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DÉL-ÁZSIA

Az indiai–csendes-óceáni térség gyorsan fejlődik, és hamarosan a világnépesség
több mint 50%-ának otthont adó legfontosabb geostratégiai régióvá válik. A
világ konténeres kereskedelmének kétharmada áthalad az indiai–csendes-óceáni
térségen, tengeri útvonalai pedig a kereskedelem és az energiaellátás fő útvonalai.
Az indiai–csendes-óceáni térséggel folytatott együttműködésre vonatkozó uniós
stratégiát 2021 szeptemberében fogadták el az EU régióban való jelenlétének
növelése, partnerségek kiépítése, a szabályokon alapuló nemzetközi rend
megerősítése és a globális kihívások kezelése érdekében. Az Unió stratégiai
autonómiájának részeként kiigazítja jelenlegi eszközeit. Az Unió Tanács által
2022 márciusában hivatalosan jóváhagyott biztonsági és védelmi stratégiai iránytűje
nyitott és szabályokon alapuló regionális biztonsági architektúrát mozdít elő,
beleértve a biztonságos tengeri útvonalakat, a kapacitásépítést és a fokozott
tengeri jelenlétet az indiai–csendes-óceáni térségben. Az EU jelentős gazdasági
szereplőként és a fejlesztés és segélyezés terén fontos adományozóként egyre
szorosabb kapcsolatokat alakít ki Dél-Ázsia országaival. Az Unió arra törekszik, hogy
előmozdítsa az intézményfejlesztést, a demokráciát, a jó kormányzást és az emberi
jogokat, ugyanakkor aggasztják a régió biztonsági kockázatai is, mint pl. a kasmíri
konfliktus és Afganisztán kérdése. Az Európai Parlament támogatta a Covid19-
válság és annak a régióra gyakorolt hatása kezeléséhez nyújtott uniós támogatást,
célzott támogatást nyújtva a lakosság legkiszolgáltatottabb csoportjainak.

Ez az ismertető bemutatja a dél-ázsiai régiót. Lásd még a Kelet-Ázsiára (5.6.8.) és
Délkelet-Ázsiára (5.6.9.) vonatkozó ismertetőket.

JOGALAP

— Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe (az Unió külső tevékenysége);

— az Európai Unió működéséről szóló szerződés 206–207. cikke (kereskedelem) és
216–219. cikke (nemzetközi megállapodások);

— partnerségi és együttműködési megállapodások (kétoldalú kapcsolatok).

DÉL-ÁZSIAI REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÖVETSÉG (SAARC)

Az Unió ösztönzi a regionális integrációt és támogatja a Dél-Ázsiai Regionális
Együttműködési Szövetséget (SAARC). A SAARC tagállamai: Afganisztán, Banglades,
Bhután, India, a Maldív-szigetek, Nepál, Pakisztán és Srí Lanka. Az Európai Unió, Kína,
Irán, Japán, Dél-Korea, Mauritius, Mianmar/Burma és az Egyesült Államok megfigyelői
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státusszal rendelkeznek. A különösen India és Pakisztán közötti belső nézeteltérések
miatt a SAARC munkája megakadt.
Az Unió és Dél-Ázsia országai közötti fejlesztési együttműködés pénzügyi és technikai
segítségnyújtást, valamint gazdasági együttműködést foglal magában. A prioritások
közt szerepel a regionális stabilitás, a szegénység csökkentése, az emberi jogok,
a fenntartható fejlődés, a jó kormányzás és a munkavállalói jogok. Az EU–SAARC
együttműködés célja a standardok harmonizációjának előmozdítása és a kereskedelmi
eljárások egyszerűsítése, valamint a regionális együttműködés előnyeivel kapcsolatos
tudatosság növelése.

