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PIETŲ AZIJA

Indijos ir Ramiojo vandenynų regionas sparčiai vystosi ir tampa svarbiausiu
geostrateginiu regionu, kuriame gyvena daugiau kaip 50 proc. pasaulio gyventojų.
Du trečdaliai pasaulio prekybos konteineriais vyksta per Indijos ir Ramiojo
vandenynų regioną, jo jūrų keliai yra pagrindiniai prekybos ir energijos tiekimo
maršrutai. 2021 m. rugsėjo mėn. priimta ES strategija dėl bendradarbiavimo
Indijos ir Ramiojo vandenynų regione, kuria siekiama padidinti ES dalyvavimą
regione, megzti partnerystes, stiprinti taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką ir
spręsti pasaulinius uždavinius. ES koreguoja savo dabartines priemones siekdama
strateginio savarankiškumo. 2022 m. kovo mėn. Taryba oficialiai patvirtino ES
saugumo ir gynybos strateginį kelrodį, pagal kurį skatinama atvira ir taisyklėmis
grindžiama regioninio saugumo struktūra, įskaitant saugius jūrų susisiekimo
maršrutus, pajėgumų stiprinimą ir didesnį karinio jūrų laivyno pajėgų aktyvumą
Indijos ir Ramiojo vandenynų regione. ES užmezga glaudesnius ryšius su Pietų
Azijos šalimis, jose aktyviai veikia ekonomikos srityje ir yra svarbia paramos
vystymuisi ir pagalbos teikėja. ES siekia stiprinti institucijas, puoselėti demokratiją,
gerą valdymą ir žmogaus teises, jai taip pat susirūpinimą kelia saugumo padėtis,
pvz., Kašmyro konfliktas ir padėtis Afganistane. Europos Parlamentas remia ES
pagalbą kovojant su COVID-19 krize ir jos poveikiu regione, kai teikiama tikslinė
parama pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms.

Šioje faktų suvestinėje aprašomas Pietų Azijos regionas. Taip pat žr. faktų apie Rytų
Aziją (5.6.8) ir apie Pietryčių Aziją (5.6.9) suvestines.

TEISINIS PAGRINDAS

— Europos Sąjungos sutarties V antraštinė dalis (ES išorės veiksmai);

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 206–207 (prekyba) ir 216–
219 (tarptautiniai susitarimai) straipsniai;

— partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai (dvišaliai santykiai).

PIETŲ AZIJOS REGIONINIO BENDRADARBIAVIMO ASOCIACIJA
(SAARC)

ES skatina regioninę integraciją ir remia Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo
asociaciją (SAARC). SAARC šalys narės yra Afganistanas, Bangladešas, Butanas,
Indija, Maldyvai, Nepalas, Pakistanas ir Šri Lanka. ES, Kinija, Iranas, Japonija, Pietų
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Korėja, Mauricijus, Mianmaras ir JAV turi stebėtojo statusą. Dėl vidaus nesutarimų, visų
pirma tarp Indijos ir Pakistano, SAARC darbas sustojo.
ES ir Pietų Azijos šalių vystomasis bendradarbiavimas apima finansinę ir techninę
pagalbą bei ekonominį bendradarbiavimą. Prioritetai yra užtikrinti regioninį stabilumą,
skurdo mažinimą, žmogaus teises, darnų vystymąsi, gerą valdymą ir darbuotojų
teises. ES ir SAARC bendradarbiavimo siekiai – skatinti standartų derinimą ir
sudaryti palankias sąlygas prekybai, taip pat didinti informuotumą apie regioninio
bendradarbiavimo naudą.

