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AZJA POŁUDNIOWA

Region Indo-Pacyfiku szybko się rozwija i staje się najważniejszym regionem
geostrategicznym, który zamieszkuje ponad 50 % ludności świata. Dwie trzecie
światowego przewozu kontenerów odbywa się przez Indo-Pacyfik, a szlaki morskie
są głównymi szlakami handlu i dostaw energii. We wrześniu 2021 r. przyjęto strategię
UE na rzecz współpracy w regionie Indo-Pacyfiku, aby zwiększyć obecność UE
w regionie, budować partnerstwa, wzmocnić międzynarodowy porządek oparty na
zasadach i stawić czoła globalnym wyzwaniom. UE dostosowuje swoje obecne
instrumenty w ramach strategicznej autonomii. Strategiczny kompas UE na rzecz
bezpieczeństwa i obrony, formalnie zatwierdzony przez Radę w marcu 2022 r.,
promuje otwartą i opartą na zasadach regionalną architekturę bezpieczeństwa, w
tym bezpieczne morskie szlaki komunikacyjne, budowanie zdolności i zwiększoną
obecność marynarki wojennej w regionie Indo-Pacyfiku. Unia Europejska dąży
do zacieśnienia więzi z krajami Azji Południowej jako ważny gracz gospodarczy,
a także główny darczyńca środków na rozwój oraz środków pomocowych. Unia
Europejska podejmuje działania, by wzmacniać tworzenie instytucji, demokrację,
dobre rządy i prawa człowieka, a jednocześnie jest zaniepokojona problemami
związanymi z bezpieczeństwem w tym regionie, takimi jak konflikt w Kaszmirze
i sytuacja w Afganistanie. Parlament Europejski wsparł pomoc UE w przeciwdziałaniu
kryzysowi związanemu z COVID-19 i jego skutkom w regionie, udzielając
ukierunkowanego wsparcia grupom ludności znajdującym się w najtrudniejszej
sytuacji.

Niniejsza nota tematyczna poświęcona jest regionowi Azji Południowej. Zobacz
również noty tematyczne poświęcone Azji Wschodniej (5.6.8) i Azji Południowo-
Wschodniej (5.6.9).

PODSTAWA PRAWNA

— Tytuł V (działania zewnętrzne UE) Traktatu o Unii Europejskiej;

— art. 206–207 (handel) i art. 216–219 (umowy międzynarodowe) Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

— umowy o partnerstwie i współpracy (stosunki dwustronne).
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POŁUDNIOWOAZJATYCKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ
WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ (SAARC)

Unia Europejska wspiera integrację regionalną oraz działalność
Południowoazjatyckiego Stowarzyszenia na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC).
W skład SAARC wchodzą: Afganistan, Bangladesz, Bhutan, Indie, Malediwy,
Nepal, Pakistan i Sri Lanka. Status obserwatora mają: UE, Chiny, Iran, Japonia,
Korea Południowa, Mauritius, Mjanma/Birma i Stany Zjednoczone. Ze względu na
wewnętrzne spory, w szczególności między Indiami a Pakistanem, prace SAARC
utknęły w martwym punkcie.
Współpraca na rzecz rozwoju pomiędzy UE i krajami Azji Południowej obejmuje pomoc
finansową i techniczną, a także współpracę gospodarczą. Priorytetami są między
innymi stabilność regionu, zmniejszenie ubóstwa, prawa człowieka, zrównoważony
rozwój, dobre rządy i prawa pracownicze. Współpraca między UE a SAARC ma na
celu harmonizację norm, ułatwianie handlu i podnoszenie świadomości o korzyściach
płynących ze współpracy regionalnej.