INDIA

A 2004-ben létrehozott EU–India stratégiai partnerség előmozdítja a politikai
párbeszédet és együttműködést, a gazdasági kapcsolatok fejlesztését, a
kereskedelmet és a beruházásokat, valamint az emberek közötti kapcsolatok
megerősítését. Az EU Tanácsa 2018. december 10-én következtetéseket fogadott
el, amelyek célja, hogy az elkövetkező évek során törekedjen az Indiával folytatott
mélyebb és szélesebb körű együttműködésre a béke és a biztonság előmozdítása
révén.
Az EU India harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere: 2021-ben 88 milliárd
euró értékű árukereskedelmet bonyolított az országgal (a teljes indiai kereskedelem
10,8%-a), melynek keretében India kereskedelmi mérlege mintegy 4,3 milliárd
eurót tett ki. Az EU a legnagyobb külföldi befektető Indiában, ahol az országba
irányuló külföldi befektetések aránya az elmúlt évtizedben 8%-ról 18%-ra nőtt.
Az Unió közvetlen külföldi tőkebefektetési állománya Indiában 2021-ben mintegy
80 milliárd eurót tett ki. Indiában mintegy 6 000 európai vállalat van jelen, amelyek
közvetlenül 1,7 millió, közvetve pedig 5 millió munkahelyet biztosítanak különböző
ágazatokban. India jelenleg egyoldalú preferenciális vámrendszer kedvezményezettje
az Unió általános vámkedvezmény-rendszere keretében, amely összekapcsolja
az egyoldalú kereskedelmi kedvezményeket az emberi és munkavállalói jogok
tiszteletben tartásával.
Az elmúlt években India egyre aktívabbá vált a nemzetközi színtéren. Egyre nagyobb
érdeke fűződik ahhoz, hogy javítsa kereskedelmi kapcsolatait az EU-val, amely jelenleg
főként a Kereskedelmi Világszervezet szabályait követi. Az EU számára stratégiai
fontosságú az India és az EU közötti kétoldalú kereskedelmi és beruházási kapcsolatok
javítása, csakúgy, mint a gazdasági és geopolitikai kapcsolatok megerősítése az
indiai–csendes-óceáni térség növekvő jelentőségének összefüggésében. Az EU és
India közötti kereskedelmi kapcsolatok szempontjából jelenleg releváns területek a
mezőgazdaság, a szolgáltatások, a digitális kereskedelem, a szabadalmi oltalom, a
környezetvédelem és a munkavállalói jogok.
A 16. EU–India csúcstalálkozót 2021 májusában tartották. A legfontosabb eredmény
az volt, hogy a felek kötelezettséget vállaltak a szabadkereskedelmi megállapodásról
szóló, korábban megtorpant tárgyalások újraindítására, valamint a beruházásvédelmi
megállapodásra és a földrajzi jelzésekre vonatkozó megállapodásra irányuló
tárgyalások megkezdésére. A főtárgyalók közötti első találkozóra 2022. március 16-
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án került sor. A felek megállapodtak abban, hogy az áruk és szolgáltatások
kereskedelmére vonatkozó jelenlegi WTO-kötelezettségvállalásaikon túlmutató
célokat tűznek ki. A Bizottság azt is jelezte, hogy az árukereskedelemmel kapcsolatos
általános cél az, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépésétől
számított hét éven belül a liberalizáció meghaladja a 94%-ot.
Az EU–India konnektivitási partnerség is 2021 májusában indult azzal a céllal, hogy
támogassa a reziliens és fenntartható összeköttetéseket. Ezek a lépések a Kínával
fennálló feszültségek közepette jelentős lépéseknek számítanak. India a Legfelsőbb
Bíróság ítéletét követően megkezdte adatvédelmi jogszabályainak felülvizsgálatát is,
hogy közelebb hozza azokat az uniós szabályozáshoz. Az EU és India néhány
nappal a 16. EU–India csúcstalálkozó előtt közzétette az indiai- és csendes-óceáni
térségre vonatkozó stratégiát, hangsúlyozva a régió multilaterális, szabályokon alapuló
nemzetközi rendjét, ami különösen Kína felé tett erődemonstráció volt. India elkötelezte
magát a biztonságos kibertér biztosítása és a tengerhajózási biztonság fokozása
mellett a létfontosságú hajózási útvonalak védelme érdekében.
A stratégiai szempontok összehangolására irányuló erőfeszítések részeként az EU
és India 2021 májusában együttes nyilatkozatot adtak ki, amelyben megerősítették
közös kötelezettségvállalásaikat. 2021 szeptemberében az EU bejelentette az
indiai–csendes-óceáni térséggel folytatott együttműködésre vonatkozó stratégiáját,
amelyben India kulcsszerepet fog játszani, ideértve a konnektivitási partnerség
végrehajtásának előmozdítását, valamint Indiának a megfelelő szabályozási környezet
kialakításában való támogatását, továbbá az Európa és az indiai–csendes-
óceáni térség közötti helyi összeköttetések javításához szükséges finanszírozás
mozgósításának megkönnyítését.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Narendra Modi indiai
miniszterelnök 2022. áprilisi ülésén elindította az EU–India Kereskedelmi és
Technológiai Tanácsot. Ez egy stratégiai koordinációs mechanizmus, amelynek célja a
kereskedelem, a megbízható technológia és a biztonság terén folytatott együttműködés
elősegítése.
A Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának küldöttsége 2022 áprilisában
Indiába utazott, hogy áttekintse a szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló
tárgyalásokat.
2022 júniusában az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el az EU-ról és
az indiai–csendes-óceáni térség biztonsági kihívásairól, amelyben üdvözölte az
EU és India közötti fokozott biztonsági és védelmi együttműködésre vonatkozó
kötelezettségvállalásokat, és hangsúlyozta, hogy India kulcsfontosságú partner az
indiai–csendes-óceáni térség tengerhajózási biztonsága szempontjából. Ugyanebben
az állásfoglalásban a Parlament sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy India nem ítélte
nyíltan Oroszországot Ukrajna elleni inváziója miatt.
2022 júliusában az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el az EU és India
közötti jövőbeli kereskedelmi és beruházási együttműködésről, amelyben üdvözölte
az ambiciózus, értékalapú, kiegyensúlyozott, átfogó és kölcsönösen előnyös EU–India
kereskedelmi megállapodás megkötésére irányuló munka iránti elkötelezettséget.
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A tudomány, a technológia és az innováció terén India és az EU között folytatott
együttműködés a Horizont Európa (2021–2027) részeként is erősödik. A jelenlegi
indiai oktatási politika célja, hogy több nemzetközi partnerséget alakítson ki az európai
egyetemekkel a Horizont programokkal kapcsolatos együttműködés érdekében.
Az EU kifejezte szolidaritását India Covid19-járvány miatt kialakult egészségügyi
válságával kapcsolatban, és polgári védelmi mechanizmusa keretében 100 milliárd
eurót folyósított, valamint alapvető gyógyszereket és orvostechnikai felszereléseket
biztosított az ország számára.
2019 májusában több mint 900 millió választásra jogosult polgár adhatta le szavazatát
Indiában a hét szakaszból álló általános választásokon, melyek eredményeként
Narendra Modi hindu nacionalista Bháratíja Dzsanatá Pártja (BJP) 545 helyből 303-at
nyert el a Lok Szabhában, ami a legjobb eredmény történetében, legyőzve az Indiai
Nemzeti Kongresszus Pártját és annak szövetségeseit. 2022 júliusában Droupadi
Murmut, a BJP jelöltjét közvetett választással India elnökévé választották. A következő
parlamenti választásokra a tervek szerint 2024-ben kerül sor. A BJP a hagyományos
észak-indiai támogatásán túlra is kiterjesztette vonzerejét, így több szavazatot kapott
az északkeleti államokban, és mandátumokat szerzett Nyugat-Bengálban. A BJP által
a pártot történelmileg kevésbé támogató déli területeken elért eredmények kevésbé
voltak látványosak. Uttár Pradesben a BJP által vezetett kormányt csökkent többséggel
választották újra.
India politikai és gazdasági reformokat hajt végre, melyek a közigazgatás
korszerűsítésére, a jó kormányzásra, a demonetizálás és az átláthatóságra irányuló
programok révén a korrupció elleni küzdelemre, a társadalmi problémák kezelésére,
a „Make in India” (Gyárts Indiában) és az „Invest India” (Beruházás Indiában)
kezdeményezések révén a gazdaságfejlesztésre, valamint országos termék- és
szolgáltatásadó kivetésére összpontosítanak.
India atomhatalom, csakúgy, mint szomszédjai, Pakisztán és Kína, és biztonsági
problémákkal, terrorizmussal és határ menti fegyveres összecsapásokkal néz szembe,
különösen Pakisztán esetében, Dzsammu és Kasmír autonóm államban, valamint
kisebb mértékben Kína esetében is. 2019 augusztusában az indiai kormány
visszavonta Dzsammu és Kasmír különleges jogállását. Ez a döntés erőszakos
tiltakozásokhoz vezetett, és veszélybe sodorta a régió politikai stabilitását. Az indiai
kasztrendszer a világ egyik legrégebbi, osztályok szerint szerveződött társadalmi
berendezkedése, amely aggodalmakat vet fel a kasztokon alapuló folyamatos
diszkriminációt illetően. Az országban ezenkívül jelentős az etnikai és nyelvi
sokféleség, és több államban feszültségek tapasztalhatók, valamint az emberi jogok
megsértéséről és a nők és gyermekek jogainak megsértéséről is beszámolnak.
Az emberi jogi kérdések Indiában továbbra is aggodalomra adnak okot. Az Európai
Parlament 2021. április 29-én ajánlást fogadott el az EU és India közötti kapcsolatokról,
amelyben utalt a gyülekezés szabadságához való jogra, tekintettel a mezőgazdasági
termelők 2020 vége óta zajló heves tiltakozásaira.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szerint a gyermekmunka széles körben
elterjedt Indiában, annak ellenére, hogy Modi miniszterelnök egy sor olyan intézkedést
hagyott jóvá, amelyek tiltják, hogy 14 év alatti gyermekek veszélyes munkákat
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végezzenek, és szigorú szankciókat szabnak ki a jogsértő munkáltatókra. Becslések
szerint 2020-ban Indiában 33 millió gyermekmunkás dolgozott, és a dolgozó
tizenévesek 56%-a már nem részesül oktatásban.
2020-ban Uttár Prades észak-indiai tartomány áttérést tiltó jogszabályt fogadott
el a kikényszerített és csalárd vallási áttérések ellen, amelyben börtönbüntetések
kiszabásáról is rendelkezett. A kritikusok a jogszabályt keményvonalas hindu
csoportok összeesküvésének minősítették, amelynek célja, hogy fellépjen a vallási
kisebbségekkel szemben. A jogszabály alapján már sor került letartóztatásokra is.