INDIJA

2004 m. įsteigta ES ir Indijos strateginė partnerystė skatina politinį dialogą ir
bendradarbiavimą, ekonominių santykių plėtrą, prekybą ir investicijas, taip pat žmonių
tarpusavio mainų stiprinimą. 2018 m. gruodžio 10 d. ES Taryba priėmė išvadas dėl
glaudesnio ir platesnio bendradarbiavimo su Indija ateinančiais metais skatinant taiką
ir saugumą.
ES yra trečia pagal dydį Indijos prekybos partnerė – 2021 m. jos prekybos prekėmis
vertė sudarė 88 mlrd. EUR (10,8 proc. visos Indijos prekybos vertės) ir prekybos
balansas siekė maždaug 4,3 mlrd. EUR Indijos naudai. ES yra didžiausia užsienio
investuotoja Indijoje, o užsienio investicijų srautai į šalį per pastarąjį dešimtmetį
padidėjo nuo 8 proc. iki 18 proc. 2021 m. ES sukauptosios tiesioginės užsienio
investicijos Indijoje siekė maždaug 80 mlrd. EUR. Indijoje veikia apie 6 000 Europos
įmonių, kurios įvairiuose sektoriuose tiesiogiai sukuria 1,7 mln. darbo vietų, o
netiesiogiai – 5 mln. darbo vietų. Šiuo metu Indijai taikomi vienašaliai lengvatiniai muitų
tarifai pagal ES bendrąją lengvatų sistemą (BLS), pagal kurią vienašalės prekybos
lengvatos siejamos su pagarba žmogaus ir darbuotojų teisėms.
Pastaraisiais metais Indija tampa vis aktyvesnė tarptautinėje arenoje. Ji vis labiau
suinteresuota gerinti savo prekybos santykius su ES, kurie šiuo metu iš esmės atitinka
Pasaulio prekybos organizacijos taisykles. ES strategiškai svarbu gerinti Indijos ir
ES dvišalius santykius prekybos ir investicijų srityse, taip pat stiprinti ekonominius
ir geopolitinius ryšius didėjant Indijos ir Ramiojo vandenynų regiono svarbai. Šiuo
metu ES ir Indijos prekybos santykiams svarbios sritys yra žemės ūkis, paslaugos,
skaitmeninė prekyba, patentų apsauga, aplinka ir darbuotojų teisės.
2021 m. gegužės mėn. surengtas 16-asis ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimas.
Pagrindinis rezultatas – įsipareigojimas atnaujinti anksčiau sustabdytas derybas dėl
laisvosios prekybos susitarimo (LPS) ir pradėti derybas dėl investicijų apsaugos
susitarimo ir susitarimo dėl geografinių nuorodų. Pirmasis vyriausiųjų derybininkų
susitikimas įvyko 2022 m. kovo 16 d. Abi šalys susitarė neapsiriboti dabartiniais
PPO įsipareigojimais dėl prekybos prekėmis ir paslaugomis. Komisija taip pat nurodė,
kad bendras prekybos prekėmis tikslas turėtų būti pasiekti daugiau kaip 94 proc.
liberalizavimo per septynerius metus nuo LPS įsigaliojimo.
2021 m. gegužės mėn. taip pat pradėta įgyvendinti ES ir Indijos partnerystė
sujungiamumo srityje siekiant remti atsparų ir tvarų sujungiamumą. Šie žingsniai yra
svarbūs vyraujant įtampai santykiuose su Kinija. Po Aukščiausiojo Teismo sprendimo
Indija taip pat peržiūri savo duomenų apsaugos teisės aktus, siekdama kuo didesnio
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panašumo į ES reglamentavimą. Likus kelioms dienoms iki 16-ojo ES ir Indijos
aukščiausiojo lygio susitikimo ES ir Indija paskelbė Strategiją dėl Indijos ir Ramiojo
vandenynų regiono, pabrėždamos daugiašalę taisyklėmis grindžiamą tarptautinę
tvarką regione, visų pirma siekdamos pademonstruoti galią Kinijos atžvilgiu. Indija
įsipareigojo užtikrinti saugią kibernetinę erdvę ir didinti jūrų saugumą, kad būtų
apsaugoti gyvybiškai svarbūs jūrų koridoriai.
Dėdamos pastangas suderinti strateginius aspektus, 2021 m. gegužės mėn. ES
ir Indija paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame dar kartą patvirtino savo bendrus
įsipareigojimus. 2021 m. rugsėjo mėn. ES paskelbė savo bendradarbiavimo Indijos
ir Ramiojo vandenynų regione strategiją, kurioje Indija atliks svarbų vaidmenį, be
kita ko, bus spartinamas sujungiamumo partnerystės įgyvendinimas, ES padės Indijai
sukurti tinkamą reguliavimo aplinką ir sudarys palankesnes sąlygas sutelkti reikiamą
finansavimą, kad būtų pagerintas susisiekimas vietoje tarp Europos bei Indijos ir
Ramiojo vandenynų regiono.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Indijos ministras pirmininkas
Narendra Modi per savo susitikimą 2022 m. balandžio mėn. įsteigė ES ir Indijos
prekybos ir technologijų tarybą. Tai yra strateginio koordinavimo mechanizmas, kuriuo
siekiama palengvinti bendradarbiavimą prekybos, patikimų technologijų ir saugumo
srityse.
Parlamento Tarptautinės prekybos komiteto delegacija 2022 m. balandžio mėn. vyko į
Indiją, kad įvertintų derybas dėl LPS.
2022 m. birželio mėn. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ES ir saugumo
iššūkių Indijos ir Ramiojo vandenyno regione, kurioje palankiai įvertino įsipareigojimus
stiprinti ES ir Indijos bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje ir pabrėžė, kad Indija
yra viena iš pagrindinių partnerių jūrų saugumo srityje Indijos ir Ramiojo vandenynų
regione. Toje pačioje rezoliucijoje Parlamentas apgailestavo dėl to, kad Indija atvirai
nepasmerkė Rusijos invazijos į Ukrainą.
2022 m. liepos mėn. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl būsimo ES ir Indijos
bendradarbiavimo prekybos ir investicijų srityje, kurioje palankiai įvertino įsipareigojimą
dirbti siekiant sudaryti plataus užmojo, vertybėmis grindžiamą, subalansuotą,
visapusišką ir abipusiai naudingą ES ir Indijos prekybos susitarimą.
Pagal programą „Europos horizontas“ (2021–2027 m.) taip pat stiprinamas Indijos
ir ES bendradarbiavimas mokslo, technologijų ir inovacijų srityse. Dabartine Indijos
švietimo politika siekiama plėtoti daugiau tarptautinių partnerysčių su Europos
universitetais, kad būtų bendradarbiaujama įgyvendinant programos „Europos
Horizontas“ programas.
ES išreiškė solidarumą su Indija dėl COVID-19 sveikatos krizės ir pagal civilinės
saugos mechanizmą išmokėjo 100 mlrd. EUR sumą, kartu skirdama būtiniausių vaistų
ir medicinos įrangos.
Indijos septynių etapų visuotiniuose rinkimuose, kurie vyko 2019 m. gegužės mėn.,
balsavimo teisę turėjo per 900 mln. žmonių. Rinkimus laimėjo Narendros Modi induistų
nacionalistinė partija „Bharatiya Janata Party“ (BJP), gavusi 303 Indijos Parlamento
Žemųjų Rūmų (Lok Sabha) vietas iš 545-ių – tai daugiausia gautų vietų parlamento
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istorijoje. Indijos nacionalinė kongreso partija ir jos sąjungininkai pralaimėjo. 2022 m.
liepos mėn. BJP partijos kandidatas Droupadi Murmu per netiesioginius rinkimus
buvo išrinktas Indijos prezidentu. Kitus visuotinius parlamento rinkimus numatyta
surengti 2024 m. BJP partija gavo daug balsų ne tik tradiciškai ją visada remiančiame
šiaurinės Indijos regione, jos populiarumas padidėjo šiaurės rytų valstijose ir ji iškovojo
vietų parlamente Vakarų Bengalijoje. BJP partijos pasiekimai istoriškai mažiau ją
remiančiose pietinėse teritorijose buvo ne tokie įspūdingi. Utar Pradeše BJP partijos
vadovaujama vyriausybė buvo perrinkta mažesne balsų dauguma.
Indija vykdo politines ir ekonomines reformas, kuriomis pirmiausia siekiama
modernizuoti administraciją, užtikrinti gerą valdymą, vykdant demonetizavimo ir
skaidrumo programas siekiant kovoti su korupcija, spręsti socialines problemas, plėtoti
ekonomiką pasinaudojant iniciatyvomis „Make in India“ ir „Invest India“ ir nustatyti visoje
šalyje taikomą prekių ir paslaugų mokestį.
Indija, kaip ir jos kaimyninės šalys Pakistanas ir Kinija, yra branduolinį ginklą turinti
valstybė. Joje esama saugumo ir terorizmo problemų, vyksta ginkluoti susirėmimai
pasienyje su Pakistanu, ypač autonominėje Džamu ir Kašmyro valstijoje, ir kiek
rečiau – pasienyje su Kinija. 2019 m. rugpjūčio mėn. Indijos vyriausybė panaikino
specialų Džamu ir Kašmyro statusą. Dėl tokio sprendimo prasidėjo smurtiniai protestai
ir kilo grėsmė politiniam stabilumui regione. Indijos kastų sistema yra viena seniausių
socialinių klasių organizacijų formų pasaulyje, kelianti susirūpinimą dėl nuolatinės
diskriminacijos dėl kastos. Be to, ši šalis – tai tautų ir kalbų mozaika, daugelyje jos
valstijų juntama įtampa ir gaunama pranešimų apie žmogaus teisių pažeidimus bei
moterų ir vaikų teisių pažeidimus.
Žmogaus teisių klausimai Indijoje tebekelia susirūpinimą. 2021 m. balandžio 29 d.
Europos Parlamentas priėmė rekomendaciją dėl ES ir Indijos santykių, kurioje kalbama
apie susirinkimų laisvę, atsižvelgiant į įnirtingus ūkininkų protestus, vykstančius nuo
2020 m. pabaigos.
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) duomenimis, vaikų darbas yra plačiai paplitęs
Indijoje, nepaisant to, kad ministras pirmininkas N. Modi patvirtino keletą priemonių,
draudžiančių jaunesniems nei 14 metų vaikams atlikti pavojingas užduotis, ir įstatymus
pažeidžiantiems darbdaviams nustatė griežtas sankcijas. Apskaičiuota, kad 2020 m.
Indijoje dirbo 33 mln. vaikų, o 56 proc. dirbančių paauglių nebesimoko.
2020 m. šiaurinė Indijos Utar Pradešo provincija priėmė draudimo keisti religiją įstatymą
siekiant kovoti prieš prievartinį ir apgaulingą religijos keitimą, jame numatytos laisvės
atėmimo bausmės. Kritikai jį pasmerkė kaip griežtų pažiūrų hinduistų grupių sąmokslą
siekiant suvaržyti religines mažumas. Pagal šį įstatymą jau vykdomi areštai.