INDIE

Partnerstwo strategiczne UE–Indie, ustanowione w 2004 r., promuje dialog polityczny
i współpracę, rozwój stosunków gospodarczych, handlu i inwestycji, a także
intensywniejsze kontakty międzyludzkie. Rada UE przyjęła konkluzje z posiedzenia
10 grudnia 2018 r., w których opowiedziała się za głębszą i szerszą współpracą
z Indiami poprzez wspieranie pokoju i bezpieczeństwa w nadchodzących latach.
Unia Europejska jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym Indii – w 2021 r.
wartość wymiany handlowej wyniosła 88 mld EUR (10,8 % ogółu obrotów handlowych
Indii), z nadwyżką w wysokości ok. 4,3 mld EUR na korzyść Indii. Unia Europejska
jest największym zagranicznym inwestorem w Indiach, a jej inwestycje w tym kraju
w ostatnim dziesięcioleciu wzrosły z 8 % do 18 %. W 2021 r. wartość bezpośrednich
inwestycji zagranicznych UE w Indiach wyniosła ok. 80 mld EUR. W Indiach działa
około 6000 europejskich przedsiębiorstw, które zapewniają bezpośrednio 1,7 mln
miejsc pracy oraz pośrednio 5 mln miejsc pracy w szeregu sektorów. Indie korzystają
obecnie z jednostronnych preferencji taryfowych w ramach unijnego ogólnego systemu
preferencji taryfowych (GSP), który uzależnia jednostronne preferencje handlowe od
poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych.
W ostatnich latach aktywność Indii na arenie międzynarodowej znacznie wzrosła. Kraj
ten jest w coraz większym stopniu zainteresowany poprawą stosunków handlowych
z UE, które obecnie są w dużej mierze zgodne z zasadami Światowej Organizacji
Handlu. Dla UE poprawa dwustronnych stosunków handlowych i inwestycyjnych
między Indiami a UE ma strategiczne znaczenie, podobnie jak zacieśnianie więzi
gospodarczych i geopolitycznych w kontekście rosnącego znaczenia regionu Indo-
Pacyfiku. Obszary mające obecnie znaczenie dla stosunków handlowych między UE
a Indiami to rolnictwo, usługi, handel cyfrowy, ochrona patentowa, ochrona środowiska
i prawa pracownicze.
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W maju 2021 r. odbył się 16. szczyt UE–Indie. Jego najważniejszymi rezultatami
były: postanowienie o wznowieniu poprzednio wstrzymanych negocjacji dotyczących
umowy o wolnym handlu (FTA) oraz postanowienie o rozpoczęciu negocjacji w sprawie
umowy o ochronie inwestycji i umowy o oznaczeniach geograficznych. Pierwsze
spotkanie głównych negocjatorów odbyło się 16 marca 2022 r. Obie strony uzgodniły,
że będą dążyć do osiągnięcia celów wykraczających poza obecne zobowiązania w
ramach WTO w zakresie handlu towarami i usługami. Komisja wskazała również, że
ogólnym celem w zakresie handlu towarami powinna być liberalizacja handlu powyżej
94 % w ciągu siedmiu lat od wejścia w życie FTA.
W maju 2021 r. zainaugurowano także partnerstwo na rzecz łączności UE–Indie,
którego celem jest wspieranie odpornej i zrównoważonej łączności. Są to istotne kroki
w świetle napięć z Chinami. Indie realizują obecnie proces modernizacji prawa ochrony
danych rozpoczęty w następstwie orzeczenia Sądu Najwyższego, tak aby zbliżyć te
przepisy do prawa Unii. Na kilka dni przed 16. szczytem UE–Indie kraje te opublikowały
wspólną strategię indopacyficzną, podkreślając oparty na zasadach wielostronnych
międzynarodowy porządek w regionie, w szczególności jako pokaz siły wobec Chin.
Indie zobowiązały się do zapewnienia bezpiecznej cyberprzestrzeni i zwiększenia
bezpieczeństwa morskiego w celu ochrony kluczowych szlaków wodnych.
Jako wyraz dążeń do ujednoliconego podejścia w aspektach strategicznych w maju
2021 r. UE i Indie opublikowały wspólne oświadczenie potwierdzające obustronne
zobowiązania. We wrześniu 2021 r. UE ogłosiła strategię współpracy w regionie Indo-
Pacyfiku, w której Indie odgrywają kluczową rolę. Strategia ta obejmuje przyśpieszenie
wdrażania partnerstwa na rzecz łączności, pomoc Indiom w tworzeniu odpowiedniego
otoczenia regulacyjnego, a także ułatwienie pozyskiwania niezbędnych funduszy, aby
poprawić łączność w terenie między Europą a regionem Indo-Pacyfiku.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Indii Narendra
Modi zainaugurowali posiedzenie Rady UE–Indie ds. Handlu i Technologii na
posiedzeniu w kwietniu 2022 r. Jest to strategiczny mechanizm koordynacji mający
na celu ułatwienie współpracy w zakresie handlu, technologii zaufania oraz
bezpieczeństwa.
Delegacja Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego udała się do
Indii w kwietniu 2022 r., aby podsumować negocjacje w sprawie FTA.
W czerwcu 2022 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie UE wobec
