέματα όπως οι εκκενώσεις
και οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, συντονίζοντας τις επαφές της μέσω αντιπροσωπείας
στην Καμπούλ την οποία διαχειρίζεται η ΕΥΕΔ.
Η ΕΕ ανησυχεί βαθύτατα για την αποκατάσταση του Ισλαμικού Εμιράτου με το
ριζοσπαστικό νομικό σύστημα της Σαρία. Εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη
μελλοντική συνεργασία της ΕΕ με το Αφγανιστάν, η οποία εξαρτάται από τον τρόπο
με τον οποίο μπορούν να διατηρηθούν τα επιτεύγματα των τελευταίων 20 ετών.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πιθανή ενίσχυση της διεθνούς τρομοκρατίας
και μετανάστευσης, καθώς και στην αύξηση της διακίνησης ναρκωτικών.
Στις 3 Σεπτεμβρίου 2021, οι υπουργοί εξωτερικών της ΕΕ συμφώνησαν ότι η ΕΕ δεν θα
αναγνωρίσει τους Ταλιμπάν, αλλά θα συνεργαστεί μαζί τους. Ο βαθμός της δέσμευσης
αυτής θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά της νέας αφγανικής κυβέρνησης, τη δέσμευση
ότι το Αφγανιστάν δεν θα χρησιμεύσει ως βάση για την τρομοκρατία, τον σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων των γυναικών, του κράτους
δικαίου και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης. Η δέσμευση θα εξαρτηθεί επίσης
από τη δημιουργία μιας μεταβατικής κυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς, την ελεύθερη
πρόσβαση των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και τη δέσμευση
των Ταλιμπάν να αφήσουν αλλοδαπούς και Αφγανούς να εγκαταλείψουν τη χώρα.
Μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, μια σειρά περιορισμών
επιβλήθηκαν εκ νέου στα τέλη του 2021 και το 2022 στις γυναίκες στο Αφγανιστάν.
Έχουν επιβληθεί κανονισμοί για την ενδυμασία και νόμοι που απαγορεύουν την
πρόσβαση των γυναικών σε δημόσιους χώρους χωρίς άνδρα κηδεμόνα. Μολονότι
ορισμένα δημόσια πανεπιστήμια άνοιξαν εκ νέου τόσο για τους άνδρες όσο και για
τις γυναίκες τον Φεβρουάριο του 2022 και τα σχολεία άνοιξαν εκ νέου για ένα νέο
ακαδημαϊκό έτος τον Μάρτιο του 2022, οι Ταλιμπάν ανέτρεψαν την προηγούμενη
υπόσχεσή τους να επιτρέψουν στα κορίτσια να φοιτήσουν στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό έχει επηρεάσει περίπου 1,1 εκατομμύρια μαθήτριες.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό
δυναμικό αυξήθηκε από 15 % σε 22 % την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, έχει μειωθεί
μετά την ανάληψη της εξουσίας, με τους Ταλιμπάν να επιβάλλουν περισσότερους
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περιορισμούς στις μετακινήσεις των γυναικών εκτός οικίας από την επιστροφή τους
στην εξουσία.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει τις χωρίς αποκλεισμούς ενδοαφγανικές
διαπραγματεύσεις ως προϋπόθεση για τον τερματισμό τεσσάρων δεκαετιών θανάτου
και καταστροφής, και επιμένει στη συμμετοχή όλων των πολιτικών ομάδων και
της κοινωνίας των πολιτών. Από το φθινόπωρο του 2020, το Κοινοβούλιο έχει
επανειλημμένα καταδικάσει τις εκρήξεις βίας και, στο ψήφισμά του τον Ιούνιο
του 2021 σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν, εξέφρασε την ανησυχία
του για τις συνέπειες της απόσυρσης των στρατευμάτων και ζήτησε την έγκριση
συνολικής στρατηγικής για τη μελλοντική συνεργασία της ΕΕ με το Αφγανιστάν.
Τον Ιούλιο του 2021, ένα μήνα πριν από την κατάληψη από τους Ταλιμπάν, η
Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν
(D-AF) πραγματοποίησε την 6η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση ΕΕ-Αφγανιστάν με
εκπροσώπους της Εθνοσυνέλευσης του Αφγανιστάν. Η συνεδρίαση περιελάμβανε
δύο συζητήσεις — μία σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία και την κατάσταση στο
Αφγανιστάν μετά την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων και μία σχετικά με τον ρόλο
των γυναικών στην ειρηνευτική διαδικασία και τις μελλοντικές δεσμεύσεις με την ΕΕ.
Τον Σεπτέμβριο του 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση
στο Αφγανιστάν, στο οποίο εξέφρασε τη λύπη του για τη βίαιη κατάληψη της εξουσίας
από τους Ταλιμπάν. Το Κοινοβούλιο εκφράζει έντονες ανησυχίες για το μέλλον και
επικροτεί την απόφαση της ΕΕ να μην αναγνωρίσει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν.
Αναγνώρισε επίσης ότι η επιχειρησιακή συνεργασία με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν
θα ήταν απαραίτητη για υλικοτεχνικούς, επιχειρησιακούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς,
και ζήτησε να διευκολυνθεί η περαιτέρω εκκένωση των πολιτών της ΕΕ και των
Αφγανών που κινδυνεύουν, καθώς και να αυξηθεί περαιτέρω η ανθρωπιστική βοήθεια.