PAKISTANAS

ES ir Pakistano santykiai užmegzti 1962 m., o šiuo metu jie grindžiami 2004 m.
bendradarbiavimo susitarimu. ES, kaip didžiausia paramos vystymuisi ir pagalbos
teikėja, remia demokratijos skatinimą ir institucijų kūrimą Pakistane.
Pakistanas yra šalis, kuri plačiai naudojasi ES vienašalėmis prekybos lengvatomis
pagal BLS+ sistemą, kurią vėl pradėta taikyti 2014 m. Vykdant šį procesą Parlamento
Tarptautinės prekybos komitetas stebi, kaip laikomasi BLS+ reikalavimų. Pakistano
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BLS+ statusas galėtų būti peržiūrėtas, nes jis susijęs su tokiais įsipareigojimais kaip
žmogaus teisių ir religijos laisvės užtikrinimas.
ES yra antra pagal svarbą Pakistano prekybos partnerė po Kinijos, 2020 m. ES teko
14,3 proc. visos Pakistano prekybos ir 28 proc. viso Pakistano eksporto. 2020 m.
Pakistanas buvo 42-as pagal dydį ES prekybos prekėmis partneris, su juo buvo
vykdoma 0,3 proc. ES prekybos. 2020 m. partnerių abipusės prekybos prekėmis
vertė siekė 9,3 mlrd. EUR. Pagal Pakistano ir ES prekybos balansą Pakistanas turėjo
1,7 mlrd. EUR prekybos perteklių.
ES yra svarbi paramos vystymuisi ir humanitarinės pagalbos Pakistanui teikėja.
Finansavimo, 2014–2020 m. teikto pagal Vystomojo bendradarbiavimo priemonę,
suma sudarė 653 mln. EUR. Pakistaną smarkiai paveikė COVID-19 pandemija,
o ES skyrė 150 mln. EUR ekstremaliosios sveikatos situacijos problemai spręsti.
Pagal 2021–2027 m. orientacinę daugiametę programą Pakistanui numatyta skirti
265 mln. EUR trijose prioritetinėse srityse: ekologiško integracinio augimo, žmogiškojo
kapitalo ir valdymo / teisinės valstybės. Nors tai yra mažesnė suma nei ankstesniu
laikotarpiu, tai tebėra reikšmingas indėlis. Finansavimas tikriausiai bus teikiamas kaip
parama biudžetui. ES pripažino, kad Pakistanas susiduria su sunkumais priimdamas
daugiau kaip tris milijonus pabėgėlių, ir yra pasirengusi apsvarstyti galimybę teikti
papildomą paramą, be kita ko, savanoriškam pabėgėlių sugrįžimui į Afganistaną.
2021 m. birželio 16 d. surengtas 16-asis ES ir Pakistano jungtinės komisijos posėdis.
Jame aptartas visapusiškas ir veiksmingas 2019 m. ES ir Pakistano strateginio
bendradarbiavimo plano įgyvendinimas, COVID-19 pandemijos socialinis ir ekonominis
poveikis ir Pakistano pastangos siekiant užtikrinti tvarų ekonomikos atsigavimą. Jame
taip pat pasikeista nuomonėmis apie klimato kaitą, sujungiamumą ir skaitmeninimą, taip
pat bendradarbiavimą švietimo, kultūros, mokslo ir technologijų srityse. ES palankiai
įvertino tai, kad per pastaruosius du dešimtmečius Pakistanas priėmė milijonus
Afganistano pabėgėlių. ES užtikrino, kad bendradarbiaus su Pakistanu ir tęs darbą
siekiant ilgalaikio sprendimo, be kita ko, padėdama ir skatindama saugų ir orų
Afganistano pabėgėlių grįžimą į tėvynę.
2021 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje Parlamentas paragino Komisiją iš naujo
įvertinti Pakistano tinkamumą dalyvauti BLS+ priemonėje, atsižvelgiant į blogėjančią
žmogaus teisių padėtį. Parlamentas stebi Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos
(EIVT) veiksmus, kuriais daromas spaudimas ministro pirmininko Shehbazo Sharifo
vyriausybei spręsti žmogaus teisių klausimus, įskaitant šventvagystės įstatymus, pagal
kuriuos skiriamos griežtos bausmės, be kita ko, mirties bausmė. Pakistano valdžios
institucijos ėmėsi reformų, kad pagerintų padėtį gero valdymo ir laisvių srityje, ir pateikė
pasiūlymų stiprinti šalies baudžiamojo teisingumo sistemą, o Pakistano karo teismai
nuo 2019 m. kovo mėn. nebeturi jurisdikcijos civilių gyventojų atžvilgiu.
2022 m. kovo mėn. įvyko 13-asis ES ir Pakistano tarpparlamentinis susitikimas.
Diskusijose daugiausia dėmesio skirta politiniams įvykiams Pakistane, Rusijos agresijai
prieš Ukrainą, prekybai, BLS+ ir žmogaus teisėms. Tarpparlamentinio susitikimo
nuomone, labai svarbu, kad abiejų šalių parlamentų nariai vertintų pažangą ir vykdytų
parlamentinį tikrinimą bei teiktų gaires dvišalių santykių srityje.
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2022 m. birželio mėn. ES stebėsenos misija įvertino, ar veiksmingai įgyvendinamos
27 tarptautinės konvencijos – privalomas reikalavimas išlaikyti BLS+ statusą, kuris yra
labai naudingas Pakistanui. Nuo tada, kai 2014 m. šalis prisijungė prie BLS+, įmonių
eksportas į ES rinką padidėjo 65 proc. Europos bendroji rinka, kurioje yra daugiau kaip
440 mln. vartotojų, yra svarbiausia Pakistano rinka. Misijos išvados bus įtrauktos į kitą
BLS ataskaitą, kuri 2022 m. pabaigoje turi būti pateikta Parlamentui ir Tarybai.
Pakistano vaidmuo Afganistano taikos procese buvo itin svarbus padedant užtikrinti
2020 m. vasario mėn. JAV ir Talibano susitarimą, pagal kurį Vašingtonas sutiko
atšaukti visas JAV ir NATO karines pajėgas iš Afganistano. Pakistano geostrateginis
vaidmuo Indijos ir Ramiojo vandenynų regione turėtų didėti, ypač po to, kai 2021 m.
rugpjūčio mėn. Afganistano valdymą perėmė Talibanas. Stabilus, demokratiškas ir
klestintis Pakistanas yra itin svarbus ES ir, kaip viena iš pagrindinių ryšių su Talibanu
palaikytojų ir pagrindinė Afganistano pabėgėlių paskirties vieta, šalis keičia savo įvaizdį
tarptautiniu mastu. Pakistano politikoje vyrauja sąmyšis. Kariuomenė vis dar dalyvauja
vidaus ir išorės politikoje ir jai suteikti platūs įgaliojimai saugumo ir kovos su terorizmu
srityse. 2022 m. balandžio mėn., po to, kai 2022 m. kovo mėn. buvo balsuojama dėl
nepasitikėjimo, buvo suformuota nauja vyriausybė, todėl ministras pirmininkas Imran
Khan buvo pašalintas. Naujuoju ministru pirmininku išrinktas Pakistano musulmonų
lygos (Nawaz, PML-N) lyderis Shahbaz Sharif, ilgiausiai dirbusio buvusio ministro
pirmininko Nawazo Sharifo brolis. Kiti visuotiniai rinkimai turi būti surengti 2023 m.
viduryje.
2022 m. rugsėjo mėn. Islamabado Aukštasis teismas pareiškė kaltinimus korupcija
kadenciją baigiančiam ministrui pirmininkui Imranui Khanui po to, kai teisėjai atmetė
jo paaiškinimus. I. Khan taip pat kaltinamas kitame Kovos su terorizmu teisme, nes
jam pateikti kaltinimai yra susiję su tuo, kas, pasak policijos, kelia grėsmę Islamabado
policijos vadovui ir teisėjoms moterims. I. Khanui taip pat pareikšti kaltinimai dėl
kurstymo maištauti už tariamą maišto karinėse pajėgose kurstymą. Nuo tada, kai buvo
pašalintas iš valdžios, I. Khan garsiai kritikuoja vyriausybę ir šalies kariuomenę ir toliau
tikisi daugelio Pakistano rinkėjų paramos.