zagrożeń bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku, w której z zadowoleniem przyjął
zobowiązania do zacieśnienia współpracy między UE a Indiami w dziedzinie
bezpieczeństwa i obrony oraz podkreślił, że Indie są kluczowym partnerem w dziedzinie
bezpieczeństwa morskiego w regionie Indo-Pacyfiku. W tej samej rezolucji Parlament
wyraził ubolewanie, że Indie nie potępiły otwarcie Rosji za inwazję na Ukrainę.
W lipcu 2022 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie przyszłej współpracy
handlowo-inwestycyjnej między UE a Indiami, w której z zadowoleniem przyjął
zobowiązanie do wypracowania ambitnej, opartej na wartościach, wyważonej,
kompleksowej i wzajemnie korzystnej umowy handlowej między UE a Indiami.
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W ramach programu „Horyzont Europa” (2021–2027) wzmacniana jest również
współpraca między Indiami a UE w dziedzinie nauki, technologii oraz innowacji.
Obecna polityka edukacyjna Indii ma na celu rozwijanie większej liczby partnerstw
międzynarodowych z europejskimi uniwersytetami z myślą o współpracy w ramach
programu „Horyzont”.
Unia Europejska wyraziła solidarność z Indiami, które dotknął kryzys zdrowotny
związany z COVID-19, oraz przekazała temu państwu kwotę 100 mld EUR, a także
leki i sprzęt medyczny z Mechanizmu Ochrony Ludności.
W siedmiu turach indyjskich wyborów powszechnych w maju 2019 r. do głosowania
uprawnionych było ponad 900 mln osób. Nacjonalistyczna Indyjska Partia Ludowa
Bharatiya Janata (BJP) Narendry Modiego zdobyła 303 z 545 miejsc w Izbie Ludowej
(Lok Sabha), osiągając najlepszy wynik w historii oraz pokonując Indyjski Kongres
Narodowy i jego sojuszników. W lipcu 2022 r. kandydatka BJP Draupadi Murmu
została wybrana na prezydenta Indii w drodze wyborów pośrednich. Następne wybory
powszechne mają się odbyć w 2024 r. BJP rozszerzyła swoje poparcie poza tradycyjnie
głosujące na nią regiony na północy Indii, zyskując głosy w północno-wschodnich
stanach i obejmując mandaty w Bengalu Zachodnim. Zyski BJP na historycznie
rzadziej na nią głosujących terytoriach na południu były mniej spektakularne. W stanie
Uttar Pradeś rząd pod kierownictwem BJP został ponownie wybrany nieznaczną
większością głosów.
Indie przeprowadzają reformy polityczne i gospodarcze, które koncentrują się na
modernizacji administracji, dobrych rządach, zwalczaniu korupcji dzięki demonetyzacji
i programom na rzecz przejrzystości, rozwiązywaniu problemów społecznych, rozwoju
gospodarki poprzez inicjatywy „Make in India” i „Invest India”, a także na wprowadzeniu
ogólnokrajowego podatku od towarów i usług.
Indie to mocarstwo jądrowe – podobnie jak sąsiednie Pakistan i Chiny – i muszą
stawić czoła problemom związanym z bezpieczeństwem, terroryzmem oraz zbrojnym
konfliktom granicznym, zwłaszcza z Pakistanem w autonomicznym stanie Dżammu
i Kaszmir oraz, w mniejszym stopniu, z Chinami. W sierpniu 2019 r. rząd Indii cofnął
specjalny status stanu Dżammu i Kaszmir. Decyzja ta doprowadziła do gwałtownych
protestów i zagroziła stabilności politycznej w regionie. System kastowy w Indiach
jest jedną z najstarszych form organizacji klas społecznych na świecie, która budzi
zaniepokojenie w związku z ustawiczną dyskryminacją ze względu na przynależność
kastową. Kraj ten stanowi także mozaikę etniczną i językową, charakteryzującą się
napięciami w wielu stanach i doniesieniami o naruszeniach praw człowieka, zwłaszcza
praw kobiet i dzieci.
Kwestie praw człowieka w Indiach nadal stanowią powód do niepokoju. 29 kwietnia
2021 r. Parlament Europejski przyjął zalecenie w sprawie stosunków między UE
a Indiami, w którym odniesiono się do prawa do wolności zgromadzeń w świetle
gwałtownych protestów rolników trwających od końca 2020 r.
Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) praca dzieci jest w Indiach
powszechna, mimo że premier Modi zatwierdził szereg przepisów zakazujących
dzieciom poniżej 14 roku życia wykonywania niebezpiecznych czynności i
wprowadzających surowe kary dla pracodawców, którzy łamią prawo. Szacuje się, że
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w 2020 r. w Indiach pracowało 33 mln dzieci, a 56 % pracujących nastolatków nie
chodziło do szkoły.
W 2020 r. w położonej na północy Indii prowincji Uttar Pradeś przyjęto ustawę
antykonwersyjną, przewidującą karę pozbawienia wolności za zmuszanie lub
podstępne nakłanianie do nawrócenia religijnego. Według krytyków przepisy te
stanowią spisek radykalnych wyznawców hinduizmu uderzający w mniejszości
religijne. Na mocy tej ustawy nastąpiły już aresztowania.