PAKISZTÁN

Az Európai Unió és Pakisztán közötti kapcsolatok 1962-re nyúlnak vissza, és jelenleg
a 2004. évi együttműködési megállapodáson alapulnak. Az Unió a fejlesztés és
a segélyezés terén fontos adományozóként támogatja a pakisztáni demokrácia
kiépítését és az intézményfejlesztést.
Pakisztán az Európai Unió által nyújtott egyoldalú kereskedelmi kedvezmények egyik
legfőbb haszonélvezője a GSP+ vámkedvezmény-rendszer keretében, amelyet 2014-
ben vezettek be újra. A folyamat részeként a Parlament Nemzetközi Kereskedelmi
Bizottsága ellenőrzi a GSP+ követelményeknek való megfelelést. Pakisztán GSP+
státuszát felül lehetne vizsgálni, mivel olyan kötelezettségek kapcsolódnak hozzá, mint
az emberi jogok és a vallásszabadság garantálása.
Kínát követően Pakisztán második legfontosabb kereskedelmi partnere az EU,
amellyel 2020-ban az ország teljes kereskedelmének 14,3%-át, teljes exportjának
pedig 28%-át bonyolította le. 2020-ban Pakisztán volt az EU 42. legnagyobb
árukereskedelmi partnere, amely az uniós kereskedelem 0,3%-át tette ki. 2020-ban a
két fél közötti kétoldalú árukereskedelem teljes értéke 9,3 milliárd euró volt. Pakisztán
az EU-val szemben 1,7 milliárd eurós kereskedelmi többlettel rendelkezett.
Az Európai Unió jelentős adományozó a Pakisztánnak nyújtott fejlesztési támogatás és
humanitárius segítségnyújtás tekintetében. A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó
fejlesztési együttműködési eszköz keretében nyújtott támogatás összege 653 millió
eurót tett ki. Pakisztánt súlyosan érintette a Covid19-világjárvány, és az EU 150
millió eurót biztosított az egészségügyi vészhelyzet kezelésére. A 2021–2027-
es időszakra vonatkozó többéves indikatív program keretében 265 millió eurót
különítettek el Pakisztán számára, három kiemelt területen: zöld és inkluzív növekedés,
humántőke, valamint kormányzás/jogállamiság. Bár ez kevesebb, mint az előző
időszakban, továbbra is jelentős hozzájárulást jelent. A finanszírozás nyújtására
valószínűleg költségvetés-támogatás formájában kerül majd sor. Az EU elismerte
azokat a kihívásokat, amelyekkel Pakisztánnak több mint hárommillió menekült
befogadása során szembe kell néznie, és készen áll arra, hogy mérlegelje további
támogatás nyújtását, többek között a menekültek Afganisztánba történő önkéntes
hazatelepüléséhez.
Az EU–Pakisztán vegyes bizottság 16. ülésére 2021. június 16-án került sor.
Az ülésen megvitatták a 2019. évi EU–Pakisztán stratégiai együttműködési terv
teljes körű és hatékony végrehajtását, a Covid19-világjárvány társadalmi-gazdasági
hatását, valamint Pakisztánnak a fenntartható gazdasági helyreállítás érdekében
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tett erőfeszítéseit. Véleménycserét folytattak továbbá az éghajlatváltozásról, a
konnektivitásról és a digitalizációról, valamint az oktatás, a kultúra, a tudomány és a
technológia terén folytatott együttműködésről. Az EU nagyra értékelte, hogy Pakisztán
az elmúlt két évtizedben afgán menekültek millióit fogadta be. Az EU biztosította
Pakisztánt az együttműködéséről és a tartós megoldásra irányuló, folyamatban lévő
munkájáról, többek között az afgán menekültek hazájukba való biztonságos és
méltóságteljes visszatérésének támogatása és előmozdítása révén.
2021. április 27-i állásfoglalásában a Parlament felszólította a Bizottságot, hogy a
romló emberi jogi helyzetre tekintettel értékelje újra Pakisztán GSP+ programra való
jogosultságát. A Parlament nyomon követi a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat
(EKSZ) által annak érdekében tett lépéseket, hogy nyomást gyakoroljanak Sehbaz
Sarif miniszterelnök kormányára az emberi jogi kérdések kezelése érdekében, ideértve
az istenkáromlásról szóló törvényeket is, amelyek szigorú büntetéseket tartalmaznak,
többek között akár a halálbüntetést is. A pakisztáni hatóságok reformokat hajtottak
végre a jó kormányzás és a szabadságjogok javítása érdekében, és javaslatokat
terjesztettek elő az ország büntető igazságszolgáltatási rendszerének megerősítésére,
amelyek eredményként 2019 márciusa óta a pakisztáni katonai bíróságok már nem
rendelkeznek joghatósággal polgári személyek felett.
A 13. EU–Pakisztán parlamentközi ülésre 2022 márciusában került sor. A
megbeszélések középpontjában a pakisztáni politikai fejlemények, az Ukrajna elleni
orosz agresszió, a kereskedelem, a GSP+ és az emberi jogok álltak. A parlamentközi
ülés elengedhetetlennek tartotta, hogy a két fél parlamenti képviselői értékeljék az elért
eredményeket, és parlamenti ellenőrzést és iránymutatást biztosítsanak a kétoldalú
kapcsolatokban.
2022 júniusában az EU megfigyelő missziója 27 nemzetközi egyezmény tényleges
végrehajtását értékelte, ami kötelező követelménye a GSP+ státusz fenntartásának,
ami Pakisztán számára rendkívül előnyös. Az ország 2014-es GSP+-hoz való
csatlakozása óta a vállalkozások 65%-kal növelték az EU piacára irányuló exportjukat.
A több mint 440 millió fogyasztóval rendelkező európai egységes piac Pakisztán
legfontosabb piaca. A látogatás megállapításai a következő GSP-jelentés részét fogják
képezni, amelyet 2022 végén terjesztenek a Parlament és a Tanács elé.
Pakisztán kulcsfontosságú szerepet játszott az afgán békefolyamatban, mivel
elősegítette a 2020. februári amerikai–tálib megállapodás elérését, amelynek
keretében Washington beleegyezett abba, hogy az összes amerikai és NATO-
csapatot kivonják Afganisztánból. Pakisztán geostratégiai szerepe az indiai–csendes-
óceáni térségben várhatóan nőni fog, különösen a tálibok Afganisztánban történt
2021. augusztusi hatalomátvételét követően. A stabil, demokratikus és virágzó
Pakisztán alapvető fontosságú az EU számára, és a tálibok fő tárgyalópartnereként,
valamint az afgán menekültek fő célországaként az ország nemzetközi szinten új
arculatot alakít ki. A pakisztáni politikát folyamatos zűrzavar jellemzi. A hadsereg
továbbra is aktív szerepet játszik a bel- és külpolitikában, és széles körű
megbízatással rendelkezik a biztonsági és terrorizmusellenes ügyekben is. Az
Imran Khan miniszterelnök leváltását eredményező 2022. márciusi bizalmatlansági
szavazást követően 2022 áprilisában új kormány alakult. A Pakisztáni Muzulmán Liga
(Nawaz) – PML-N vezetőjét, Sehbaz Sharifot, a leghosszabb ideig hivatalban lévő
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volt miniszterelnök, Nawaz Sharif testvérét megválasztották az új miniszterelnöknek.
A következő általános választásokra várhatóan 2023 közepén kerül majd sor.
Az iszlámábádi legfelsőbb bíróság 2022 szeptemberében korrupciós vádak miatt
vádat emelt a leköszönő Imran Khan miniszterelnök ellen, miután a bírák elutasították
magyarázatait. Khannak a külön terrorizmusellenes bíróság előtt is meg kell jelennie,
mivel az ellene felhozott vádak a rendőrség szerint az iszlámábádi rendőrfőnök és egy
bírónő megfenyegetésével kapcsolatosak. Khant lázadással is vádolják, mert állítólag
lázadásra buzdított a hadseregben. A hatalomból való kiszorulása óta Khan a kormány
és az ország hadseregének éles hangú kritikusa, és továbbra is sok pakisztáni szavazó
támogatására számíthat.