AFGANISTANAS

2017 m. vasario 18 d. pasirašytas ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės
ir vystymosi srityje susitarimas. Europos Parlamentas jį patvirtino 2019 m. kovo 13 d.
Santykiai su ES pritaikyti prie karo ir pokario padėties. Europos Parlamentui dedant
daug pastangų Afganistanas buvo iš dalies palaipsniui įtraukiamas įgyvendinant ES
Vidurinės Azijos strategiją. Afganistanas buvo didžiausias ES vystymosi finansavimo
Azijoje gavėjas ir jam taip pat buvo naudingas palankiausias ES prekybos režimas
– sistema „Viskas, išskyrus ginklus“. 2014–2020 m. laikotarpiui ES numatė skirti
Afganistanui 1,4 mlrd. EUR. 2020 m. lapkričio mėn. Ženevoje įvykusioje konferencijoje
Afganistano klausimais „Taika, gerovė ir savarankiškumas“ ES įsipareigojo 2021–
2025 m. skirti 1,2 mlrd. EUR ilgalaikės ir neatidėliotinos pagalbos.
Paskutiniai prezidento rinkimai įvyko 2019 m. rugsėjo mėn., juose Ashraf Ghani surinko
balsų daugumą (50,64 proc.) ir nugalėjo Abdullahą Abdullahą (39,52 proc.). 2020 m.
vasario 29 d. Dohoje JAV ir Talibanas pasirašė Afganistano ir JAV bendrą pareiškimą
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dėl taikos – dvišalį taikos susitarimą, kuriame Afganistano vyriausybė nedalyvavo. JAV
ir NATO įsipareigojo palaipsniui išvesti savo kariuomenę ir paleisti kalinius. JAV taip
pat įsipareigojo imtis diplomatinių veiksmų su kitomis JT Saugumo Tarybos narėmis ir
Afganistanu, kad Talibano nariai būtų išbraukti iš JT sankcijų sąrašo.
2020 m. rugsėjo mėn. Dohoje pradėtos Afganistano vyriausybės ir Talibano taikos
derybos, kurių tikslas buvo sudaryti sąlygas visapusiškam ugnies nutraukimui ir
politiniam konflikto sprendimui. 2021 m. Dohoje, Maskvoje ir Stambule įvyko kelios
taikos konferencijos, tačiau teigiamų rezultatų nepasiekta. Derybos atsidūrė aklavietėje
ir padėtį dar labiau pablogino vidaus nesutarimai vyriausybėje, COVID-19 pandemijos
poveikis ir blogėjanti humanitarinė padėtis.
Nuo 2021 m. gegužės mėn. Talibanas greitai periminėjo vis naujų teritorijų kontrolę. Dėl
nedidelio Afganistano saugumo pajėgų pasipriešinimo Talibanui pavyko perimti šalies
kontrolę per mažiau nei keturis mėnesius. 2021 m. rugpjūčio 15 d., praėjus keletui
valandų po to, kai prezidentas A. Ghani pabėgo iš šalies į Dubajų, Talibanas paskelbė,
kad užėmė Kabulą. Priešingai ankstesniems pažadams, kad naujoji vyriausybė bus
įtrauki, 2021 m. rugsėjo 7 d. Talibanas paskelbė vien iš vyrų sudarytą laikinąją
vyriausybę. Nuo tada Talibanas nuolat šiurkščiai pažeidinėja žmogaus teises, visų
pirma moterų, mergaičių ir mažumų žmogaus teises.
2021 m. rugpjūčio 30 d. JAV ir NATO užbaigė pasitraukimą iš Afganistano. Tai įvyko
anksčiau nei tikėtasi pagal bendrų veiksmų principą (angl. „in together, out together“).
Taip buvo užbaigtas karas Afganistane, vykęs 2001–2021 m., tačiau šalis liko apimta
humanitarinio chaoso. Susirūpinimas dėl saugumo padėties Afganistane padidėjo
išvedus JAV ir NATO karines pajėgas.
Talibano ryšiai su „Al-Qaida“ ir vadinamąja Islamo valstybe yra dviprasmiški, o
tarp šalies miesto ir kaimo bendruomenių esama susiskaldymo. Jauni Afganistano
miesto gyventojai norėtų toliau gyventi palyginti atviroje visuomenėje, su kuria jie yra
susipažinę, o tautinės tadžikų, uzbekų ir hazarų mažumos nenori, kad jiems vadovautų
Talibanas.
Talibanui perėmus valdymą ir labai susirūpinusi dėl represijų prieš Afganistano
saugumo personalą ir ES ambasadose dirbančius žmones, ES įsteigė specialią krizių
grupę, kurioje dirba daugiau kaip 100 darbuotojų. 2021 m. rugpjūčio mėn. grupė teikė
paramą evakuojant iš Kabulo daugiau kaip 17 500 žmonių, įskaitant 4 100 ES piliečių ir
13 400 Afganistano piliečių. ES delegacija sugebėjo evakuoti visus savo darbuotojus.
Afganistanui, kaip vienai iš labiausiai nuo pagalbos priklausomų šalių, gresia
humanitarinė katastrofa – pusė šalies gyventojų negali patenkinti pagrindinių savo
poreikių, pavyzdžiui, gauti maisto, vandens ir vaistų. Humanitarinė padėtis pablogėjo,
nes yra daugiau kaip trys milijonai šalies viduje perkeltų asmenų, o Pakistane ir Irane
yra daugiau kaip du milijonai pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų. 2021 m. rugsėjo
13 d. Ženevoje įvykusioje JT konferencijoje Afganistano klausimais įsipareigota skirti
1,2 mln. USD, iš kurių 677 mln. USD įsipareigojo skirti ES ir jos valstybės narės.
2021 m. spalio 12 d. G20 aukščiausiojo lygio susitikime Komisijos pirmininkė Ursula
von der Leyen paskelbė apie 1 mlrd. EUR dydžio paramos Afganistanui paketą. Padėtis
tebėra dramatiška ir ją pablogino pastarojo meto žemės drebėjimai ir 2022 m. potvyniai,
po kurių Europos Komisija skyrė 1 mln. EUR humanitarinį finansavimą būtiniausiems
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poreikiams patenkinti. ES bendradarbiauja su Talibanu tokiais praktiniais klausimais
kaip evakuacija ir humanitarinės operacijos, koordinuodama savo ryšius per delegaciją
Kabule, kuriai vadovauja EIVT.
ES yra labai susirūpinusi dėl to, kad atkurtas Islamo Emyratas su radikalia šariato
teisine sistema. Tai kelia rimtų klausimų dėl būsimo ES bendradarbiavimo su
Afganistanu, kuris priklauso nuo to, kaip bus galima išsaugoti pastarųjų 20 metų
pasiekimus. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas galimam tarptautinio terorizmo ir
migracijos išaugimui ir prekybos narkotikais didėjimui.
2021 m. rugsėjo 3 d. ES užsienio reikalų ministrai susitarė, kad ES nepripažins
Talibano, bet palaikys su juo santykius. Šių santykių mastas priklausys nuo naujosios
Afganistano vyriausybės elgesio, įsipareigojimo, kad Afganistanas netaps terorizmo
baze, pagarbos žmogaus teisėms, visų pirma moterų teisėms, teisinei valstybei ir
žiniasklaidos laisvei. Be to, bendradarbiavimas priklausys nuo įtraukios pereinamojo
laikotarpio vyriausybės sukūrimo, laisvo humanitarinės pagalbos darbuotojų patekimo
į šalį užtikrinimo ir Talibano įsipareigojimo leisti užsienio piliečiams ir afganistaniečiams
išvykti iš šalies.
Talibanui perėmus valdžią, 2021 m. pabaigoje ir 2022 m. Afganistane vėl buvo nustatyti
įvairūs apribojimai moterims. Taikomos taisyklės dėl drabužių ir priimti įstatymai, pagal
kuriuos moterims draudžiama patekti į viešąsias erdves be vyro globėjo. Nors 2022 m.
vasario mėn. kai kuriuose valstybiniuose universitetuose vėl pradėjo studijuoti tiek
vyrai, tiek moterys, o 2022 m. kovo mėn. mokyklose vėl prasidėjo nauji mokslo metai,
Talibanas atšaukė ankstesnį pažadą leisti mergaitėms lankyti vidurinę mokyklą. Tai
turi įtakos maždaug 1,1 mln. mokinių. Pasaulio banko duomenimis, per pastarąjį
dešimtmetį moterų dalyvavimas darbo rinkoje padidėjo nuo 15 proc. iki 22 proc. Tačiau
Talibanui perėmus valdžią jis sumažėjo, nes Talibanas sugrįžęs prie valdžios vairo
nustatė daugiau apribojimų moterų veiklai už namų ribų.
Parlamentas rėmė įtraukias Afganistano vidaus derybas, kurios yra būtina sąlyga
siekiant užbaigti keturis dešimtmečius trukusį mirties ir naikinimo laikotarpį, ir
primygtinai reikalauja įtraukti į jas visas politines grupuotes ir pilietinę visuomenę.
Nuo 2020 m. rudens Parlamentas ne kartą pasmerkė smurto proveržį ir 2021 m.
birželio mėn. rezoliucijoje dėl padėties Afganistane išreiškė susirūpinimą dėl karinių
pajėgų išvedimo pasekmių ir paragino priimti išsamią būsimo ES bendradarbiavimo
su Afganistanu strategiją. 2021 m. liepos mėn., likus mėnesiui iki Talibano įvykdyto
valdžios perėmimo, Europos Parlamento delegacija ryšiams su Afganistanu (D-
AF) surengė 6-ąjį ES ir Afganistano tarpparlamentinį susitikimą su Afganistano
Nacionalinės Asamblėjos atstovais. Posėdyje surengtos dvi podiumo diskusijos – viena
dėl taikos proceso ir padėties Afganistane po užsienio pajėgų išvedimo, o kita – dėl
moterų vaidmens taikos procese ir būsimų santykių su ES.
2021 m. rugsėjo mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl padėties Afganistane,
kurioje apgailestavo dėl Talibano įvykdyto smurtinio valdžios perėmimo. Parlamentas
išreiškė didelį susirūpinimą dėl ateities ir pritarė ES sprendimui nepripažinti Talibano
vyriausybės. Jis taip pat pripažino, kad operatyvinis bendradarbiavimas su Talibano
vyriausybe bus būtinas logistiniais, veiklos ir humanitariniais tikslais, ir paragino
sudaryti palankesnes sąlygas tolesniam ES piliečių ir afganų, kuriems gresia pavojus,
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evakuacijai ir toliau didinti humanitarinę pagalbą. Parlamentas, ypač Delegacija
ryšiams su Afganistanu, išreiškė susirūpinimą dėl humanitarinės, ekonominės ir
pabėgėlių krizės, dėl kurios reikia humanitarinių koridorių ir taikyti strateginį požiūrį viso
regiono atžvilgiu, įskaitant Pakistaną, Iraną ir Vidurinę Aziją.
2022 m. vasario mėn. aukšto lygio konferencijoje „Afganistano moterų dienos“
Parlamentas surengė keletą renginių. 2022 m. kovo 10 d. surengtas virtualus
Afganistano moterų lyderių forumas, prie kurio prisijungė beveik 50 Afganistano moterų
lyderių iš Afganistano ir kitų pasaulio šalių.
ES paskelbė daug moterų teisėms palankių deklaracijų, pavyzdžiui, 2022 m. kovo mėn.
Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams
ir saugumo politikai Josepo Borrellio pareiškimą, kuriame raginama nedelsiant vėl leisti
mergaitėms lankyti vidurines mokyklas. Šis raginimas buvo pakartotas G7 užsienio
reikalų ministrų pareiškime. 2022 m. balandžio mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją
dėl padėties Afganistane, ypač moterų teisių padėties. Joje smerkiamas Talibano
sprendimas pratęsti draudimą mergaitėms lankyti mokyklą nuo septintos klasės ir
apgailestaujama dėl nuolatinio noro pašalinti moteris iš visuomeninio gyvenimo ir
panaikinti jų pagrindines teises, įskaitant teisę į mokslą, darbą, judėjimo laisvę ir
sveikatos priežiūrą.
ES toliau bendradarbiauja su Talibanu, kaip pabrėžta 2022 m. rugpjūčio mėn. EIVT
pareiškime dėl padėties praėjus vieniems metams po Talibano įvykdyto valdžios
perėmimo, kuriame pabrėžiamas ES įsipareigojimas Afganistano žmonėms.