Το Κοινοβούλιο, ιδίως η αντιπροσωπεία του για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν, εξέφρασε
ανησυχίες για την ανθρωπιστική, οικονομική και προσφυγική κρίση, η οποία απαιτεί
ανθρωπιστικούς διαδρόμους και μια στρατηγική προσέγγιση για ολόκληρη την περιοχή,
συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν, του Ιράν και της Κεντρικής Ασίας.
Το Κοινοβούλιο διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της διάσκεψης υψηλού
επιπέδου για τις «Ημέρες Γυναικών του Αφγανιστάν» τον Φεβρουάριο του 2022. Στις 10
Μαρτίου 2022, εγκαινιάστηκε το Φόρουμ Γυναικών του Αφγανιστάν σε ηγετικές θέσεις
μέσω εικονικής συνάντησης με σχεδόν 50 Αφγανές σε ηγετικές θέσεις που συμμετείχαν
από το Αφγανιστάν και άλλα μέρη του κόσμου.
Η ΕΕ έχει εκδώσει πολλές δηλώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως μία
από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Josep Borrell, τον Μάρτιο του 2022,
ζητώντας την άμεση επαναλειτουργία των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για
τα κορίτσια. Η έκκληση αυτή επαναλήφθηκε στη δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών
της G7. Τον Απρίλιο του 2022, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την
κατάσταση των δικαιωμάτων των Αφγανών γυναικών. Καταδίκασε την απόφαση των
Ταλιμπάν να παρατείνουν την απαγόρευση της σχολικής φοίτησης των κοριτσιών
από τα επτά έτη και εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη επιθυμία του
να απομακρυνθούν οι γυναίκες από τον δημόσιο βίο και να αρθούν τα πλέον
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θεμελιώδη δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην εκπαίδευση,
την εργασία, την ελεύθερη κυκλοφορία και την υγειονομική περίθαλψη.
Η ΕΕ εξακολουθεί να συνεργάζεται με τους Ταλιμπάν, όπως υπογραμμίζεται στη
δήλωση της ΕΥΕΔ τον Αύγουστο του 2022 σχετικά με την κατάσταση ένα έτος μετά την
ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, πράγμα που τονίζει τη δέσμευση της ΕΕ
έναντι του αφγανικού λαού.

Μπανγκλαντές

Οι σχέσεις ΕΕ-Μπανγκλαντές χρονολογούνται από το 1973. Η συμφωνία συνεργασίας
του 2001 καλύπτει το εμπόριο, την οικονομική ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα,
τη χρηστή διακυβέρνηση και το περιβάλλον. Ως μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες
χώρες (ΛΑΧ), το Μπανγκλαντές επωφελείται από το ενωσιακό καθεστώς ΟΕΟ, το
πλέον ευνοϊκό εμπορικό καθεστώς που διατίθεται στο πλαίσιο του ΣΓΠ της ΕΕ. Το
Μπανγκλαντές αναμένεται να αποχωρήσει από το καθεστώς των ΛΑΧ έως το 2026.
Μετά από μια μεταβατική περίοδο, η χώρα θα παύσει να έχει πρόσβαση στο σύστημα
ΟΕΟ.
Η ΕΕ έχει δεσμεύσει έως και 690 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του ενδεικτικού
πολυετούς προγράμματος 2014-2020. Έχει τονίσει την ανάγκη του Μπανγκλαντές
για πολιτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να βελτιώσει το επιχειρηματικό του
περιβάλλον και να προσελκύσει περισσότερες εμπορικές συναλλαγές και επενδύσεις.
Τον Ιούλιο του 2019 η ΕΕ δρομολόγησε δύο προγράμματα στο Μπαγκλαντές με στόχο
μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και στο εθνικό σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης. Στο πλαίσιο της αντίδρασης της Team Europe στην COVID-19,
η ΕΕ διέθεσε 113 εκατ. EUR για την προστασία των μέσων διαβίωσης των εργαζομένων
στις βιομηχανίες ένδυσης και δερμάτινων ειδών που είναι προσανατολισμένες στις
εξαγωγές στο Μπανγκλαντές. Ο προγραμματισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027
ευθυγραμμίζεται με το 8ο πενταετές πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο 2020-2025.
Το Μπανγκλαντές είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία στην οποία η εξουσία
εναλλάσσεται ανάμεσα σε δύο κόμματα, στον Σύνδεσμο Αουάμι (AL) και στο
Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές. Ο AL επικράτησε στις εκλογές του Δεκεμβρίου
του 2018. Το Μπανγκλαντές είναι μία από τις λίγες χώρες που έχουν επιτύχει
τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. Ωστόσο, τα εργασιακά δικαιώματα και
οι συνθήκες εργασίας εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα, ιδίως στις
βιομηχανικές περιοχές γύρω από την Ντάκα όπου βρίσκονται πολλά εργοστάσια
ενδυμάτων. Η έξαρση της COVID-19 έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική και
πολιτική σταθερότητα. Ο AL κέρδισε τρίτη διαδοχική θητεία, η οποία θα λήξει το 2023.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του Μπανγκλαντές αναμένεται να μειωθεί το
2022 λόγω της κρίσης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, της αύξησης της
τιμής των βασικών προϊόντων και του πληθωρισμού. Επομένως, η χώρα έχει ζητήσει
χρηματοδοτική συνδρομή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Οι εξαγωγές
ειδών ένδυσης του Μπανγκλαντές έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Τα
ατυχήματα και οι πυρκαγιές στα εργοστάσια και σε άλλους χώρους εργασίας είναι
σύνηθες φαινόμενο στο Μπανγκλαντές, με αποτέλεσμα να σκοτώνονται έως και 1 310
εργαζόμενοι και να τραυματίζονται 3 883 την τελευταία δεκαετία.