AFGANISZTÁN

Az EU és Afganisztán közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodást
2017. február 18-án írták alá, és az Európai Parlament 2019. március 13-án
hagyta jóvá. Az EU-val fenntartott kapcsolatokat hozzáigazították a háborúhoz
és a háború utáni helyzethez. Az Európai Parlament jelentős hozzájárulásának
köszönhetően Afganisztán részben szerepel, és fokozatosan egyre nagyobb
szerepet kap az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiájában. Afganisztán az
uniós fejlesztési finanszírozás legnagyobb kedvezményezettje Ázsiában, és az EU
legkedvezőbb kereskedelmi rendszere, a „fegyver kivételével mindent” (EBA) rendszer
kedvezményezettje. Az EU a 2014–2020-as időszakra 1,4 milliárd eurót különített el
Afganisztán számára. A békéről, jólétről és önellátásról szóló, 2020 novemberében,
Genfben megrendezett, Afganisztánnal foglalkozó konferencián az EU 1,2 milliárd EUR
összegű hosszú távú és sürgősségi segélyt ajánlott fel a 2021–2025-ös időszakra.
A legutóbbi elnökválasztásra 2019 szeptemberében került sor, melyen Asraf Gáni
nyerte el a szavazatok többségét (50,64%), és ezzel legyőzte Abdullah Abdullahot
(39,52%). 2020. február 29-én az Egyesült Államok és a tálibok Dohában aláírták
az Afganisztán–USA közös békenyilatkozatot, amely kétoldalú békemegállapodás,
amelybe nem vonták be az afgán kormányt. Az Egyesült Államok és a NATO
kötelezettséget vállaltak csapataik fokozatos kivonására és a fogvatartottak szabadon
bocsátására. Az USA továbbá kötelezettséget vállalt arra, hogy diplomáciai
párbeszédet kezd az ENSZ Biztonsági Tanácsának többi tagjával és Afganisztánnal
annak érdekében, hogy a tálibokat töröljék az ENSZ szankciós listájáról.
2020 szeptemberében Dohában megkezdődtek az afgán kormány és a tálibok közötti
béketárgyalások, amelyek célja az átfogó tűzszünet és a politikai rendezés feltételeinek
megteremtése volt. 2021-ben több békekonferenciát tartottak Dohában, Moszkvában
és Isztambulban, de ezek nem jártak pozitív eredménnyel. A tárgyalások holtpontra
jutottak, és a helyzetet súlyosbította a kormányon belüli belső megosztottság, a
Covid19-világjárvány hatása és a romló humanitárius helyzet.
2021 májusától a tálibok rövid idő alatt egyre több terület felett ellenőrzést
szereztek. Az afgán biztonsági erők elhanyagolható ellenállása lehetővé tette, hogy
a tálibok kevesebb mint négy hónap alatt ellenőrzést szerezzenek az ország felett.
2021. augusztus 15-én, néhány órával azt követően, hogy Gáni elnök száműzetésbe
menekült Dubajba, a tálibok kihirdették, hogy győzelmet arattak Kabul felett. A tálibok
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2021. szeptember 7-én – az arra vonatkozó korábbi ígéretek ellenére, hogy az új
kormány inkluzív lesz – bejelentették egy kizárólag férfiakból álló tálib ügyvivő kormány
megalakulását. Azóta a tálibok folyamatosan és súlyosan megsértik az emberi jogokat,
különösen a nőkkel, a lányokkal és a kisebbségekkel szemben.
2021. augusztus 30-án az USA és a NATO az „in together, out together” (együtt be,
együtt ki) elv alapján a vártnál hamarabb befejezte Afganisztánból való kivonulását,
ami a 2001–2021 közötti afganisztáni háború végét jelentette, azonban humanitárius
káoszban hagyta az országot. Az amerikai és a NATO-csapatok kivonása tovább
fokozta az afganisztáni biztonsági aggályokat.
A Talibán kapcsolatai az al-Kaidával és az úgynevezett Iszlám Állammal zavarosak,
és az ország megosztott, ami a városi és vidéki közösségek gondolkodását illeti.
Afganisztán fiatal városi lakossága inkább abban a viszonylag nyitott társadalomban
szeretne élni, amelyet ismernek, a tádzsik, üzbég és hazara etnikai kisebbség pedig
nem akar a tálibok irányítása alatt állni.
A tálib hatalomátvételt követően az afgán biztonsági személyzet és az uniós
nagykövetségek dolgozói elleni megtorlások miatti aggodalomtól indíttatva az EU egy
több mint 100 fős válságcsoportot hozott létre. 2021 augusztusában a válságcsoport
támogatást nyújtott több mint 17 500 személy, köztük 4 100 uniós állampolgár és 13 400
afgán állampolgár Kabulból történő evakuálásához. Az uniós küldöttség teljes személyi
állományát ki tudta menekíteni.
Afganisztán a segélyektől leginkább függő országok egyikeként jelenleg humanitárius
katasztrófával néz szembe, amelyben népessége felének alapvető szükségletei –
például élelmiszer, víz és gyógyszerek – kerülhetnek veszélybe. A humanitárius helyzet
tovább romlott, mivel Pakisztánban és Iránban jelenleg több mint hárommillió belső
menekült és több mint kétmillió menekült és menedékkérő él. Az Afganisztánról
szóló, 2021. szeptember 13-án Genfben tartott ENSZ-konferencián 1,2 milliárd USD-
t ajánlottak fel, amelyből az EU és tagállamai 677 millió USD-t biztosítanak.
A 2021. október 12-i G20-csúcstalálkozón Ursula von der Leyen, a Bizottság
elnöke egymilliárd EUR összegű afgán támogatási csomagot jelentett be. A helyzet
továbbra is drámai, és azt még tovább súlyosbították a közelmúltbeli, 2022-es
földrengések és áradások, amelyeket követően az Európai Bizottság 1 millió EUR
humanitárius finanszírozást különített el a legsürgetőbb szükségletek kezelésére. Az
EU együttműködik a tálibokkal olyan gyakorlati kérdésekben, mint az evakuálás és
a humanitárius műveletek, és az EKSZ által irányított kabuli küldöttségen keresztül
koordinálja kapcsolatait.
Az Uniót mély aggodalommal tölti el a radikális saría jogrendszerű iszlám emirátus
visszaállítása. Ez súlyos kérdéseket vet fel az EU Afganisztánnal való jövőbeli
együttműködésével kapcsolatban, amely attól függ, hogy az elmúlt 20 év eredményei
hogyan őrizhetők meg. Különös figyelmet kell fordítani a nemzetközi terrorizmus és
migráció potenciális növekedésére, valamint a kábítószer-kereskedelem terjedésére.
2021. szeptember 3-án az uniós külügyminiszterek megállapodtak abban, hogy az EU
nem ismeri el a tálibokat, de együtt fog működni velük. Az együttműködés mértéke az új
afgán kormány magatartásától függ majd, az arra vonatkozó kötelezettségvállalástól,
hogy Afganisztán nem szolgálhat a terrorizmus bázisaként, valamint tiszteletben tartja
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az emberi jogokat, különösen a nők jogait, a jogállamiságot és a média szabadságát.
Az együttműködés attól is függ majd, hogy létrehoznak-e egy befogadó és átmeneti
kormányt, biztosítják-e a humanitárius segélyszervezetek munkatársainak szabad
bejutását, valamint hogy a tálibok kötelezettséget vállalnak-e arra, hogy megengedik,
hogy külföldi állampolgárok és afgánok elhagyhassák az országot.
Azóta, hogy a tálibok átvették a hatalmat, 2021 végén és 2022-ben számos korlátozást
vezettek be újra a nőkre vonatkozóan Afganisztánban. Szabályokat vezettek be a
ruházatra vonatkozóan, és olyan jogszabályokat vezettek be, amelyek megtiltják a
nők számára, hogy férfi kísérő nélkül menjenek ki a közterületekre. Bár néhány
állami egyetem 2022 februárjában újra megnyílt mind a férfiak, mind a nők számára,
és az iskolák 2022 márciusában újra megnyitottak és új tanévet kezdtek, a tálibok
visszavonták korábbi ígéretüket, miszerint a lányok számára lehetővé teszik a
középiskolai tanulmányokat. Ez a becslések szerint 1,1 millió tanulót érint. A Világbank
szerint a nők munkaerő-piaci részvétele az elmúlt évtizedben 15%-ról 22%-ra nőtt. A
hatalomátvétel óta azonban csökkent: a tálibok a hatalomba való visszatérésük óta
nagyobb mértékben korlátozzák a nők otthonon kívüli mozgását.
A Parlament mindig is támogatta és továbbra is támogatni fogja az Afganisztánon belüli
inkluzív tárgyalásokat, amelyek a négy évtizedes halál és pusztítás megszüntetésének
előfeltételei, és ragaszkodik valamennyi politikai csoport és a civil társadalom
bevonásához. 2020 ősze óta a Parlament több alkalommal is elítélte az erőszak
kirobbanását, és az afganisztáni helyzetről szóló, 2021. júniusi állásfoglalásában
aggodalmát fejezte ki a csapatok kivonásának következményei miatt, és az
EU Afganisztánnal való jövőbeli együttműködésére vonatkozó átfogó stratégia
elfogadására szólított fel. 2021 júliusában, egy hónappal a tálib hatalomátvétel előtt
az Európai Parlament Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttsége (D-
AF) megtartotta a 6. EU–Afganisztán parlamentközi ülést az afganisztáni nemzetgyűlés
képviselőivel közösen. Az ülés két vitafórumot is magában foglalt: az egyik a
békefolyamatról és a külföldi csapatok kivonását követő afganisztáni helyzetről, a
másik pedig a nők békefolyamatban betöltött szerepéről és az EU-val való jövőbeli
kapcsolatokról szólt.
2021 szeptemberében a Parlament állásfoglalást fogadott el az afganisztáni helyzetről,
amelyben sajnálatát fejezte ki a tálibok erőszakos hatalomátvétele miatt. A Parlament
komoly aggodalmának adott hangot a jövőt illetően, és támogatta az EU azon
döntését, hogy nem ismeri el a tálib kormányt. A Parlament azt is elismerte, hogy
logisztikai, műveleti és humanitárius célokból operatív együttműködésre lesz szükség
a tálib kormánnyal, és felszólított a veszélyben lévő uniós polgárok és afgánok
további evakuálásának elősegítésére, valamint a humanitárius segítségnyújtás további
növelésére. A Parlament, különösen az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért
felelős küldöttsége aggodalmát fejezte ki a humanitárius, gazdasági és menekültügyi
válsággal kapcsolatban, amely humanitárius folyosók kialakítását és stratégiai
megközelítést igényel az egész régióra vonatkozóan, beleértve Pakisztánt, Iránt és
Közép-Ázsiát is.
A Parlament 2022 februárjában rendezvénysorozatot szervezett az afgán nőkkel
foglalkozó magas szintű konferencia keretében. 2022. március 10-én virtuális találkozó
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keretében elindították az afgán női vezetők fórumát, amelyhez közel 50 afgán női
vezető csatlakozott Afganisztánból és a világ más részeiről.
Az EU 2022 márciusában számos, a nők jogait támogató nyilatkozatot adott ki, például
Josep Borrell, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
által kiadott nyilatkozatot, amelyben felszólított a lányoknak szóló középiskolák
azonnali újraindítására. Ez a felhívás a G7-ek külügyminisztereinek nyilatkozatában
is szerepelt. 2022 áprilisában a Parlament állásfoglalást fogadott el az afgán nők
jogainak helyzetéről. Ebben elítélte a tálibok azon döntését, hogy kiterjesztik a lányok
iskoláztatására vonatkozó tilalmat, és az már a hetedik évfolyamtól kezdve érvényes,
és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy továbbra is szándékukban áll a nők közéletből
való kiiktatása és legalapvetőbb jogaik – többek között az oktatáshoz, a munkához, a
szabad mozgáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés – megszüntetése.
Az EU továbbra is együttműködik a tálibokkal, amint azt az EKSZ 2022. augusztusi,
a tálib hatalomátvétel után egy évvel kialakult helyzetről szóló nyilatkozata is
hangsúlyozza, amely kiemeli az EU elkötelezettségét az afgán nép mellett.