BANGLADEŠAS

ES ir Bangladešo santykiai užmegzti 1973 m. 2001 m. bendradarbiavimo susitarimo
sritys – ekonominis vystymasis, žmogaus teisės, geras valdymas ir aplinka. Kaip vienai
iš mažiausiai išsivysčiusių šalių, Bangladešui taikoma Europos Sąjungos sistema
„Viskas, išskyrus ginklus“, pagal kurią taikomas didžiausio palankumo prekybos
režimas pagal ES BLS. Tikimasi, kad iki 2026 m. Bangladešas neteks mažiausiai
išsivysčiusios šalies statuso. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui šalis nebegalėtų
naudotis režimu „Viskas, išskyrus ginklus“.
ES įsipareigojo pagal 2014–2020 m. daugiametę orientacinę programą skirti iki
690 mln. EUR. Ji pabrėžė, kad Bangladešui reikia vykdyti politines reformas siekiant
pagerinti verslo aplinką ir pritraukti daugiau prekybos ir investicijų. 2019 m. liepos
mėn. ES pradėjo Bangladeše įgyvendinti dvi programas, kuriomis siekiama finansų
valdymo ir nacionalinės socialinės apsaugos reformų. Pagal Europos komandos
atsaką į COVID-19 ES skyrė 113 mln. EUR Bangladešo drabužių ir odos į eksportą
orientuotų pramonės šakų darbuotojų pragyvenimo šaltiniams apsaugoti. 2021–
2027 m. laikotarpio ES programavimas suderintas su 8-uoju 2020–2025 m. apimančiu
penkmečio planu.
Bangladeše yra parlamentinė demokratija ir ten pasikeisdamos valdo dvi partijos –
„Awami lyga“ (AL) ir Bangladešo nacionalistinė partija. 2018 m. gruodžio mėn.
vykusiuose rinkimuose daugiau balsų gavo „Awami lyga“. Bangladešas yra viena iš
nedaugelio šalių, pasiekusių Tūkstantmečio vystymosi tikslus. Tačiau ir toliau rimtų
problemų kelia darbuotojų teisės ir darbo sąlygos, ypač Dakos apylinkių pramoniniuose
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rajonuose, kuriuose gaminami gatavi drabužiai. COVID-19 protrūkis padarė didelį
poveikį ekonominiam ir politiniam stabilumui. Partija AL yra valdžioje trečią iš eilės
kadenciją, kuri baigsis 2023 m. Numatoma, kad Bangladešo bendrasis vidaus
produktas (BVP) 2022 m. sumažės dėl krizės po Rusijos invazijos į Ukrainą, padidėjusių
žaliavų kainų ir infliacijos. Todėl šalis paprašė Tarptautinio valiutos fondo (TVF)
finansinės pagalbos. Bangladešo drabužių eksportas pastaraisiais metais išaugo.
Bangladeše dažnai įvyksta nelaimingi atsitikimai ir gaisrai gamyklose ir kitose darbo
vietose, per kuriuos pastarąjį dešimtmetį žuvo net 1 310 darbuotojų ir buvo sužeisti
3 883 darbuotojai.
Nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. per 800 000 rohinjų, siekdami išvengti persekiojimų
Mianmare, pabėgo į Bangladešą. ES atidžiai stebėjo rohinjų pabėgėlių krizę ir išmokėjo
daugiau kaip pusę iš 280 mln. EUR, kurie buvo skirti po 2017 m. spalio mėn.
įvykusios JT paramos teikėjų konferencijos. ES humanitarinei pagalbai, daugiausia
rohinjų pabėgėliams Koks Bazare paremti, iš pradžių skyrė daugiau kaip 150 mln.
EUR, o 2018 m. – 41 mln. EUR, 2019 m. – 35 mln. EUR ir 2020 m. – 31 mln.
EUR. 2021 m. vasario 23 d. ES paskelbė apie tolesnį 39 mln. EUR humanitarinės
pagalbos skyrimą Bangladešui ir Mianmarui. Šiomis lėšomis siekiama patenkinti nuo
konfliktų nukentėjusių ir perkeltųjų bendruomenių, visų pirma rohinjų, kurių padėtis per
COVID-19 pandemiją pablogėjo, poreikius. Atsižvelgiant į įvykius Mianmare, mažai
tikėtina, kad rohinjų pabėgėliai norės grįžti savo noru. Rohinjų krizė yra svarbus vidaus
klausimas rengiantis 2023 m. rinkimams Bangladeše. Bangladešo vyriausybė deda
pastangas repatrijuoti rohinjus, tačiau jų grįžimui vis dar trukdo sąlygos Mianmare.