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Από τον Αύγουστο του 2017 περισσότεροι από 800.000 πρόσφυγες Ροχίνγκια έχουν
καταφύγει στο Μπανγκλαντές για να γλυτώσουν τον διωγμό στη Μιανμάρ. Η ΕΕ
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την προσφυγική κρίση των Ροχίνγκια, εκταμιεύοντας
πάνω από το ήμισυ των 280 εκατομμυρίων ευρώ που συγκεντρώθηκαν μετά τη
διάσκεψη δωρητών του ΟΗΕ τον Οκτώβριο του 2017. Η ΕΕ διέθεσε αρχικά πάνω
από 150 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια, για να ακολουθήσουν 41
εκατομμύρια ευρώ το 2018, 35 εκατομμύρια ευρώ το 2019 και 31 εκατομμύρια
ευρώ το 2020, κυρίως για τη στήριξη των προσφύγων Ροχίνγκια στο Κοξ Μπαζάρ.
Στις 23 Φεβρουαρίου 2021, η ΕΕ ανακοίνωσε περαιτέρω χορήγηση ανθρωπιστικής
βοήθειας ύψους 39 εκατ. ευρώ στο Μπανγκλαντές και τη Μιανμάρ. Τα κονδύλια
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των κοινοτήτων που πλήττονται από
συγκρούσεις και των εκτοπισμένων κοινοτήτων, ιδίως των Ροχίνγκια, η κατάσταση
των οποίων επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Δεδομένων των
εξελίξεων στη Μιανμάρ, φαίνεται απίθανο οι πρόσφυγες Ροχίνγκια να είναι πρόθυμοι να
επιστρέψουν αυτοβούλως. Η κρίση των Ροχίνγκια αποτελεί σημαντικό εγχώριο ζήτημα
ενόψει των εκλογών του 2023 στο Μπανγκλαντές. Η κυβέρνηση του Μπανγκλαντές
καταβάλλει προσπάθειες για τον επαναπατρισμό των Ροχίνγκια, αλλά η επιστροφή τους
εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από τις συνθήκες που επικρατούν στη Μιανμάρ.

Σρι Λάνκα

Οι σχέσεις ΕΕ-Σρι Λάνκα χρονολογούνται από τη συμφωνία συνεργασίας του 1975,
που αναβαθμίστηκε το 1995 με μια συμφωνία συνεργασίας για την εταιρική σχέση
και την ανάπτυξη. Η ΕΕ εκχώρησε στη Σρι Λάνκα πρόσβαση για τις εξαγωγές της
στο πλαίσιο του ΣΓΠ+ τον Μάιο του 2017, ως κίνητρο για πολιτικές μεταρρυθμίσεις
και συμμόρφωση προς τις διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασιακών
δικαιωμάτων, περιβαλλοντικής προστασίας και χρηστής διακυβέρνησης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόοδο της Σρι
Λάνκα όσον αφορά την αποτελεσματική συμμόρφωση με τα κριτήρια του ΣΓΠ+. Οι
προοπτικές για τη μεταβατική δικαιοσύνη και την εθνική συμφιλίωση, δύο θεμελιώδεις
προϋποθέσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την επιλεξιμότητα της Σρι
Λάνκα για υπαγωγή στο ΣΓΠ+, έχουν υπονομευθεί σημαντικά. .
Την τελευταία δεκαετία η ΕΕ έχει χορηγήσει στη Σρι Λάνκα αναπτυξιακή βοήθεια ύψους
760 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Σρι
Λάνκα μετά την Κίνα και ο δεύτερος βασικός εξαγωγικός προορισμός της, με διμερείς
εμπορικές συναλλαγές αγαθών αξίας 3 δισ. ευρώ το 2020 και εμπορικό ισοζύγιο 1,2
δισ. ευρώ υπέρ της Σρι Λάνκα.
Η ΕΕ και η Σρι Λάνκα πραγματοποίησαν την 24η συνεδρίασή τους στο πλαίσιο της
μικτής επιτροπής τον Φεβρουάριο του 2022 στις Βρυξέλλες. Η Σρι Λάνκα ενημέρωσε
σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά τη συμφιλίωση και τους ανεξάρτητους θεσμούς
της, ιδίως το Γραφείο Αγνοουμένων, το Γραφείο Αποζημιώσεων, το Γραφείο Εθνικής
Ενότητας και Συμφιλίωσης και την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Σρι
Λάνκα. Η ΕΕ ενθάρρυνε ένθερμα τη Σρι Λάνκα να συνεχίσει να συνεργάζεται με το
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τους μηχανισμούς του. Η μεικτή επιτροπή
προέβη σε απολογισμό των συμπερασμάτων της ομάδας εργασίας για το εμπόριο και
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την οικονομική συνεργασία που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2022. Η Σρι
Λάνκα εκτίμησε την πολύτιμη συμβολή του καθεστώτος ΣΓΠ+ στη βιώσιμη ανάπτυξη
της χώρας. Οι δύο πλευρές επανεξέτασαν τη συμμόρφωση της Σρι Λάνκα με 27
διεθνείς συμβάσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα,
την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρηστή διακυβέρνηση που καλύπτονται από
το σύστημα ΣΓΠ+. Η Κοινή Επιτροπή συζήτησε επίσης τα συμπεράσματα της ομάδας
εργασίας για την αναπτυξιακή συνεργασία, η οποία συνεδρίασε στις 2 Φεβρουαρίου
2022 για να συζητήσει τις προτεραιότητες του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος
(ΠΕΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.