BANGLADES

Az EU és Banglades közötti kapcsolatok 1973-ig nyúlnak vissza. A 2001-
es együttműködési megállapodás a következő területeket fedi le: kereskedelem,
gazdaságfejlesztés, emberi jogok, jó kormányzás és környezetvédelem. A legkevésbé
fejlett országok egyikeként Banglades részesül az EBA-rendszer, azaz az EU általános
vámkedvezmény-rendszere keretében elérhető legkedvezőbb kereskedelmi rendszer
előnyeiből. Banglades 2026-ra várhatóan kikerül a legkevésbé fejlett országok
státuszából. Egy átmeneti időszakot követően ekkor az ország elveszítené az EBA-
rendszerhez való hozzáférését.
Az Unió a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves indikatív program
keretében legfeljebb 690 millió euró nyújtására vállalt kötelezettséget. Hangsúlyozta,
hogy Bangladesben politikai reformokra van szükség annak érdekében, hogy
javítsa üzleti környezetét, és vonzóbbá váljon a kereskedelem és a beruházások
számára. 2019 júliusában az EU két programot indított Bangladesben, amelyek
az államháztartási gazdálkodásra és az országos szociális biztonsági reformokra
irányulnak. A Covid19-re adott „Európa együtt” válaszintézkedés részeként az EU
113 millió eurót különített el a bangladesi ruházati és bőrexport-orientált iparágakban
dolgozó munkavállalók megélhetésének védelmére. A 2021–2027-es időszakra
vonatkozó uniós programozás összhangban van a 2020–2025 közötti időszakra
vonatkozó 8. ötéves tervvel.
Banglades parlamentáris demokrácia, ahol a hatalmat felváltva két párt, az Awami
Liga (AL) és a Bangladesi Nemzeti Párt gyakorolja. A 2018. decemberi választásokat
az Awami Liga nyerte. Banglades azon kevés országok közé tartozik, amelyek
elérték a millenniumi fejlesztési célokat. Mindazonáltal a munkavállalói jogok és
a munkafeltételek továbbra is komoly problémát jelentenek, különösen a Dakka
környéki ruhagyárakban. A Covid19-járvány jelentős hatást gyakorolt a gazdasági
és politikai stabilitásra. Az Awami Liga megnyerte egymást követő harmadik hivatali
ciklusát, amely 2023-ban jár le. Banglades bruttó hazai terméke (GDP) 2022-ben
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várhatóan csökkenni fog az Ukrajna elleni orosz inváziót követő válság, az áruk
árának emelkedése és az infláció miatt. Az ország ezért pénzügyi támogatást kért
a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF). Banglades ruházati exportja az elmúlt években
megsokszorozódott. Bangladesben gyakoriak a gyárakban és más munkahelyeken
bekövetkező balesetek és tüzek, amelyek következtében az elmúlt évtizedben 1 310
munkavállaló meghalt és 3 883 ember megsérült.
2017 augusztusa óta több mint 800 000 rohindzsa menekült a mianmari üldöztetés elől
Bangladesbe. Az EU szorosan figyelemmel kíséri a rohindzsa menekültválságot, és
kifizette az ENSZ 2017. októberi adományozói konferenciáját követően összegyűjtött
280 millió euró több mint felét. Az EU eredetileg több mint 150 millió eurót különített
el humanitárius segítségnyújtásra, ezt követően 2018-ban 41 millió eurót, 2019-ben
35 millió eurót, 2020-ban pedig 31 millió eurót, elsősorban a Cox’s Bazarban tartózkodó
rohindzsa menekültek támogatására. Az EU 2021. február 23-án bejelentette, hogy
további 39 millió EUR összegű humanitárius segélyt különít el Banglades és Mianmar
számára. Az összegek célja a konfliktusok által érintett és lakóhelyüket elhagyni
kényszerült közösségek, különösen a rohindzsák szükségleteinek kezelése, akik
helyzete a Covid19-világjárvány alatt még tovább romlott. A mianmari fejlemények
fényében valószínűtlennek tűnik, hogy a rohindzsa menekültek hajlandóak lennének
saját akaratukból visszatérni. A rohindzsa válság fontos belpolitikai kérdés a 2023-as
bangladesi választásokat megelőzően. A bangladesi kormány erőfeszítéseket tesz a
rohindzsák hazatelepítésére, de visszatérésüket továbbra is akadályozzák a mianmari
körülmények.