ŠRI LANKA

ES ir Šri Lankos santykių pradžia – 1975 m., kai buvo pasirašytas bendradarbiavimo
susitarimas, kuris 1995 m. buvo atnaujintas bendradarbiavimo partnerystės ir
vystymosi srityje susitarimu. Siekiant paskatinti politines reformas ir tarptautinių
konvencijų dėl žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir gero valdymo
laikymąsi 2017 m. gegužės mėn. suteikta galimybė Šri Lankos eksportui patekti į ES
pagal BLS+ sistemą.
Europos Parlamentas atidžiai stebi Šri Lankos pažangą, padarytą užtikrinant
veiksmingą atitiktį BLS + kriterijams. Labai pakenkta perspektyvoms pasiekti
pereinamojo laikotarpio teisingumo ir nacionalinio susitaikymo, o tai yra dvi pagrindinės
Europos Parlamento sąlygos, susijusios su Šri Lankos atitiktimi BLS+. .
Pastarąjį dešimtmetį ES Šri Lankai skyrė 760 mln. EUR siekiančią paramą vystymuisi.
ES yra antra pagal dydį Šri Lankos prekybos partnerė (po Kinijos) ir antroji pagal
svarbą Šri Lankos eksporto paskirties vieta. Abipusės prekybos vertė 2020 m. sudarė
3 mlrd. EUR, o pagal prekybos balansą Šri Lankos perviršis siekė 1,2 mlrd. EUR.
2019 m. vasario mėn. Briuselyje ES ir Šri Lanka surengė 24-ąjį Jungtinės komisijos
posėdį. Šri Lanka pateikė naujausią informaciją apie pažangą susitaikymo srityje ir apie
savo nepriklausomas institucijas, visų pirma apie Dingusių asmenų biurą, Reparacijų
tarnybą, Nacionalinės vienybės ir susitaikymo biurą ir Šri Lankos žmogaus teisių
komisiją. ES primygtinai paragino Šri Lanką toliau bendradarbiauti ir palaikyti ryšius su
Žmogaus teisių taryba ir jos mechanizmais. Jungtinė komisija įvertino 2022 m. sausio
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mėn. įvykusio Darbo grupės prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo klausimais
išvadas. Šri Lanka palankiai įvertino vertingą BLS+ sistemos indėlį į šalies darnų
vystymąsi. Abi šalys peržiūrėjo, kaip Šri Lanka laikosi 27 tarptautinių konvencijų,
susijusių su žmogaus teisėmis, darbuotojų teisėmis, aplinkos apsauga ir geru valdymu,
kurioms taikoma BLS+ sistema. Jungtinė komisija taip pat aptarė Darbo grupės
vystomojo bendradarbiavimo klausimais, kuri 2022 m. vasario 2 d. susitiko aptarti
2021–2027 m. ES orientacinės daugiametės programos prioritetus, išvadas.
Šri Lanka nukentėjo nuo 1983–2009 m. vykusio pilietinio karo tarp vyriausybės,
kurioje vyrauja sinhalai, ir Tamil Eelamo išlaisvinimo tigrų. 2019 m. lapkričio mėn.
prezidento rinkimus laimėjo Gotabaya Rajapaksa ir naujuoju ministru pirmininku
paskyrė savo brolį, buvusį prezidentą Mahindą Rajapaksą. 2020 m. rugpjūčio mėn.
vykusius parlamento rinkimus įtikinama balsų persvara laimėjo prezidento partijos
aljansas (Šri Lankos liaudies laisvės aljansas). Mahinda Rajapaksa prisiekė broliui
Gotabayai Rajapaksai. 2020 m. rugsėjo mėn. priimtas prieštaringai vertinamas 20-asis
iš dalies pakeistas įstatymas, kuriuo sustiprinami prezidento vykdomieji įgaliojimai ir
susilpninamas ministro pirmininko ir parlamento vaidmuo.
Dėl didžiausios šalies kada nors patirtos ekonomikos krizės 2022 m. vyko masinės
demonstracijos. Didelės prekių kainos ir pagrindinių prekių bei energijos trūkumas
sukėlė precedento neturinčias riaušes. Protestai prasidėjo 2022 m. balandžio mėn.,
kai šimtai tūkstančių žmonių dalyvavo iš esmės taikiuose protestuose, kuriuose
buvo reikalaujama prezidento R. Rajapaksos atsistatydinimo. 2022 m. liepos mėn.
tūkstančiai žmonių nusiaubė jo oficialią rezidenciją, o prezidentas kariniu lėktuvu
pabėgo iš pradžių į Maldyvus, o vėliau – į Singapūrą. Prezidentas Gotabaya Rajapaksa
ir ministras pirmininkas Mahinda Rajapaksa atsistatydino.
2022 m. liepos 20 d. naujuoju prezidentu išrinktas Ranil Wickremesinghe. 2022 m.
liepos 22 d. jis paskyrė Dinesh Gunawardena naujuoju ministru pirmininku. Nuo tada,
kai R. Wickremesinghe tapo prezidentu, žmogaus teisių grupės apkaltino vyriausybę
susidorojus su protestuotojais. Per pastarąsias savaites policija sulaikė dešimtis
protestuotojų ir nuo to laiko dauguma jų buvo paleisti už užstatą.
Šri Lanka pirmą kartą per savo istoriją neįvykdė savo skolos įsipareigojimų ir su TVF
susitarė dėl naujos programos makroekonominiam stabilumui ir skolos tvarumui remti.
Buvęs prezidentas Gotabaya Rajapaksa grįžo į šalį. Šri Lankos gyventojai kaltina jo
vyriausybę dėl didžiausios istorijoje kilusios salos ekonomikos krizės. Išsekus užsienio
valiutos atsargoms labai trūko maisto ir kuro. 2022 m. rugsėjo mėn. Šri Lankos
vyriausybė pasiekė preliminarų susitarimą su TVF dėl 2,9 mlrd. USD paskolos. Tai
priklausytų nuo daugelio sąlygų, įskaitant fiskalines reformas ir Šri Lankos 51 mlrd. USD
skolos restruktūrizavimą su kreditoriais. Vyriausybė taip pat susiduria su sunkumais
įtikindama žmones dėl pagrindinių viešojo sektoriaus paslaugų privatizavimo, kuris yra
jos pastangų didinti pajamas dalis.