Από το 1983 έως το 2009 η Σρι Λάνκα δοκιμάστηκε από τον εμφύλιο πόλεμο
ανάμεσα στη σιναλεζική, κατά κύριο λόγο, κυβέρνηση και τους «Τίγρεις για την
Απελευθέρωση του Ταμίλ Ιλάμ». Ο Γοταμπάγια Ρατζαπάξα κέρδισε τις προεδρικές
εκλογές τον Νοέμβριο του 2019 και διόρισε τον αδελφό του, πρώην πρόεδρο Μαχίντα
Ρατζαπάξα ως νέο πρωθυπουργό. Η συμμαχία του κόμματος του προέδρου, Συμμαχία
για τη Λαϊκή Ελευθερία της Σρι Λάνκα, κέρδισε συντριπτική νίκη κατά τις βουλευτικές
εκλογές του Αυγούστου του 2020. Ο Μαχίντα Ρατζαπάξα ορκίστηκε από τον αδελφό
του, Γοταμπάγια Ρατζαπάξα. Τον Σεπτέμβριο του Σεπτεμβρίου 2020 κατατέθηκε το
αμφιλεγόμενο 20ό αναθεωρητικό νομοσχέδιο, που ενίσχυσε τις εκτελεστικές εξουσίες
του Προέδρου και αποδυνάμωσε τον ρόλο του πρωθυπουργού και του κοινοβουλίου.
Η σοβαρότερη οικονομική κρίση που έπληξε ποτέ η χώρα οδήγησε σε μαζικές
διαδηλώσεις το 2022. Οι υψηλές τιμές των βασικών εμπορευμάτων και οι
ελλείψεις βασικών προϊόντων και ενέργειας πυροδότησαν πρωτοφανείς ταραχές. Οι
διαμαρτυρίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2022, όταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι
έλαβαν μέρος στις σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές διαμαρτυρίες που απαίτησαν την
παραίτηση του Προέδρου Rajapaksa. Τον Ιούλιο του 2022, χιλιάδες άνθρωποι
εισέβαλαν στην επίσημη κατοικία του και στη συνέχεια ο πρόεδρος διέφυγε με
στρατιωτικό αεροσκάφος πρώτα στις Μαλδίβες και στη συνέχεια στη Σινγκαπούρη.
Ο πρόεδρος Gotabaya Rajapaksa και ο πρωθυπουργός Mahinda Rajapaksa
παραιτήθηκαν.
Ο Ranil Wickremesinghe εξελέγη νέος Πρόεδρος στις 20 Ιουλίου 2022. Διόρισε
τον Dinesh Gunawardena στις 22 Ιουλίου 2022 ως νέο πρωθυπουργό του. Από
τότε που ο Wickremesinghe έγινε πρόεδρος, ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων
έχουν κατηγορήσει την κυβέρνηση για καταστολή των διαδηλωτών. Οι αστυνομικές
αρχές έχουν συλλάβει δεκάδες διαδηλωτές τις τελευταίες εβδομάδες και έκτοτε οι
περισσότεροι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση.
Η Σρι Λάνκα δεν εξόφλησε το χρέος της για πρώτη φορά στην ιστορία της και
συμφώνησε με το ΔΝΤ σε ένα νέο πρόγραμμα για τη στήριξη της μακροοικονομικής
σταθερότητας και της βιωσιμότητας του χρέους. Ο πρώην πρόεδρος, Gotabaya
Rajapaksa, επέστρεψε στη χώρα. Οι πολίτες της Σρι Λάνκα κατηγορούν την κυβέρνησή
του για τη χειρότερη οικονομική κρίση του νησιού στην ιστορία. Η κατάρρευση των
συναλλαγματικών αποθεμάτων οδήγησε σε δεινές ελλείψεις τροφίμων και καυσίμων.
Τον Σεπτέμβριο του 2022, η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα κατέληξε σε προκαταρκτική
συμφωνία με το ΔΝΤ για δάνειο ύψους 2,9 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. Αυτό θα εξαρτηθεί
από πολλούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών μεταρρυθμίσεων
και της αναδιάρθρωσης του χρέους της Σρι Λάνκα με τους πιστωτές της, ύψους
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51 δισ. USD. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει επίσης προκλήσεις για να πείσει τους
πολίτες να ιδιωτικοποιήσουν βασικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο των
προσπαθειών της για αύξηση των εσόδων.

Νεπάλ

Οι σχέσεις ΕΕ-Νεπάλ χρονολογούνται από το 1973 και σήμερα θεμελιώνονται στη
συμφωνία συνεργασίας του 1996. Καθώς το ένα τέταρτο σχεδόν του πληθυσμού του
ζει με λιγότερα από 2 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα, το Νεπάλ εξαρτάται από την εξωτερική
βοήθεια για το 25% του προϋπολογισμού του. Η ΕΕ είναι από τους μεγαλύτερους
χορηγούς αναπτυξιακής βοήθειας στο Νεπάλ και τριπλασίασε την αναπτυξιακή της
βοήθεια, διαθέτοντας 360 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Η ΕΕ
επανέλαβε επίσης ότι είναι σημαντικό το Νεπάλ να επωφεληθεί περισσότερο από τις
εμπορικές προτιμήσεις που του χορηγούνται στο πλαίσιο του συστήματος ΟΕΟ.