SRÍ LANKA

Az Európai Unió és Srí Lanka közötti kapcsolatok az 1975-ös együttműködési
megállapodásra nyúlnak vissza, melyet 1995-ben fejlesztettek tovább partnerségi és
fejlesztési együttműködési megállapodás révén. Az Unió 2017 májusában biztosította
a GSP+ előnyeit Srí Lanka Európai Unióba irányuló exportja számára, amellyel
ösztönözni kívánja a politikai reformokat és a nemzetközi emberi jogi, munkajogi,
környezetvédelmi és a jó kormányzásra vonatkozó egyezmények tiszteletben tartását.
Az Európai Parlament szorosan figyelemmel kíséri, hogy Srí Lanka milyen
eredményeket ér el a GSP+ kritériumoknak való hatékony megfelelés terén. Jelentősen
aláásták az átmeneti igazságszolgáltatás és a nemzeti megbékélés kilátásait, azaz az
Európai Parlament két alapvető feltételét a tekintetben, hogy Srí Lanka jogosult legyen
a GSP+ igénybevételére. .
Az Unió az elmúlt évtizedben Srí Lanka számára 760 millió EUR fejlesztési támogatást
nyújtott. Az Európai Unió Kína után Srí Lanka második legnagyobb kereskedelmi
partnere és második fő kiviteli célországa, a kétirányú árukereskedelem összértéke
2020-ban 3 milliárd euró volt, 1,2 milliárd euró kereskedelmi mérleggel Srí Lanka
javára.
Az EU és Srí Lanka 2022 februárjában, Brüsszelben tartotta meg a vegyes bizottság
24. ülését. Srí Lanka naprakész tájékoztatást adott a megbékélés és független
intézményei, különösen az eltűnt személyek hivatala, a jóvátételi hivatal, a nemzeti
egység és megbékélés hivatala, valamint a Srí Lanka-i emberi jogi bizottság
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terén elért eredményekről. Az EU határozottan arra ösztönözte Srí Lankát, hogy
továbbra is működjön együtt az Emberi Jogi Tanáccsal és annak mechanizmusaival.
A vegyes bizottság áttekintette a kereskedelmi és gazdasági együttműködéssel
foglalkozó munkacsoport 2022. januári ülésének következtetéseit. Srí Lanka nagyra
értékelte a GSP+ rendszer értékes hozzájárulását az ország fenntartható fejlődéséhez.
A felek áttekintették, hogy Srí Lanka megfelel-e a GSP+ rendszer hatálya alá
tartozó, az emberi jogokkal, a munkavállalói jogokkal, a környezetvédelemmel és
a jó kormányzással kapcsolatos 27 nemzetközi egyezménynek. A vegyes bizottság
megvitatta továbbá a fejlesztési együttműködési munkacsoport következtetéseit, amely
2022 február 2-án ülésezett, hogy megvitassa a 2021–2027-es időszakra vonatkozó
többéves uniós indikatív program prioritásait.
Srí Lankát 1983 és 2009 között polgárháború sújtotta, amely a főleg szingalézek
által uralt kormány és a „Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei” között zajlott. Gotabaja
Radzsapaksza nyerte meg a 2019. novemberi elnökválasztást, és testvérét, a
korábbi elnök Mahinda Radzsapakszát nevezte ki új miniszterelnöknek. Az elnök
pártszövetsége, a Srí Lanka-i Népi Szabadság Szövetség hatalmas fölénnyel nyert
a 2020 augusztusában tartott parlamenti választásokon. Mahinda Radzsapakszát
testvére, Gotabaja Radzsapaksza iktatta be. 2020 szeptemberében bevezették a
vitatott 20. módosító törvényt, amely megerősítette az elnök végrehajtási hatásköreit,
és gyengítette a miniszterelnök és a parlament szerepét.
Az országot sújtó, történetének eddigi legsúlyosabb gazdasági válsága 2022-ben
tömeges tüntetésekhez vezetett. A magas nyersanyagárak, valamint az alapvető
nyersanyagok és az energia hiánya példátlan zavargásokat váltottak ki. A tüntetések
2022 áprilisában kezdődtek, amikor több százezer ember vett részt a Radzsapaksza
elnök lemondását követelő, nagyrészt békés tiltakozásokon. 2022 júliusában több
ezer ember megrohamozta hivatalos rezidenciáját, ezt követően pedig az elnök egy
katonai repülőgépen előbb a Maldív-szigetekre, majd Szingapúrba menekült. Gotabaja
Radzsapaksza elnök és Mahinda Radzsapaksza miniszterelnök egyaránt lemondott.
2022. július 20-án Ranil Vikremeszingét választották meg az új elnöknek. Az
elnök 2022. július 22-én Dines Gunavardenát nevezte ki új miniszterelnökének.
Vikremeszinge elnökké válása óta az emberi jogi csoportok azzal vádolják a kormányt,
hogy keményen fellép a tüntetőkkel szemben. A rendőrség az elmúlt hetekben több
tucat tüntetőt vett őrizetbe, többségüket azonban azóta óvadék ellenében szabadon
engedték.
Srí Lanka történetében első alkalommal nem teljesítette adósságát, és új
programban állapodott meg az IMF-fel a makrogazdasági stabilitás és az
adósság fenntarthatóságának támogatására. Gotabaja Radzsapaksza volt elnök
visszatért az országba. A Srí Lanka-iak az ő kormányát hibáztatják a sziget
történelmének legsúlyosabb gazdasági válságáért. A devizatartalékok összeomlása
súlyos élelmiszer- és üzemanyaghiányhoz vezetett. 2022 szeptemberében a Srí
Lanka-i kormány előzetes megállapodásra jutott az IMF-fel egy 2,9 milliárd USD
összegű hitelről. Ez számos feltételtől függ, többek között a költségvetési reformoktól
és Srí Lanka 51 milliárd dolláros adósságának átstrukturálásától a hitelezőkkel
szemben. A kormány számára az is kihívást jelent, hogy meggyőzze az embereket,
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hogy a bevételek növelésére irányuló erőfeszítések részeként privatizálják a
kulcsfontosságú közszolgáltatásokat.