NEPALAS

ES ir Nepalo santykiai užmegzti 1973 m., o jų pagrindas – 1996 m. bendradarbiavimo
susitarimas. Beveik ketvirtadalis gyventojų gyvena iš mažiau nei dviejų JAV dolerių per
dieną, todėl 25 proc. Nepalo biudžeto sudaro išorės pagalba. ES yra viena iš didžiausių
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paramos Nepalo vystymuisi teikėjų ir 2014–2020 m. laikotarpiui trigubai padidino savo
teikiamą paramą vystymuisi (iki 360 mln. EUR). ES taip pat pakartojo, jog svarbu,
kad Nepalas daugiau naudotųsi prekybos lengvatomis, kurios jam suteikiamos pagal
„Viskas, išskyrus ginklus“ sistemą.
Paskutinis ES ir Nepalo jungtinės komisijos posėdis vyko 2021 m. lapkričio mėn.
Šiame posėdyje Nepalo ir ES Vystomojo bendradarbiavimo pakomitetis aptarė
nuolatinį šalių bendradarbiavimą. Kaip ir pagal Nepalo 2019–2024 m. nacionalinį
plėtros planą, ES šiuo metu remia Nepalą pagal naująją 2021–2027 m. orientacinę
daugiametę programą, kurioje nustatytos trys prioritetinės bendradarbiavimo sritys:
integracinis ekologiškas augimas, žmogiškojo kapitalo vystymas ir geras valdymas.
Šios prioritetinės sritys taip pat suderintos su visuotinėmis ES strategijomis, pavyzdžiui,
Strategija dėl bendradarbiavimo Indijos ir Ramiojo vandenynų regione, Visuotine
ekonomikos gaivinimo iniciatyva ir 2021–2025 m. veiksmų planu dėl lyčių lygybės ir
moterų įgalėjimo išorės santykių srityje (LLVP III). 2021–2024 m. iš viso skirta 209 mln.
EUR suma.
2020 m. balandžio mėn. ES parengė 75 mln. EUR vertės paramos Nepalui priemonių
rinkinį, skirtą COVID-19 poveikiui švelninti ir Nepalo ekonomikai bei darbo jėgos
paklausai skatinti, taip prisidedant prie namų ūkių pajamų augimo šalyje, kurioje esama
didelės aukštesniųjų ir žemesniųjų kastų bei marginalizuotų bendruomenių, pavyzdžiui,
madhesių, nelygybės.
2020 m. sausio 23 d. Nepale įvyko rinkimai į Nacionalinę Asamblėją. Valdančioji
Nepalo komunistų partija užsitikrino 16 vietų, o Rastriya Janata partija (RJP-N)
laimėjo 2 vietas. Nuo 2020 m. gruodžio mėn., kai prezidentas, remdamasis ministro
pirmininko rekomendacija, paleido parlamentą siekiant surengti išankstinius rinkimus,
Nepale vyrauja politinis nepastovumas. Aukščiausiasis Teismas atnaujino parlamento
įgaliojimus 2021 m. vasario mėn., tačiau 2021 m. gegužės mėn. vyriausybei pareikštas
nepasitikėjimas. Politinė sumaištis tęsėsi ir 2022 m., kai parlamentas buvo paleistas,
o vėliau vėl grąžintas į valdžią Aukščiausiojo Teismo, prasidėjo didelio politinio
nestabilumo laikotarpis. Visuotiniai rinkimai turėjo vykti 2022 m. lapkričio 20 d.
Aukštos pasaulinės naftos ir prekių kainos 2022 m. turėjo įtakos vartotojų kainoms
Nepale, dėl to kyla pavojus politiniam stabilumui, nes tai gali lemti neramumus
ir protestus, įskaitant poreikį atkurti induistų monarchiją. Tai daryti ragina induistų
partija „Prajatantra“, kuri galėtų pagerinti savo perspektyvas per 2022 m. lapkričio
mėn. vyksiančius visuotinius rinkimus. Dėl mišrios Nepalo rinkimų sistemos, pagal
kurią mažoritarinė sistema derinama su proporciniu atstovavimu, sunku užsitikrinti
daugumos mandatą. Todėl politinės partijos tikriausiai turės sudaryti koaliciją ir
susitarimus dėl valdžios pasidalijimo, kaip įprasta Nepale.
Dėl įtakos šalyje konkuruoja Kinija ir Indija. Pagrindiniai uždaviniai – rasti taikią išeitį
iš politinės aklavietės reformuojant konstituciją, tai yra, ją iš dalies pakeičiant taip,
kad būtų atsižvelgta į dalitų ir kitų etninių mažumų, visų pirma Terajuje gyvenančių
madhesių, interesus, ir užtikrinti užsienyje gyvenančių Nepalo piliečių migrantų teises.
Vyriausybei nepavyko užtikrinti pereinamojo laikotarpio teisingumo per pilietinį karą
nuo žmogaus teisių pažeidimų nukentėjusiesiems asmenims. 2020 m. balandžio mėn.
Aukščiausiasis Teismas rekomendavo iš dalies pakeisti Nepalo Tiesos ir susitaikymo
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komisijos įgaliojimus, kad būtų užkirstas kelias nebaudžiamumui. 2014 m. teisėkūros
procedūra priimtu aktu įsteigtos Tiesos ir susitaikymo komisijos veikla iki šiol yra
nesėkminga, todėl išlieka nebaudžiamumo atmosfera. Už tokius nusikaltimus, kaip
kankinimas, seksualinis smurtas ir netinkamas elgesys suteikiama amnestija. 2014 m.
vyriausybė taip pat įsteigė Asmenų priverstinio dingimo komisiją, kurios tikslas –
ištirti priverstinį žmonių dingimą ginkluoto konflikto metu ir taikos susitarimo dvasia
informuoti visuomenę apie tai, kas įvyko. 2015 m. vasario mėn. Aukščiausiasis Teismas
nurodė iš dalies pakeisti aktą, tačiau vyriausybė paprašė panaikinti šį sprendimą.
2020 m. balandžio 26 d. Aukščiausiasis Teismas atmetė šią peticiją ir dar kartą
patvirtino teisingų pereinamojo laikotarpio teisingumo mechanizmų svarbą. Žmogaus
teisių organizacijos palankiai įvertino 2020 m. balandžio mėn. Nepalo Aukščiausiojo
Teismo sprendimą dėl poreikio iš dalies pakeisti pereinamojo laikotarpio įstatymą
dėl teisingumo. 2022 m. liepos mėn. vyriausybė pateikė įstatymo projektą, kuriuo
iš dalies keičiami galiojantys įstatymai, tačiau organizacijos „Amnesty International“
ir „Human Rights Watch“ nemano, kad siūlomas įstatymas atitinka Aukščiausiojo
Teismo sprendimą ir dėl jo vis dar būtų sunku arba neįmanoma pažeidėjus patraukti
baudžiamojon atsakomybėn.
Parlamento delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis 2022 m. rugsėjo mėn. lankėsi
Butane, kad įvertintų Nepalo santykius su ES, kuri yra pagrindinė bendradarbiavimo
pagalbos teikėja. Kadangi Nepalas iki 2026 m. gali netekti mažiausiai išsivysčiusios
šalies statuso, Parlamentas palankiai įvertino tai, kad Nepalas jau ratifikavo daugumą
iš 27 pagrindinių konvencijų, kurių reikia norint pateikti paraišką dėl BLS+.

BUTANAS

Šimtmečius nuo išorės pasaulio izoliuotas Butanas šiuo metu prisitaiko prie
globalizacijos ir stiprina savo ekonomiką, kartu išsaugodamas savo senovines
tradicijas. Butanas taikiai perėjo prie parlamentinės demokratijos pagal 2008 m.
priimtą konstituciją, kuria užtikrinamas valdžių padalijimas konstitucinėje monarchijoje.
Pripažindama, kad susirūpinimą kelia tai, jog dėl Butano geografinės padėties jam
nuolat gresia suvereniteto praradimas, ES remia visišką Butano savarankiškumą nuo
jo galingų kaimynių – Indijos ir Kinijos – ir yra įsitikinusi, kad šaliai turi būti užtikrintos
galimybės pačiai parengti savo saugumo ir užsienio politiką.
2014–2020 m. ES daugiametėje orientacinėje programoje paramai Butanui skirta
49,3 mln. EUR. Nuo 1982 m. ES aktyviai veikia Butane, siekdama sumažinti skurdą,
skatinti demokratizaciją, gerą valdymą ir remti tvarų žemės ūkį bei atsinaujinančių
gamtos išteklių naudojimą. 2018 m. gegužės 24 d. pradėtas įgyvendinti paramos ES ir
Butano prekybai projektas, kuriuo siekiama didesnės pridėtinės vertės, rinkos sąsajų
bei prekybos ir investicijų reglamentavimo sistemos.
2017–2022 m. skirta apie 21,5 mln. EUR tvariam žemės ūkiui, miškininkystei ir kovai su
klimato kaita remti. Be to, reaguodama į COVID-19 pandemijos metu kilusius poreikius,
2020 m. ES skyrė papildomus 4,5 mln. EUR.
Butanas toliau remiamas pagal dabartinę 2021–2027 m. orientacinę daugiametę
programą ir ji yra suderinta su 12-uoju 2018–2023 penkmečio planu, daugiausia
dėmesio skiriant trims prioritetinėms sritims: klimato kaitai ir ekologiškam augimui
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siekiant atsparaus Butano; geram valdymui siekiant įtraukaus socialinio ir ekonominio
vystymosi; ir skaitmeninei pertvarkai – pokyčių švietimo ir viešųjų paslaugų srityje
varomajai jėgai. Pradiniu 2021–2024 m. laikotarpiu iš viso skirta 31 mln. EUR suma.
2022 m. vasario mėn. Briuselyje ES ir Butanas surengė 10-ąsias oficialias
konsultacijas, kuriose apžvelgė vykstantį bendradarbiavimą. Butanas pristatė
pagrindinę veiklą, kurios jis ėmėsi siekdamas užtikrinti sklandų ir sėkmingą laipsnišką
išėjimą iš mažiausiai išsivysčiusių šalių kategorijos, kurios numatyta atsisakyti 2023 m.
ES ir Butanas išreiškė pasitenkinimą tuo, kad buvo ratifikuotas Butano ir Europos
investicijų banko (EIB) pagrindų susitarimas, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas
lengvatiniam EIB finansavimui vystymosi projektams Butane. ES pakartojo remianti
Butano vystymosi planus ir pasiūlė suteikti Butanui palankesnes sąlygas patekti į ES
rinkas pagal BLS+, kai tik Butanas įvykdys būtinas sąlygas. ES pristatė 2021 m.
gruodžio mėn. pradėtą naują ES didelių investicijų į infrastruktūros plėtrą visame
pasaulyje planą – strategiją „Global Gateway“ ir atnaujintą 2018 m. ES strategiją dėl
glaudesnių Europos ir Azijos sąsajų. Planas geografiškai taikomas visame pasaulyje ir
jame nustatytas tikslas iki 2027 m. investuoti 300 mlrd. EUR. ES gyrė Himalajų šalį už
jos veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti tvarų, mažo anglies dioksido kiekio technologijų
ir klimato kaitos poveikiui atsparų vystymąsi. ES taip pat pažymėjo, kad Butanas ėmėsi
svarbių veiksmų vaikų ir moterų teisėms apsaugoti ir lyčių lygybei skatinti. Visų pirma,
2020 m. gruodžio mėn. Butano parlamentas dekriminalizavo homoseksualumą.
Butanas yra naujos demokratijos šalis, kuriai vadovauja karališka šeima ir kurioje
reikia stiprinti demokratinį procesą. Butano izoliacija ir pažeidžiamumo jausmas
padėjo suformuoti išskirtinį nacionalinį identitetą, pagrįstą jo religijos, aplinkos ir
kultūros išsaugojimu. Šalies kultūros apsauga laikoma esminiu dalyku. Butano kultūros
paveldas išreiškiamas per bendrosios nacionalinės laimės koncepciją ir atitinka jo
budistinę dvasinę kultūrą. Bendrosios nacionalinės laimės koncepcija propaguoja
taikos, nesmurtines, užuojautos ir tolerancijos vertybes. 2008 m. Konstitucijoje įtvirtinta
bendrosios nacionalinės laimės koncepcija yra vystymosi filosofija, pagal kurią
vertinamas šalies ekonominio išsivystymo lygis kartu su gyventojų gerove ir laime.
Bendrosios nacionalinės laimės koncepcija buvo pripažinta 2011 m. JT rezoliucijoje
ir ją sudaro kelios sritys: psichologinė gerovė, gyvenimo lygis, geras valdymas,
sveikata, švietimas, bendruomenių gyvybingumas, kultūrų įvairovė, laiko sąnaudos,
ekologinė įvairovė ir atsparumas. Parlamentas remia Butano aplinkosaugos politiką,
kuria siekiama išsaugoti klimato kaitos požiūriu labai pažeidžiamą šalies biologinę
įvairovę ir užkirsti kelią visų formų ekologinės būklės blogėjimui pagal bendrosios
nacionalinės laimės koncepciją.
Parlamento delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis 2022 m. rugsėjo mėn. lankėsi
Butane, kad įvertintų šalies socialinį ir ekonominį vystymąsi, nes ji iki 2023 m.
gruodžio mėn. neteks mažiausiai išsivysčiusios šalies statuso. Tai reiškia, kad Butanas
nebegalės naudotis ES režimu „Viskas, išskyrus ginklus“. Butanas svarsto galimybę
teikti paraišką dėl BLS+, tačiau mažai tikėtina, kad Butanas galės laiku pasirašyti ir
ratifikuoti visas 27 būtinas pagrindines tarptautines konvencijas.
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MALDYVAI