Η μεικτή επιτροπή ΕΕ-Νεπάλ συνεδρίασε για τελευταία φορά τον Νοέμβριο του
2021. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η υποεπιτροπή για την αναπτυξιακή συνεργασία, το
Νεπάλ και η ΕΕ συνέχισαν τη συνεργασία τους. Μαζί με το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης
(ΕΣΑ) του Νεπάλ για την περίοδο 2019-2024, η ΕΕ στηρίζει επί του παρόντος το
Νεπάλ στο πλαίσιο του νέου ΠΕΠ 2021-2027, στο οποίο περιγράφονται τρεις τομείς
προτεραιότητας της συνεργασίας: πράσινη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, ανάπτυξη
ανθρώπινου κεφαλαίου και χρηστή διακυβέρνηση. Οι εν λόγω τομείς προτεραιότητας
ευθυγραμμίζονται επίσης με τις παγκόσμιες στρατηγικές της ΕΕ, όπως η στρατηγική
για τη συνεργασία στον Ινδοειρηνικό, η πρωτοβουλία για την παγκόσμια ανάκαμψη και
το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στην
εξωτερική δράση 2021-2025 (GAP III). Έχει διατεθεί συνολικό ποσό 209 εκατ. ευρώ
για την περίοδο 2021-2024.
Τον Απρίλιο του 2020 η ΕΕ προετοίμασε δέσμη μέτρων στήριξης ύψους 75
εκατομμυρίων ευρώ για το Νεπάλ, με σκοπό να μετριαστούν οι επιπτώσεις της
COVID-19 και να τονωθούν η οικονομία και η ζήτηση εργασίας στο Νεπάλ, στηρίζοντας
έτσι το ατομικό εισόδημα σε μια χώρα που χαρακτηρίζεται από σημαντική ανισότητα
μεταξύ των ανώτερων και των κατώτερων καστών, καθώς και περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Μαντέζι.
Στις 23 Ιανουαρίου 2020 στο Νεπάλ διεξάχθηκαν εκλογές για την Εθνοσυνέλευση.
Το κυβερνόν Κομμουνιστικό Κόμμα του Νεπάλ εξασφάλισε 16 έδρες και το κόμμα
Ραστρίγια Τζανάτα (RJP-N) δύο. Το Νεπάλ πλήττεται από πολιτική αστάθεια από τον
Δεκέμβριο του 2020, όταν ο πρόεδρος, μετά από σύσταση του πρωθυπουργού, διέλυσε
το κοινοβούλιο και κήρυξε πρόωρες εκλογές. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποκατέστησε το
κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2021, αλλά τον Μάιο του 2021 ψηφίστηκε πρόταση
μομφής κατά της κυβέρνησης. Συνεχίστηκε η πολιτική αναταραχή και ακολούθησε μια
περίοδος υψηλής πολιτικής αστάθειας το 2022, όταν το κοινοβούλιο διαλύθηκε και
στη συνέχεια επανήλθε εκ νέου από το Ανώτατο Δικαστήριο. Οι γενικές εκλογές είχαν
προγραμματιστεί για τις 20 Νοεμβρίου 2022.
Οι υψηλές παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου και των βασικών εμπορευμάτων το
2022 επηρέασαν τις τιμές καταναλωτή στο Νεπάλ, θέτοντας σε κίνδυνο την πολιτική
σταθερότητα, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναταραχές και διαμαρτυρίες,
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συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για την αποκατάσταση της ινδουιστικής
μοναρχίας. Αυτό ζητήθηκε από το ινδουιστικό κόμμα Prajatantra, το οποίο ενδέχεται
να βελτιώσει τις εκλογικές του προοπτικές στις γενικές εκλογές του Νοεμβρίου 2022.
Το μικτό εκλογικό σύστημα του Νεπάλ, το οποίο συνδυάζει το πλειοψηφικό σύστημα
και την αναλογική εκπροσώπηση, δυσχεραίνει την εξασφάλιση εντολής πλειοψηφίας.
Επομένως, τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει πιθανότατα να δημιουργήσουν συνασπισμό
με συμφωνίες επιμερισμού της εξουσίας, όπως συνηθίζεται στο Νεπάλ.
Η Κίνα και η Ινδία ανταγωνίζονται για να εξασφαλίσουν επιρροή στη χώρα. Οι
κύριες προκλήσεις είναι η επίτευξη ειρηνικής λύσης στο πολιτικό αδιέξοδο μέσω της
μεταρρύθμισης του Συντάγματος, η οποία πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να
εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των Ντάλιτ και των εθνοτικών μειονοτήτων, ιδίως των
Μαντέζι στο Τεράι, και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των μεταναστών πολιτών του
Νεπάλ στο εξωτερικό.
Η κυβέρνηση δεν απέδωσε μεταβατική δικαιοσύνη στα θύματα παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Τον Απρίλιο του
2020 το Ανώτατο Δικαστήριο συνέστησε την τροποποίηση της εντολής της Επιτροπής
Αλήθειας και Συμφιλίωσης του Νεπάλ, προκειμένου να αποφευχθεί η ατιμωρησία.