NEPÁL

Az Európai Unió és Nepál közötti kapcsolatok 1973-ra nyúlnak vissza, és a
közöttük 1996-ban kötött együttműködési megállapodáson alapulnak. A lakosság közel
egynegyede naponta kevesebb mint 2 USD összegből él, és Nepál a költségvetésének
25%-át kitevő külső támogatástól függ. Az EU Nepál egyik legnagyobb adományozója
a fejlesztési segélyezés terén, és a 2014–2020 közötti időszakban megháromszorozta
fejlesztési támogatását, amely így 360 millió euróra nőtt. Az EU ismételten
hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy Nepál jobban használja ki az EBA által
biztosított kereskedelmi kedvezményeket.
Az EU–Nepál vegyes bizottság legutóbb 2021 novemberében ült össze. Ezen az
ülésen a fejlesztési együttműködéssel foglalkozó albizottság megerősítette Nepál
és az EU jelenlegi együttműködését. A 2019–2024-es nepáli nemzeti fejlesztési
tervvel együtt az EU jelenleg az új, 2021–2027-es többéves indikatív program
keretében támogatja Nepált, amely három kiemelt együttműködési területet határoz
meg: inkluzív zöld növekedés, humántőke-fejlesztés és jó kormányzás. Ezek a kiemelt
területek összhangban vannak az EU globális stratégiáival is, például az indiai–
csendes-óceáni térséggel folytatott együttműködésre vonatkozó stratégiával, a globális
helyreállítási kezdeményezéssel, valamint az EU külső tevékenységeiben a nemek
közötti egyenlőség biztosítását és a nők szerepének megerősítését célzó, a 2021–
2025-ös időszakra szóló cselekvési tervvel (GAP III). A 2021–2024-es időszakra
összesen 209 millió eurót különítettek el.
2020 áprilisában az EU 75 millió euró összegű támogatási csomagot készített Nepál
számára azzal a céllal, hogy enyhítse a Covid19 hatását, és ösztönözze a nepáli
gazdaságot és munkaerő-keresletet, ezáltal támogatva az egyéni jövedelmet egy olyan
országban, amelyet a felső és alsó kasztok közötti jelentős egyenlőtlenség jellemez,
valamint marginalizált közösségek, mint például a madhesi lakosság.
2020. január 23-án Nepálban országgyűlési választásokat tartottak. A kormányzó
Nepáli Kommunista Párt 16 helyet szerzett, a Rastriya Janata Párt (RJP-N) pedig
2-t. Nepált 2020 decembere óta politikai bizonytalanság sújtja, mivel az elnök
a miniszterelnök ajánlása nyomán feloszlatta a parlamentet, hogy előrehozott
választásokat írjon ki. A Legfelsőbb Bíróság 2021 februárjában visszaállította a
parlamentet, de a kormány 2021 májusában elvesztette bizalmatlansági indítványát. A
politikai zűrzavar folytatódott, és 2022-ben nagyfokú politikai instabilitás következett,
amikor is a parlamentet feloszlatták, majd a Legfelsőbb Bíróság azt ismét
visszaállította. Az általános választásokat a tervek szerint 2022. november 20-ára írták
ki.
A 2022-es magas globális olaj- és nyersanyagárak hatással voltak a nepáli fogyasztói
árakra, ami kockázatot jelent a politikai stabilitásra nézve, mivel ez zavargásokhoz
és tiltakozásokhoz vezethet, ideértve a hindu monarchia helyreállítására irányuló
követeléseket is. Ezt a hindu Prajatantra Párt szorgalmazta, amely javíthatja választási
kilátásait a 2022. novemberi általános választásokon. Nepál vegyes választási
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rendszere, amely ötvözi az „egyszerű többségi rendszert” (vagy más néven: „az első
befutó” rendszerét) és az arányos képviseletet, megnehezíti a többségi mandátum
megszerzését. A politikai pártoknak ezért valószínűleg koalíciót kell majd kötniük a
hatalom megosztásáról szóló megállapodásokkal, ahogyan az Nepálban lenni szokott.
Kína és India versengenek az országban gyakorolt befolyásért. A fő kihívást a politikai
patthelyzet békés megoldása jelenti az alkotmány reformja révén, amelyet módosítani
kell a dalitok és az etnikai kisebbségek – különösen a Terai szigetén élő madhesi
népesség – érdekeinek figyelembevétele, valamint a külföldön élő nepáli migráns
állampolgárok jogainak garantálása érdekében.
A kormány nem biztosított átmeneti igazságszolgáltatást a polgárháború során
elkövetett emberi jogi visszaélések áldozatai számára. 2020 áprilisában a Legfelsőbb
Bíróság azt ajánlotta, hogy a büntetlenség megelőzése érdekében módosítsák a
nepáli igazságtételi és megbékélési bizottság megbízatását. A 2014-ben jogalkotási
aktussal létrehozott igazságtételi és megbékélési bizottság eddig kudarcot vallott, így
a büntetlenség légköre továbbra is fennáll. Amnesztiát adtak olyan bűncselekmények
esetében, mint a kínzás, a szexuális erőszak és a bántalmazás. 2014-ben a
kormány létrehozta az erőszakosan eltüntetett személyek bizottságát is azzal a
céllal, hogy kivizsgálja az emberek fegyveres konfliktus során történt erőszakos
eltüntetését és a békemegállapodás szellemében tájékoztassa a nyilvánosságot a
történtekről. 2015 februárjában a Legfelsőbb Bíróság elrendelte a törvény módosítását,
de a kormány ezen ítélet hatályon kívül helyezését kérte. 2020. április 26-
án a Legfelsőbb Bíróság elutasította ezt a kérelmet, megerősítve ezzel a
méltányos átmeneti igazságszolgáltatási mechanizmusok fontosságát. Az emberi
jogi szervezetek üdvözölték Nepál Legfelsőbb Bíróságának 2020. áprilisi határozatát
az átmeneti igazságszolgáltatásról szóló törvény módosításának szükségességéről.
2022 júliusában a kormány törvényjavaslatot terjesztett elő a hatályos törvények
módosítására, de az Amnesty International és a Human Rights Watch nem hiszi, hogy
a javasolt törvényjavaslat összhangban lenne a Legfelsőbb Bíróság határozatával,
és szerintük az továbbra is megnehezítené vagy lehetetlenné tenné az elkövetők
büntetőeljárás alá vonását.
A Parlament Dél-Ázsiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttsége
2022 szeptemberében Bhutánba látogatott, hogy értékelje Nepál kapcsolatait az EU-
val, amely az együttműködés terén az ország legjelentősebb adományozója. Mivel
Nepál 2026-ra kikerülhet a legkevésbé fejlett országok státuszából, a Parlament
üdvözölte, hogy Nepál már megerősítette a GSP+ kérelmezéséhez szükséges 27
alapvető egyezmény többségét.

BHUTÁN

A külvilágtól évszázadok óta elszigetelt Bhután alkalmazkodik a globalizációhoz
és erősíti gazdaságát, ugyanakkor őrzi régi hagyományait. A 2008-ban
elfogadott alkotmány értelmében az ország békés átmenetet hajtott végre a
parlamenti demokráciába, amely garantálja a hatalmi ágak szétválasztását az
alkotmányos monarchia keretében. Az EU támogatja Bhután teljes autonómiáját
erős szomszédaival – Indiával és Kínával – szemben, és továbbra is azon
meggyőződésének ad hangot, hogy az országnak képesnek kell lennie arra, hogy
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kialakítsa saját biztonság- és külpolitikáját, elismerve a Bhután földrajzi elhelyezkedése
miatt bekövetkező szuverenitásvesztéssel kapcsolatos folyamatos aggodalmakat.
Az Unió 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves indikatív programja
49,3 millió euró támogatást irányzott elő Bhután számára. Az EU számottevő
jelenléttel rendelkezik Bhutánban 1982 óta, fáradozva a szegénység csökkentése,
a demokratizálódás és a jó kormányzás előmozdítása, valamint a fenntartható
mezőgazdaság és megújuló természeti erőforrások támogatása érdekében.
2018. május 24-én indult útjára az „EU–Bhután kereskedelemtámogatási projekt”,
amelynek célja a hozzáadott érték, a piaci kapcsolatok, illetve a kereskedelmi és
beruházási szabályozás fejlesztése.
2017 és 2022 között mintegy 21,5 millió euró elkülönítésére kerül sor
a fenntartható mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az éghajlatváltozással
kapcsolatos intézkedések támogatására. Emellett a Covid19-világjárvány során
felmerült igényekre reagálva az EU további 4,5 millió eurót különített el 2020-ban.
A 2021–2027-es időszakra vonatkozó, a jelenlegi makrogazdasági egyensúlyhiány
kezelésére szolgáló eljárás továbbra is támogatja Bhutánt, és összhangban van
a 2018–2023-as időszakra szóló, 12. ötéves tervvel, három kiemelt területre
összpontosítva: éghajlatváltozás és zöld növekedés a reziliens Bhutánért; jó
kormányzás az inkluzív társadalmi-gazdasági fejlődés érdekében; valamint a digitális
átállás, amely az oktatás és a közszolgáltatások változásának mozgatórugója. A 2021–
2024-es kezdeti időszakra összesen 31 millió eurót különítettek el.
Az EU és Bhután 2022 februárjában Brüsszelben tartotta 10. hivatalos konzultációját,
amelyben áttekintették a folyamatban lévő együttműködésüket. Bhután ismertette
azokat a kulcsfontosságú tevékenységeket, amelyeket a legkevésbé fejlett országok
kategóriájából való zökkenőmentes és sikeres átsorolás biztosítása érdekében
folytat, amelyre a tervek szerint 2023-ban fog sor kerülni. Az EU és Bhután
elégedettségének adott hangot a Bhután és az Európai Beruházási Bank (EBB) közötti
keretmegállapodás megerősítésével kapcsolatban, amelynek célja, hogy előkészítse
az utat az EBB által a bhutáni fejlesztési projektekhez nyújtott kedvezményes
finanszírozás előtt. Az EU ismét megerősítette, hogy támogatja Bhután fejlesztési
terveit, és felajánlotta, hogy nagyobb preferenciális hozzáférést biztosít Bhután
számára az uniós piacokhoz a GSP+ keretében, amint Bhután teljesíti a szükséges
feltételeket. Az EU előterjesztette a világ infrastrukturális fejlesztésébe történő
jelentős beruházásokra irányuló Global Gateway elnevezésű új uniós tervet, amelyet
2021 decemberében indítottak el, és amely a 2018. évi EU–Ázsia konnektivitási
stratégiát aktualizálja. Ez globális földrajzi lefedettséggel rendelkezik, és 2027-ig
300 milliárd EUR összegű beruházást tűz ki célul. Az EU méltatta a himalájai
országot a fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás
hatásaival szemben reziliens fejlődés biztosítása érdekében tett intézkedéseiért. Az
EU megállapította továbbá, hogy Bhután jelentős lépéseket tett a gyermekek és a nők
jogainak védelme és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében. Különösen
jelentős lépés, hogy a bhutáni parlament 2020 decemberében megszüntette a
homoszexualitás büntethetőségét.
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Bhután egy királyi család által vezetett új demokrácia, amelyben meg kell szilárdítani
a demokratikus folyamatot. Bhután elszigeteltsége és kiszolgáltatottsága hozzájárult
ahhoz, hogy vallása, környezete és kultúrája megőrzésén alapuló, sajátos nemzeti
identitás alakuljon ki. Alapvető fontosságúnak tartják az ország kultúrájának védelmét.
Bhután kulturális öröksége a buddhista szellemi kultúrával összhangban a „bruttó
nemzeti boldogság” (GNH) révén fejeződik ki. A GNH támogatja a béke, az
erőszakmentesség, az együttérzés és a tolerancia értékeit. A 2008. évi alkotmányban
rögzített GNH egy olyan fejlesztési filozófia, amely egy index segítségével méri az
ország gazdasági fejlettségi szintjét, valamint a lakosság jóllétének és boldogságának
szintjét. A GNH-t egy 2011-es ENSZ-határozat is elismerte, és több területet foglal
magában: pszichológiai jóllét, életszínvonal, jó kormányzás, egészség, oktatás,
közösségi vitalitás, kulturális sokszínűség, időfelhasználás, ökológiai sokszínűség
és ellenálló képesség. A Parlament támogatja Bhután környezetvédelmi politikáját,
amelynek célja, hogy megőrizze az ország biológiai sokféleségét, amely rendkívül
érzékeny az éghajlatváltozásra, és megelőzze az ökológiai pusztulás minden formáját,
összhangban a bruttó nemzeti boldogság koncepciójával.
A Parlament Dél-Ázsiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttsége
2022 szeptemberében látogatást tett Bhutánban, hogy értékelje az ország társadalmi-
gazdasági fejlődését, amely 2023 decemberére kikerül a legkevésbé fejlett országok
státuszából. Ez azt jelenti, hogy Bhután már nem részesülhet majd az uniós EBA-
rendszer előnyeiből. Bhután mérlegeli a GSP+ kérelmezését, de valószínűtlennek
tűnik, hogy Bhután időben alá tudja írni és meg tudja erősíteni az ehhez szükséges 27
alapvető nemzetközi egyezmény mindegyikét.