PAKISTAN

Stosunki między UE a Pakistanem sięgają 1962 r. i obecnie opierają się na umowie
o współpracy z 2004 r. Unia Europejska – główny darczyńca środków na rozwój oraz
środków pomocowych – wspiera rozwój demokracji i tworzenie instytucji w Pakistanie.
Pakistan jest jednym z głównych beneficjentów jednostronnych preferencji handlowych
UE w ramach GSP+, które przywrócono w 2014 r. W ramach tego procesu Komisja
Handlu Międzynarodowego Parlamentu monitoruje przestrzeganie wymogów GSP+.
Status Pakistanu w systemie GSP+ mógłby zostać zweryfikowany, ponieważ zależy on
od wypełniania obowiązków, takich jak przestrzeganie praw człowieka i wolności religii.
Unia Europejska jest po Chinach drugim partnerem handlowym Pakistanu – w 2020 r.
wymiana handlowa z UE wyniosła 14,3 % ogółu obrotów handlowych Pakistanu i
stanowiła 28 % całkowitego eksportu tego kraju. W 2020 r. Pakistan zajmował 42.
miejsce wśród największych partnerów UE w handlu towarami z udziałem w wymianie
handlowej wynoszącym 0,3 %. W 2020 r. dwustronne obroty handlowe między
partnerami osiągnęły wartość 9,3 mld EUR. Pakistan posiadał nadwyżkę w handlu z UE
w wysokości 1,7 mld EUR.
Unia Europejska jest ważnym darczyńcą pomocy rozwojowej i humanitarnej dla
Pakistanu. Finansowanie w ramach instrumentu finansowania współpracy na rzecz
rozwoju w latach 2014–2020 wyniosło 653 mln EUR. Skutki pandemii COVID-19
są w Pakistanie mocno odczuwalne. W związku z tym UE przyznała temu krajowi
150 mln EUR na walkę z kryzysem zdrowotnym. Pakistan ma otrzymać z wieloletniego
programu indykatywnego na lata 2021–2027 kwotę 265 mln EUR z przeznaczeniem
na trzy priorytetowe obszary: ekologiczny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu,
kapitał ludzki oraz sprawowanie rządów/praworządność. Chociaż kwota ta jest
mniejsza niż w poprzednim okresie, pozostaje znaczącym wkładem. Finansowanie
zostanie prawdopodobnie przyznane w formie wsparcia budżetowego. UE dostrzegła
wyzwania, przed którymi stoi Pakistan, przyjmując ponad trzy miliony uchodźców, i jest
gotowa rozważyć udzielenie dodatkowego wsparcia, w tym na dobrowolną repatriację
uchodźców do Afganistanu.
16 czerwca 2021 r. odbyło się 16. posiedzenie Wspólnej Komisji UE–Pakistan.
Podczas posiedzenia omówiono pełne i skuteczne wdrożenie strategicznego planu
zaangażowania UE-Pakistan z 2019 r., społeczno-gospodarcze skutki pandemii
COVID-19 oraz wysiłki Pakistanu na rzecz trwałej odbudowy gospodarczej.
Wymieniono też poglądy na temat zmiany klimatu, łączności i cyfryzacji oraz
współpracy w dziedzinie edukacji, kultury, nauki i technologii. UE doceniła przyjęcie
przez Pakistan milionów afgańskich uchodźców w ciągu ostatnich dwudziestu lat. UE
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zapewniła Pakistan o chęci współpracy i bieżących działaniach na rzecz trwałego
rozwiązania, m.in. poprzez wspieranie i promowanie bezpiecznego i godnego powrotu
uchodźców afgańskich do ich ojczyzny.
W rezolucji z 27 kwietnia 2021 r. Parlament wezwał Komisję do ponownej oceny
kwalifikowalności Pakistanu do programu GSP+ z uwagi na pogarszającą się sytuację
w zakresie praw człowieka. Parlament monitoruje działania podjęte przez Komisję i
Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) w celu wywarcia nacisku na rząd