Η Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης, η οποία συστάθηκε με νομοθετική πράξη
το 2014, απέτυχε μέχρι στιγμής, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα συνεχιζόμενο κλίμα
ατιμωρησίας. Έχει χορηγηθεί αμνηστία για εγκλήματα όπως βασανιστήρια και πράξεις
σεξουαλικής βίας και κακομεταχείρισης. Το 2014, η κυβέρνηση συγκρότησε επίσης την
Επιτροπή για όσους έχουν εξαφανιστεί διά της βίας με στόχο τη διερεύνηση της βίαιης
εξαφάνισης ανθρώπων κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης και την ενημέρωση
του κοινού σχετικά με το τι συνέβη στο πνεύμα της ειρηνευτικής συμφωνίας. Τον
Φεβρουάριο του 2015, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε την τροποποίηση του νόμου,
αλλά η κυβέρνηση ζήτησε την ακύρωση της εν λόγω απόφασης. Στις 26 Απριλίου
2020, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την εν λόγω αναφορά, επιβεβαιώνοντας
με τον τρόπο αυτό τη σημασία των δίκαιων μηχανισμών μεταβατικής δικαιοσύνης.
Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την
απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Νεπάλ, του Απριλίου 2020, σχετικά με την
ανάγκη τροποποίησης του νόμου για τη μεταβατική δικαιοσύνη. Τον Ιούλιο του 2022 η
κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο για την τροποποίηση των υπαρχόντων νόμων, αλλά
η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν πιστεύουν
ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι σύμφωνο με την απόφαση του Ανώτατου
Δικαστηρίου και εξακολουθεί να καθιστά δύσκολη ή αδύνατη τη δίωξη των δραστών.
Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Νότια Ασία επισκέφθηκε το
Μπουτάν τον Σεπτέμβριο του 2022 για να αξιολογήσει τις σχέσεις του Νεπάλ με την
ΕΕ, η οποία είναι ο κύριος χορηγός βοήθειας. Δεδομένου ότι το Νεπάλ μπορεί να
αποχωρήσει από το καθεστώς των ΛΑΧ έως το 2026, το Κοινοβούλιο εκφράζει την
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Νεπάλ έχει ήδη επικυρώσει τις περισσότερες
από τις 27 βασικές συμβάσεις που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για το ΣΓΠ+.

Μπουτάν

Απομονωμένο για αιώνες από τον έξω κόσμο, το Μπουτάν προσαρμόζεται στην
παγκοσμιοποίηση και ενισχύει την οικονομία του, διατηρώντας ταυτόχρονα τις αρχαίες
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παραδόσεις του. Με το Σύνταγμα που εγκρίθηκε το 2008, πραγματοποίησε ειρηνική
μετάβαση σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία που εγγυάται τον διαχωρισμό των
εξουσιών στο πλαίσιο της συνταγματικής μοναρχίας. Η ΕΕ υποστηρίζει την πλήρη
αυτονομία του Μπουτάν έναντι των ισχυρών γειτόνων του –Ινδίας και Κίνας– και εμμένει
στην πεποίθηση ότι η χώρα θα πρέπει να είναι σε θέση να διαμορφώσει τη δική
της πολιτική ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, αναγνωρίζοντας τις συνεχιζόμενες
ανησυχίες για απώλεια της κυριαρχίας λόγω της γεωγραφικής θέσης του Μπουτάν.
Το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 της ΕΕ διέθεσε 49,3 εκατομμύρια ευρώ
σε βοήθεια προς το Μπουτάν. Η ΕΕ έχει ισχυρή παρουσία στο Μπουτάν από το
1982, και καταβάλλει προσπάθειες για να μειώσει τη φτώχεια, να προωθήσει τον
εκδημοκρατισμό και τη χρηστή διακυβέρνηση, καθώς και να στηρίξει τη βιώσιμη
γεωργία και τους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους. Στις 24 Μαΐου 2018 δρομολογήθηκε
νέο «σχέδιο υποστήριξης του εμπορίου ΕΕ-Μπουτάν», που επιδιώκει να βελτιώσει την
προστιθέμενη αξία, τις συνδέσεις των αγορών και το ρυθμιστικό πλαίσιο για το εμπόριο
και τις επενδύσεις.
Στο διάστημα από 2017 έως 2022 δεσμεύτηκαν περίπου 21,5 εκατομμύρια ευρώ για τη
στήριξη της βιώσιμης γεωργίας, της δασοκομίας και της αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής. Επιπλέον, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια
της πανδημίας COVID-19, το 2020 η ΕΕ διέθεσε άλλα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
Το τρέχον ΠΕΠ 2021-2027 εξακολουθεί να στηρίζει το Μπουτάν και ευθυγραμμίζεται με
το 12ο πενταετές πρόγραμμα 2018-2023, εστιάζοντας σε τρεις τομείς προτεραιότητας:
κλιματική αλλαγή και πράσινη ανάπτυξη για ένα ανθεκτικό Μπουτάν· χρηστή
διακυβέρνηση για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη χωρίς διακρίσεις· και ψηφιακή
μετάβαση, ένας μοχλός αλλαγής στην εκπαίδευση και τις δημόσιες υπηρεσίες. Έχει
διατεθεί συνολικό ποσό 31 εκατ. ευρώ για την αρχική περίοδο 2021-2024.