Nors su Maldyvais dar nesudarytas oficialus bendradarbiavimo susitarimas, ES teikia
bendradarbiavimo paramą kaimo bendruomenėms, taip pat turizmo ir klimato kaitos
švelninimo priemonėms. 2018 m. liepos mėn. ES Užsienio reikalų taryba patvirtino
tikslinių ribojamųjų priemonių asmenims ir subjektams, atsakingiems už kenkimą
teisinei valstybei ar trukdymą įtraukiam politiniam sprendimui Maldyvuose, tai pat
atsakingiems už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, sistemą. 2021 m. balandžio
mėn. ES Taryba nusprendė pradėti derybas dėl ES ir Maldyvų partnerystės ir
bendradarbiavimo susitarimo, kuris yra svarbus dvišalių santykių su Maldyvais etapas.
2021 m. rugsėjo mėn. Briuselyje įvyko antrasis ES ir Maldyvų vyresniųjų pareigūnų
susitikimas siekiant sustiprinti jų santykius, be kita ko, bendradarbiavimą Indijos ir
Ramiojo vandenynų regione.
Maldyvai yra jautrūs klimato kaitai, juos veikia kylantis jūros lygis ir vykstanti pakrančių
erozija, o tai kelia rimtą grėsmę šalies gyvybingumui. Maldyvų parlamentas planuoja
priimti savo pirmąjį Klimato aktą, kuriame bus nustatytos taršos ribos, ir patvirtinti
priemones, skirtas aplinkai apsaugoti ir padėti ją atkurti. Pastarųjų 20 metų duomenys
rodo, kad sostinėje Malė jūros lygis per metus pakyla beveik keturiais milimetrais, ir
numatoma, kad iki 2100 m. jis pakils apie 40–50 cm. Tai sukels paplūdimių eroziją,
potvynius, padidėjusį požeminio vandens druskėjimą ir nenuspėjamą orą, kuris jau
dabar lemia potvynius ir sausras. Atsižvelgiant į tai, kad 80 proc. Maldyvų gyventojų
gyvena ne toliau kaip 100 metrų atstumu nuo jūros, fizinis šių pokyčių poveikis kelia
egzistencinę grėsmę.
Šalyje taip pat didelis jaunimo nedarbas, esama gaujų smurto ir priklausomybės nuo
narkotikų problemų. Nuo to laiko, kai 2018 m. rugsėjo mėn. buvęs prezidentas Abdulla
Yameen Abdul Gayoom pralaimėjo opozicijos lyderiui Mohamedui Solihui, kyla vis
daugiau politinių ir socialinių neramumų. 2019 m. balandžio mėn. Maldyvuose surengti
parlamento rinkimai. Rezultatas – įtikinama Mohamedo Soliho vadovaujamos Maldyvų
demokratinės partijos, laimėjusios 65 iš 87 vietų parlamente (Medžlise), pergalė.
2021 m. gegužės mėn. buvęs prezidentas Mohammed Nasheed, artimas prezidento
M. Soliho draugas ir parlamento pirmininkas, buvo smarkiai sužeistas per sprogdinimą.
Parlamentas rėmė Maldyvų demokratijos stiprinimo procesą. Prezidentas Ibrahim
Mohamed Solih 2023 m. kandidatuos rinkimuose su platforma, kurioje dalyvauja dvi
atskiros valdančiosios Maldyvų demokratų partijos frakcijos. Šiuo metu vyriausybė
deda pastangas stiprinti ekonomiką, ypač turizmo sektorių, ir gerinti santykius su Indija
infrastruktūros ir finansinės paramos srityje.
Maldyvams, kurie nuo 2011 m. nebepriklauso mažiausiai išsivysčiusių šalių kategorijai,
2013 m. buvo suteiktas didesnes nei vidutinės pajamas gaunančios šalies statusas.
Ekonomika daugiausia grindžiama turizmu ir žuvininkyste. ES yra ketvirta pagal dydį
Maldyvų prekybos partnerė, 2019 m. ši prekyba sudarė 10 proc. visos Maldyvų
prekybos prekėmis.
Kadangi turizmas sukuria 70 proc. BVP, Maldyvų ekonomikai didelę žalą padarė
COVID-19 pandemija. 2020 m. balandžio mėn. ES skyrė 3 mln. EUR, remdama
priemones, kuriomis švelninamas didelis neigiamas COVID-19 poveikis turizmo

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2022 16
www.europarl.europa.eu/factsheets/lt

sektoriui. EIB paskelbė apie suteikiamą 20 mln. EUR paskolą ekonomikos gaivinimo
priemonėms remti.
2021 m. rugpjūčio mėn. ES sutiko suteikti 2 mln. EUR nemokamą pagalbą viešbučių
ir turistinių kelionių laivu turizmo sektoriams Maldyvuose plėtoti pagal projektą „ES
parama atspariam MVĮ (mažųjų ir vidutinių įmonių) turizmo pramonės atsigavimui
Maldyvuose“. Ši pagalba teikiama siekiant padėti Maldyvų turizmo sektoriaus MVĮ kurti
atsparią ekonomiką po COVID-19 pandemijos sukeltų sunkumų.

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