premiera Seahbaza Sharifa, by zajął się kwestiami praw człowieka, w tym przepisami
dotyczącymi bluźnierstwa, które wiążą się z surowymi wyrokami, w tym karą śmierci.
Władze Pakistanu przeprowadziły reformy zmierzające do poprawy w zakresie dobrego
zarządzania oraz wolności, a także przedstawiły propozycje, które miałyby wzmocnić
krajowy system sądownictwa karnego, wskutek czego sądy wojskowe w Pakistanie od
marca 2019 r. nie sprawują już jurysdykcji nad ludnością cywilną.
W marcu 2022 r. odbyło się 13. posiedzenie międzyparlamentarne UE–Pakistan.
Dyskusje koncentrowały się na wydarzeniach politycznych w Pakistanie, agresji Rosji
na Ukrainę, handlu, GSP+ i prawach człowieka. Posiedzenie międzyparlamentarne
uznało za istotne, aby parlamentarzyści po obu stronach oceniali postępy oraz
zapewniali kontrolę parlamentarną i wytyczne w stosunkach dwustronnych.
W czerwcu 2022 r. misja obserwacyjna UE oceniła skuteczne wdrożenie 27 konwencji
międzynarodowych, co jest obowiązkowym wymogiem utrzymania statusu GSP+,
który jest bardzo korzystny dla Pakistanu. Od czasu przystąpienia tego kraju do
systemu GSP+ w 2014 r. przedsiębiorstwa zwiększyły eksport na rynek UE o 65 %.
Najważniejszym rynkiem dla Pakistanu jest jednolity rynek europejski z ponad 440 mln
konsumentów. Ustalenia misji będą częścią kolejnego sprawozdania w sprawie GSP,
które ma zostać przedstawione Parlamentowi i Radzie pod koniec 2022 r.
Pakistan odegrał zasadniczą rolę w afgańskim procesie pokojowym, pomagając w
zawarciu porozumienia między Stanami Zjednoczonym a talibami w lutym 2020 r.,
które doprowadziło do wyrażenia przez Waszyngton zgody na wycofanie wszystkich
wojsk USA i NATO z Afganistanu. Prognozuje się, że znaczenie geostrategiczne
Pakistanu w regionie Indo-Pacyfiku będzie rosło, szczególnie po przejęciu władzy
w Afganistanie przez talibów w sierpniu 2021 r. Stabilny, demokratyczny i dobrze
prosperujący Pakistan ma kluczowe znaczenie dla UE. Z uwagi na fakt, że jest to
najważniejszy partner do rozmów z talibami oraz główny cel afgańskich uchodźców,
międzynarodowy wizerunek tego kraju ulega zmianie. Sytuacja polityczna w Pakistanie
jest niestabilna. Wojsko jest nadal zaangażowane w politykę wewnętrzną i zagraniczną
oraz posiada szerokie uprawnienia w kwestiach bezpieczeństwa i walki z terroryzmem.
W kwietniu 2022 r. utworzono nowy rząd po głosowaniu nad wotum nieufności w
marcu 2022 r., które doprowadziło do odsunięcia od władzy premiera Imrana Khana.
Na nowego premiera wybrano przywódcę Pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej (Nawaz)
– PML-N, Seahbaza Sharifa, brata najdłużej urzędującego byłego premiera Nawaza
Sharifa. Kolejne wybory powszechne mają się odbyć w połowie 2023 r.
We wrześniu 2022 r. Sąd Najwyższy w Islamabadzie oskarżył ustępującego premiera
Imrana Khana o korupcję, po tym jak sędziowie odrzucili jego wyjaśnienia. Khan
musi się również stawić przed odrębnym sądem antyterrorystycznym, ponieważ policja
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zarzuca mu kierowanie pogróżek pod adresem komendanta policji w Islamabadzie i
sędzi. Khan jest również oskarżony o rzekome podżeganie do buntu w wojsku. Po
utracie władzy Khan głośno wyraża krytykę pod adresem rządu oraz armii i nadal liczy
na poparcie wielu pakistańskich wyborców.