Η ΕΕ και το Μπουτάν πραγματοποίησαν τις 10ες επίσημες διαβουλεύσεις τους στις
Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο του 2022, επανεξετάζοντας τη συνεχιζόμενη συνεργασία
τους. Το Μπουτάν παρουσίασε τις βασικές δραστηριότητές του για να εξασφαλίσει την
ομαλή και επιτυχή έξοδό του από την κατηγορία των ΛΑΧ, η οποία έχει προγραμματιστεί
να πραγματοποιηθεί το 2023. Η ΕΕ και το Μπουτάν εξέφρασαν την ικανοποίησή
τους για την επικύρωση της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ του Μπουτάν και της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με σκοπό την προετοιμασία του εδάφους
για τη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους από την ΕΤΕπ για αναπτυξιακά έργα στο
Μπουτάν. Η ΕΕ επανέλαβε την υποστήριξή της προς τα αναπτυξιακά σχέδια του
Μπουτάν και προσφέρθηκε να χορηγήσει στο Μπουτάν μεγαλύτερη προτιμησιακή
πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ στο πλαίσιο του ΣΓΠ+ μόλις το Μπουτάν εκπληρώσει
τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Η ΕΕ παρουσίασε την πρωτοβουλία «Παγκόσμια Πύλη»,
το νέο σχέδιο της ΕΕ για σημαντικές επενδύσεις στην ανάπτυξη υποδομών ανά
τον κόσμο, το οποίο δρομολογήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 και επικαιροποιεί τη
στρατηγική συνδεσιμότητας ΕΕ-Ασίας του 2018. Αυτό έχει παγκόσμια γεωγραφική
κάλυψη και θέτει ως στόχο τις επενδύσεις ύψους 300 δισ. EUR έως το 2027. Η
ΕΕ επαίνεσε τη χώρα των Ιμαλαΐων για τις δράσεις της για τη διασφάλιση βιώσιμης
ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτικής στην κλιματική
αλλαγή. Η ΕΕ σημείωσε επίσης ότι το Μπουτάν έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των γυναικών και την προώθηση της
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ισότητας των φύλων. Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 2020 το Κοινοβούλιο του Μπουτάν
αποποινικοποίησε την ομοφυλοφιλία.
Το Μπουτάν είναι μια νέα δημοκρατία, με επικεφαλής μια βασιλική οικογένεια,
στην οποία πρέπει να παγιωθεί η δημοκρατική διαδικασία. Η απομόνωση και το
αίσθημα ευπάθειας του Μπουτάν συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας διακριτής εθνικής
ταυτότητας που βασίζεται στη διατήρηση της θρησκείας, του περιβάλλοντος και
του πολιτισμού του. Η προστασία του πολιτισμού της χώρας θεωρείται ουσιαστικής
σημασίας. Η πολιτιστική κληρονομιά του Μπουτάν εκφράζεται μέσω της Ακαθάριστης
Εθνικής Ευτυχίας (GNH), σύμφωνα με τη βουδιστική πνευματική του κουλτούρα. Η
GNH προωθεί τις αξίες της ειρήνης, της μη βίας, της συμπόνιας και της ανεκτικότητας. Η
GNH, η οποία κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα του 2008, είναι μια αναπτυξιακή φιλοσοφία
που χρησιμοποιεί έναν δείκτη για τη μέτρηση του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης
της χώρας σε συνδυασμό με το επίπεδο ευημερίας και ευτυχίας του πληθυσμού.
Η GNH αναγνωρίστηκε σε ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών το 2011 και αποτελείται
από διάφορους τομείς: ψυχολογική ευεξία, βιοτικό επίπεδο, χρηστή διακυβέρνηση,
υγεία, εκπαίδευση, ζωτικότητα της κοινότητας, πολιτιστική πολυμορφία, χρήση του
χρόνου, οικολογική πολυμορφία και ανθεκτικότητα. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει την
περιβαλλοντική πολιτική του Μπουτάν, η οποία αποσκοπεί στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας της χώρας –ιδιαίτερα ευπαθούς στην κλιματική αλλαγή– και στην
πρόληψη κάθε μορφής οικολογικής υποβάθμισης σύμφωνα με την έννοια του ΑΕΠ.
Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Νότια Ασία επισκέφθηκε
το Μπουτάν τον Σεπτέμβριο του 2022 για να αξιολογήσει την κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη της χώρας, η οποία θα πραγματοποιήσει έξοδο από το καθεστώς των ΛΑΧ
έως τον Δεκέμβριο του 2023. Αυτό σημαίνει ότι το Μπουτάν δεν θα μπορεί πλέον να
επωφελείται από το καθεστώς ΟΕΟ της ΕΕ. Το Μπουτάν εξετάζει το ενδεχόμενο να
υποβάλει αίτηση για το ΣΓΠ+, αλλά φαίνεται απίθανο το Μπουτάν να είναι σε θέση
να υπογράψει και να επικυρώσει εγκαίρως και τις 27 απαιτούμενες βασικές διεθνείς
συμβάσεις

Μαλδίβες

Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη συμφωνία συνεργασίας με τις Μαλδίβες, η ΕΕ
παρέχει στήριξη συνεργασίας για τις αγροτικές κοινότητες, τον τουρισμό και τον
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Τον Ιούλιο του 2018, το Συμβούλιο Εξωτερικών
Υποθέσεων της ΕΕ ενέκρινε πλαίσιο για στοχευμένα περιοριστικά μέτρα κατά
προσώπων και οντοτήτων που ευθύνονται για την υπονόμευση του κράτους δικαίου
ή παρεμποδίζουν την επίτευξη πολιτικής λύσης χωρίς αποκλεισμούς στις Μαλδίβες,
καθώς και κατά όσων ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Τον Απρίλιο του 2021, το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να αρχίσει
διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας
ΕΕ-Μαλδίβων, ένα σημαντικό ορόσημο στις διμερείς σχέσεις με τις Μαλδίβες.