MALDÍV-SZIGETEK

Bár a Maldív-szigetekkel hivatalos együttműködési megállapodás még nem született,
az EU együttműködési támogatást biztosít a vidéki közösségek részére, valamint a
turizmus és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése terén. Az EU Külügyek Tanácsa
2018 júliusában jogi keretet fogadott el azon célzott korlátozó intézkedésekhez,
amelyek a Maldív-szigeteken a jogállamiság aláásásáért, illetve az inkluzív politikai
megoldás kialakításának akadályozásáért, továbbá a súlyos emberi jogi jogsértésekért
felelős személyeket és szervezeteket érintik. Az EU Tanácsa 2021 áprilisában
úgy határozott, hogy tárgyalásokat kezd az EU és a Maldív-szigetek közötti
partnerségi és együttműködési megállapodásról, amely a Maldív-szigetekkel fennálló
kétoldalú kapcsolatok fontos mérföldköve. 2021 szeptemberében Brüsszelben sor
került az EU és a Maldív-szigetek vezető tisztviselőinek második ülésére, hogy
megerősítsék kapcsolataikat, többek között az indiai–csendes-óceáni térségben
folytatott együttműködést.
A Maldív-szigetek rendkívül érzékeny az éghajlatváltozásra. Ki van téve az emelkedő
tengerszint és a part menti erózió veszélyének, ami komoly fenyegetést jelent az ország
megélhetésére nézve. A Maldív-szigetek parlamentje azt tervezi, hogy létrehozza
legelső éghajlatváltozási törvényét, amely korlátokat szab a szennyezésnek, és
intézkedéseket fogad el a környezet védelme és helyreállítása érdekében. Az elmúlt
20 év adatai szerint a fővárosban, Maléban évente közel négy milliméterrel nőtt
a tengerszint, és az előrejelzések szerint 2100-ig mintegy 40–50 centiméterrel fog
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növekedni. Ez a tengerpart eróziójával jár, áradásokat, a felszín alatti vizek fokozott
szikesedését és kiszámíthatatlan időjárást jelent, amely már most is áradásokat és
aszályokat okoz. Mivel a maldívok 80%-a a tengertől számított 100 méteren belül él, e
változások fizikai hatása egzisztenciális fenyegetést jelent.
Az országot továbbá a magas ifjúsági munkanélküliség, a szervezett bandák
erőszakoskodása és a kábítószer-függőség is sújtja. Egyre nő a politikai és
társadalmi nyugtalanság, mióta Mohamed Solih ellenzéki vezető legyőzte Abdulla
Jamín Abdul Gajúm korábbi elnököt 2018 szeptemberében. A Maldív-szigeteken
2019 áprilisában parlamenti választásokat tartottak. Ez jelentős győzelmet hozott
Mohamed Solih Maldív Demokrata Pártja számára, amely a parlament (madzslisz) 87
helyéből 65-öt nyert el. 2021 májusában Mohammed Nasíd volt elnököt, Solih elnök
közeli barátját, a parlament elnökét súlyosan megsebesítette egy bombatámadás.
A Parlament támogatja a maldív-szigeteki demokratikus konszolidáció folyamatát.
Ibrahim Mohamed Solih elnök a hatalmon lévő Maldív Demokrata Párt két különböző
frakciójának platformján fog indulni a 2023-as választásokon. A kormány erőfeszítései
jelenleg a gazdaság – különösen az idegenforgalmi ágazat – megerősítésére, valamint
az Indiával az infrastruktúra és a pénzügyi támogatás terén fennálló kapcsolatok
javítására összpontosítanak.
A Maldív-szigetek 2011-ben kikerült az ENSZ besorolása szerinti legkevésbé fejlett
országok kategóriájából, és 2013-ban elérte a közepes jövedelmű ország (felső sáv)
státuszát. A gazdaság főleg az idegenforgalomra és a halászatra támaszkodik. Az
Unió a Maldív-szigetek negyedik legfőbb kereskedelmi partnere, 2019-ben 10%-kal
részesedett teljes árukereskedelméből.
Mivel az idegenforgalom a GDP 70%-át teszi ki, a Maldív-szigetek gazdaságát
súlyosan érintette a Covid19-világjárvány. Az EU 2020 áprilisában 3 millió eurót
bocsátott rendelkezésre a Covid19-járvány idegenforgalmi ágazatra gyakorolt súlyos
hatásainak enyhítésére irányuló intézkedések támogatására. Az EBB 20 millió EUR
összegű kölcsönt jelentett be a helyreállítási intézkedések támogatására.
2021 augusztusában az EU vállalta, hogy „A maldív-szigeteki kkv-k (kis- és
középvállalkozások) turisztikai ágazatának reziliens helyreállításához nyújtott uniós
támogatás” elnevezésű projekt keretében 2 millió EUR összegű vissza nem térítendő
támogatást nyújt a Maldív-szigetek vendéglátóipari és üdülési célú hajóutakkal
foglalkozó ágazatának fejlesztéséhez. A támogatás célja, hogy segítse a maldív-
szigeteki turisztikai kkv-kat abban, hogy a Covid19-világjárvány miatt elszenvedett
veszteségeket követően ellenálló gazdaságot építsenek ki.
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