AFGANISTAN

18 lutego 2017 r. podpisano umowę o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju
między UE a Afganistanem, którą Parlament Europejski zatwierdził 13 marca
2019 r. Stosunki z UE zostały dostosowane do sytuacji wojennej i powojennej.
Dzięki znaczącemu wkładowi Parlamentu Europejskiego Afganistan był częściowo i
stopniowo włączany do strategii UE wobec Azji Środkowej. Afganistan był największym
beneficjentem pomocy rozwojowej UE w Azji oraz korzystał z najkorzystniejszego
systemu handlowego UE – „wszystko oprócz broni” (EBA). UE przekazała
Afganistanowi 1,4 mld EUR na lata 2014–2020. Podczas konferencji w sprawie
Afganistanu, która odbyła się w listopadzie 2020 r. w Genewie pod hasłem „Pokój,
dobrobyt i samodzielność”, UE zobowiązała się do przekazania w latach 2021–2025
wsparcia w wysokości 1,2 mld EUR w ramach długoterminowej oraz nadzwyczajnej
pomocy.
Ostatnie wybory prezydenckie odbyły się we wrześniu 2019 r. Najwięcej głosów uzyskał
w nich Ashraf Ghani (50,64 %), który pokonał Abdullaha Abdullaha (39,52 %). 29
lutego 2020 r. w Dosze USA i talibowie podpisali wspólną deklarację w sprawie pokoju,
dwustronne porozumienie pokojowe, w którym nie uwzględniono rządu afgańskiego.
USA i NATO zobowiązały się do stopniowego wycofania swoich wojsk i uwolnienia
więźniów. USA zobowiązały się również do podjęcia działań dyplomatycznych z innymi
członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ i Afganistanem, aby usunąć talibów z wykazu
sankcji ONZ.
We wrześniu 2020 r. w Dosze rozpoczęły się negocjacje pokojowe między rządem
afgańskim i talibami, mające na celu ustalenie warunków kompleksowego zawieszenia
broni i politycznego porozumienia. W 2021 r. odbyło się kilka konferencji pokojowych
w Dosze, Moskwie i Stambule, które jednak nie przyniosły pozytywnych rezultatów.
Rozmowy utknęły w martwym punkcie, a sytuację pogorszyły wewnętrzne podziały w
rządzie, wpływ pandemii COVID-19 oraz coraz trudniejsza sytuacja humanitarna.
Od maja 2021 r. talibowie szybko przejmowali kontrolę nad kolejnymi terenami.
Znikomy opór afgańskich służb bezpieczeństwa pozwolił talibom na przejęcie kontroli
nad państwem w niecałe cztery miesiące. 15 sierpnia 2021 r., kilka godzin po ucieczce
prezydenta Ghaniego do Dubaju, talibowie ogłosili, że zdobyli Kabul. 7 września 2021
r. talibowie ogłosili utworzenie rządu tymczasowego złożonego z samych mężczyzn
– wbrew wcześniejszym obietnicom, że nowy rząd będzie niewykluczający. Od tego
czasu talibowie regularnie dopuszczają się poważnych naruszeń praw człowieka, w
szczególności praw kobiet, dziewcząt i mniejszości.
30 sierpnia 2021 r. USA i NATO zakończyły proces wycofywania się z Afganistanu.
Nastąpiło to szybciej niż przewidywano, wbrew zasadzie wspólnego działania
(„in together, out together”), i zakończyło trwającą w latach 2001–2021 wojnę w
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Afganistanie, pozostawiając jednak kraj w chaosie humanitarnym. Obawy związane z
bezpieczeństwem w Afganistanie pogłębiły się wraz z wycofaniem wojsk USA i NATO.
Powiązania talibów z Al-Kaidą i tzw. Państwem Islamskim są niejednoznaczne, a
w kraju istnieją silne podziały między społecznościami miast i wsi. Mieszkająca w
miastach młoda populacja Afganistanu wolałaby nadal żyć w relatywnie otwartym
społeczeństwie, do którego jest przyzwyczajona. Również mniejszości etniczne
Tadżyków, Uzbeków i Hazarów nie chcą być rządzone przez talibów.
Po dojściu talibów do władzy Unia, mocno zaniepokojona represjami wobec
pracowników afgańskich sił bezpieczeństwa i pracowników ambasad UE, utworzyła
specjalną komórkę kryzysową liczącą ponad 100 członków personelu. W sierpniu 2021
r. komórka ta pomogła w ewakuacji ponad 17,5 tys. osób z Kabulu, w tym 4100
obywateli UE i 13,4 tys. obywateli Afganistanu. Delegatura UE zdołała ewakuować
wszystkich swoich pracowników.
Jako jeden z najbardziej uzależnionych od pomocy krajów na świecie Afganistan stoi
w obliczu postępującej katastrofy humanitarnej – połowa jego populacji nie może
zaspokoić podstawowych potrzeb, takich jak dostęp do pożywienia, wody i lekarstw.
Sytuacja humanitarna pogorszyła się – ponad 3 mln osób zostało wewnętrznie
przesiedlonych, a w Pakistanie i Iranie znalazły się ponad 2 mln uchodźców i osób
ubiegających się o azyl. Podczas konferencji ONZ w sprawie Afganistanu, która odbyła
się 13 września 2021 r. w Genewie, zadeklarowano pomoc w wysokości 1,2 mld USD,
z czego UE i jej państwa członkowskie zobowiązały się wypłacić 677 mln USD. 12
października 2021 r. w trakcie szczytu grupy G-20 przewodnicząca Komisji Ursula von
der Leyen ogłosiła uruchomienie pakietu wsparcia dla Afganistanu w wysokości 1 mld
EUR. Sytuacja pozostaje dramatyczna, a dodatkowo pogorszyły ją niedawne trzęsienia
ziemi i powodzie w 2022 r., po których Komisja Europejska przeznaczyła 1 mln EUR
na pomoc humanitarną na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb. UE współpracuje
z talibami w kwestiach praktycznych, takich jak ewakuacje i operacje humanitarne,
koordynując kontakty za pośrednictwem delegatury w Kabulu zarządzanej przez
ESDZ.
Unia jest głęboko zaniepokojona przywróceniem Islamskiego Emiratu, w którym