Τον Σεπτέμβριο του 2021, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η δεύτερη Σύνοδος
Ανώτατων Υπαλλήλων της ΕΕ και των Μαλδιβών για την ενίσχυση των σχέσεών τους,
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στον Ινδοειρηνικό.
Οι Μαλδίβες είναι ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και εκτεθειμένες στην άνοδο του
επιπέδου της θάλασσας και στη διάβρωση των ακτών, φαινόμενα που απειλούν
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σοβαρά τη βιωσιμότητα της χώρας. Το Κοινοβούλιο των Μαλδιβών σχεδιάζει να
θεσπίσει την πρώτη της νομοθετική πράξη για το κλίμα, η οποία θα θέτει όρια στη
ρύπανση, και να εγκρίνει μέτρα για την προστασία και τη συμβολή στην αναγέννηση
του περιβάλλοντος. Τα στοιχεία των τελευταίων 20 ετών καταδεικνύουν άνοδο της
στάθμης της θάλασσας κατά σχεδόν τέσσερα χιλιοστά ετησίως στην πρωτεύουσα Μαλέ
και προβλέπουν άνοδο κατά 40-50 εκατοστά έως το 2100. Τούτο σημαίνει διάβρωση
των παραλιών, πλημμύρες, αυξημένη αλάτωση των υπόγειων υδάτων και απρόβλεπτα
καιρικά φαινόμενα, τα οποία ήδη προκαλούν πλημμύρες και ξηρασίες. Δεδομένου ότι
το 80% των κατοίκων ζουν σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τη θάλασσα,
οι φυσικές επιπτώσεις των αλλαγών αυτών αποτελούν απειλή για την επιβίωσή τους.
Η χώρα πλήττεται επίσης από υψηλή ανεργία των νέων, βία από συμμορίες
και τοξικομανία. Αυξάνονται συνεχώς οι πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές από
τότε που ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Μοχάμετ Σολίχ νίκησε τον πρώην πρόεδρο
Αμπντουλά Γιαμίν Αμπντούλ Γκαγιούμ, τον Σεπτέμβριο του 2018. Τον Απρίλιο του 2019
διεξάχθηκαν βουλευτικές εκλογές στις Μαλδίβες. Το αποτέλεσμα ήταν η συντριπτική
νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος του Μοχάμετ Σολίχ, το οποίο κέρδισε 65 από
τις 87 έδρες στη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση (Majlis). Τον Μάιο του 2021, ο πρώην
Πρόεδρος Mohammed Nasheed, στενός φίλος του Προέδρου Solih και πρόεδρος
του κοινοβουλίου, τραυματίστηκε σοβαρά σε βομβιστική επίθεση. Το Κοινοβούλιο
υποστήριξε τη διαδικασία εδραίωσης της δημοκρατίας στις Μαλδίβες. Ο Πρόεδρος
Ibrahim Mohamed Solih θα θέσει υποψηφιότητα για τις εκλογές το 2023 σε πλατφόρμα
με δύο διακριτές ομάδες στο κυβερνόν Δημοκρατικό Κόμμα των Μαλδιβών. Οι
προσπάθειες της κυβέρνησης επί του παρόντος επικεντρώνονται στην ενίσχυση της
οικονομίας, ιδίως του τουριστικού τομέα, και στη βελτίωση των σχέσεων με την Ινδία
όσον αφορά τις υποδομές και τη χρηματοδοτική στήριξη.
Το 2011 οι Μαλδίβες εξήλθαν από το καθεστώς λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας και το
2013 απέκτησαν καθεστώς χώρας ανώτερου μεσαίου εισοδήματος. Η οικονομία τους
στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό και στην αλιεία. Η ΕΕ είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος
εμπορικός εταίρος των Μαλδιβών με μερίδιο περίπου 10% των συνολικών εμπορικών
συναλλαγών (2019).
Με τον τουρισμό να αντιστοιχεί στο 70% του ΑΕΠ, η οικονομία των Μαλδιβών έχει
πληγεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19. Η ΕΕ διέθεσε 3 εκατομμύρια τον Απρίλιο
του 2020 για τη στήριξη μέτρων με σκοπό τον μετριασμό των σοβαρών επιπτώσεων
από την COVID-19 στον τομέα του τουρισμού. Η ΕΤΕπ ανακοίνωσε δάνειο ύψους 20
εκατ. ευρώ για τη στήριξη μέτρων ανάκαμψης.
Τον Αύγουστο του 2021, η ΕΕ συμφώνησε να χορηγήσει δωρεάν βοήθεια ύψους 2
εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της βιομηχανίας φιλοξενίας και κρουαζιέρας στις Μαλδίβες
στο πλαίσιο του έργου «Στήριξη της ΕΕ για την ανθεκτική ανάκαμψη της τουριστικής
βιομηχανίας των ΜΜΕ στις Μαλδίβες». Η ενίσχυση αυτή παρέχεται προκειμένου
να βοηθήσει τις ΜΜΕ των Μαλδίβων στον κλάδο του τουρισμού να οικοδομήσουν
μια ανθεκτική οικονομία μετά τις παγίδες που αντιμετώπισε λόγω της πανδημίας
COVID-19.

Jorge Soutullo / Stefania Gazzina / Walter Masur / Cristina Stanculescu
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