obowiązuje radykalne prawo szariatu. Budzi to poważne wątpliwości co do przyszłego
zaangażowania UE w Afganistanie, które zależy od tego, w jaki sposób można
zachować osiągnięcia ostatnich 20 lat. Należy zwrócić szczególną uwagę na
możliwość wzrostu terroryzmu międzynarodowego oraz migracji, a także nasilenia
problemu handlu narkotykami.
3 września 2021 r. ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich
UE ustalili, że UE nie uzna rządów talibów, ale będzie utrzymywać z nim
stosunki. Stopień tego zaangażowania będzie zależał od zachowania nowego
rządu afgańskiego, zobowiązania się Afganistanu, że kraj ten nie będzie służył
za bazę dla terroryzmu, przestrzegania praw człowieka, w szczególności praw
kobiet, praworządności i wolności mediów. Współpraca będzie zależała również od
ustanowienia niewykluczającego rządu tymczasowego, zapewniania wolnego dostępu
dla pracowników organizacji humanitarnych oraz zobowiązania się talibów do tego, że
obywatele innych państw i Afgańczycy będą mogli opuścić kraj.
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Od czasu przejęcia władzy przez talibów pod koniec 2021 r. i w 2022 r. na kobiety w
Afganistanie ponownie nałożono szereg restrykcji. Egzekwowano przepisy dotyczące
ubioru i wprowadzono przepisy zakazujące kobietom wstępu do przestrzeni publicznej
bez opiekuna płci męskiej. Chociaż w lutym 2022 r. niektóre uczelnie publiczne zostały
ponownie otwarte zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, a w marcu 2022 r. szkoły zostały
ponownie otwarte na nowy rok akademicki, talibowie złamali wcześniejszą obietnicę o
umożliwieniu dziewczętom uczęszczania do szkoły średniej. Dotknęło to około 1,1 mln
uczennic. Według Banku Światowego udział kobiet w rynku pracy wzrósł w ostatnim
dziesięcioleciu z 15 % do 22 %. Jednak od czasu powrotu talibów do władzy udział ten
skurczył się, a talibowie nakładają większe ograniczenia na przebywanie kobiet poza
domem.
Parlament Europejski wspierał wewnątrzafgańskie inkluzywne negocjacje jako
warunek wstępny zakończenia czterech dekad naznaczonych śmiercią i zniszczeniem
i nalega na włączenie wszystkich frakcji politycznych i społeczeństwa obywatelskiego.
Od jesieni 2020 r. Parlament wielokrotnie potępiał wybuchy przemocy, a w swojej
rezolucji z czerwca 2021 r. w sprawie sytuacji w Afganistanie wyraził zaniepokojenie
konsekwencjami wycofania wojsk oraz wezwał do przyjęcia kompleksowej strategii na
rzecz przyszłej współpracy UE–Afganistan. W lipcu 2021 r., miesiąc przed przejęciem
władzy przez talibów, Delegacja Parlamentu Europejskiego do spraw Stosunków
z Afganistanem (D-AF) zorganizowała 6. posiedzenie międzyparlamentarne UE–
Afganistan z udziałem przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Afganistanu.
Posiedzenie to obejmowało dwie debaty panelowe – jedną na temat procesu
pokojowego i sytuacji w Afganistanie po wycofaniu zagranicznych wojsk, a drugą na
temat roli kobiet w procesie pokojowym i przyszłej współpracy z UE.
We wrześniu 2021 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie sytuacji w Afganistanie,
w której potępił brutalne przejęcie władzy przez talibów. Parlament wyraził poważne
zaniepokojenie przyszłością Afganistanu oraz zatwierdził decyzję UE o nieuznaniu
rządu talibów. Przyznał również, że współpraca operacyjna z rządem talibów będzie
niezbędna do celów logistycznych, operacyjnych i humanitarnych, oraz zaapelował
o ułatwienie dalszej ewakuacji zagrożonych obywateli UE i Afgańczyków, a także
o zwiększenie pomocy humanitarnej. Parlament, a w szczególności jego Delegacja
ds. Stosunków z Afganistanem, wyraził obawy dotyczące kryzysu humanitarnego,
gospodarczego i uchodźczego, który sprawił, że pojawiła się potrzeba utworzenia
korytarzy humanitarnych oraz wdrożenia strategicznego podejścia do całego regionu,
w tym do Pakistanu, Iranu i Azji Środkowej.
W lutym 2022 r. Parlament zorganizował serię wydarzeń w ramach konferencji
wysokiego szczebla „Dni Kobiet Afgańskich”. 10 marca 2022 r. zainaugurowano Forum
Afgańskich Liderek Politycznych w formie wirtualnego spotkania z udziałem prawie 50
afgańskich liderek z Afganistanu i innych części świata.
W marcu 2022 r. UE wydała szereg oświadczeń w obronie praw kobiet, m.in.
oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego przedstawiciela Unii do
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepa Borrella, w którym wezwała
do natychmiastowego ponownego otwarcia szkół średnich dla dziewcząt. Apel ten
powtórzono w oświadczeniu ministrów spraw zagranicznych grupy G-7. W kwietniu
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2022 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie sytuacji w zakresie praw kobiet w
Afganistanie. Potępił w niej decyzję talibów o rozszerzeniu zakazu nauki szkolnej
dla dziewcząt od siódmej klasy i wyraził ubolewanie z powodu niezmiennego
dążenia talibów do usunięcia kobiet z życia publicznego i zniesienia ich najbardziej
podstawowych praw, w tym dostępu do edukacji, pracy, swobody przemieszczania się
i opieki zdrowotnej.
UE nadal współpracuje z talibami, co podkreślono w oświadczeniu ESDZ z sierpnia
2022 r. w sprawie sytuacji rok po przejęciu władzy przez talibów, zwracając uwagę na
zaangażowanie UE na rzecz ludności afgańskiej.

BANGLADESZ

Stosunki między UE a Bangladeszem sięgają 1973 r. Umowa o współpracy z 2001 r.
obejmuje takie obszary jak handel, rozwój gospodarczy, prawa człowieka, dobre rządy
i ochrona środowiska. Jako jeden z krajów najsłabiej rozwiniętych Bangladesz jest
beneficjentem inicjatywy „wszystko oprócz broni” (EBA) – najkorzystniejszego systemu
handlu dostępnego w ramach unijnego ogólnego systemu preferencji taryfowych GSP.
Oczekuje się, że do 2026 r. Bangladesz utraci status kraju najsłabiej rozwiniętego. Po
upływie okresu przejściowego kraj ten przestanie mieć dostęp do systemu EBA.
Unia Europejska zobowiązała się do przeznaczenia do 690 mln EUR z wieloletniego
programu indykatywnego na lata 2014-2020. Podkreśliła konieczność reform
politycznych w Bangladeszu w celu poprawy otoczenia biznesowego, stymulowania
większej wymiany handlowej i przyciągnięcia inwestycji. W lipcu 2019 r. UE uruchomiła
w Bangladeszu dwa programy ukierunkowane na reformy zarządzania finansami
publicznymi oraz krajowego systemu zabezpieczenia społecznego. W ramach reakcji
Drużyny Europy na pandemię COVID-19 UE przeznaczyła 113 mln EUR na
ochronę źródeł utrzymania pracowników przemysłu konfekcyjnego i skórzanego w
Bangladeszu, których produkcja jest zorientowana na eksport. Programowanie UE na
lata 2021–2027 jest dostosowane do 8. planu pięcioletniego obejmującego lata 2020–
2025.
Bangladesz jest demokracją parlamentarną, w której władzę sprawują naprzemiennie
dwie partie – Liga Awami (AL) i Nacjonalistyczna Partia Bangladeszu. W wyborach
w grudniu 2018 r. zwyciężyła AL. Bangladesz jest jednym z niewielu krajów, które
osiągnęły milenijne cele rozwoju. Poważnym problemem pozostają jednak prawa
pracownicze i warunki pracy, szczególnie w fabrykach odzieży wokół Dhaki. Epidemia
COVID-19 miała duży wpływ na stabilność gospodarczą i polityczną kraju. AL rządzi już
trzecią kadencję, która zakończy się w 2023 r. Oczekuje się, że produkt krajowy brutto
(PKB) Bangladeszu spadnie w 2022 r. ze względu na kryzys wywołany rosyjską inwazją
na Ukrainę, wzrostem cen towarów i inflacją. W związku z tym kraj ten zwrócił się o
pomoc finansową do Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). W ostatnich
latach wzrósł eksport odzieży z Bangladeszu. W Bangladeszu powszechne są wypadki
i pożary w fabrykach i innych miejscach pracy, w których w ostatnim dziesięcioleciu
zginęło aż 1 310 pracowników, a 3 883 zostało rannych.
Od sierpnia 2017 r. do Bangladeszu uciekło przed prześladowaniami w Mjanmie/
Birmie ponad 800 tys. uchodźców z ludu Rohingja. UE uważnie monitoruje kryzys
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uchodźczy ludu Rohingja – przeznaczyła na ten cel ponad połowę z 280 mln EUR
zebranych po konferencji darczyńców ONZ w październiku 2017 r. Początkowo UE
przeznaczyła ponad 150 mln EUR na pomoc humanitarną, a następnie 41 mln EUR
w 2018 r., 35 mln EUR w 2019 r. i 31 mln EUR w 2020 r., głównie na wsparcie
uchodźców z ludu Rohingja w Koks Badźar. 23 lutego 2021 r. UE ogłosiła, że
przeznaczy kolejne 39 mln EUR na pomoc humanitarną dla Bangladeszu i Mjanmy/
Birmy. Środki te mają zaspokoić potrzeby społeczności dotkniętych konfliktami i
wysiedleniami, w szczególności ludu Rohingja, których sytuacja uległa pogorszeniu w
czasie pandemii COVID-19. Z uwagi na rozwój sytuacji w Mjanmie/Birmie nie wydaje
się prawdopodobne, aby uchodźcy z ludu Rohingja chcieli z własnej woli powrócić
do tego kraju. Kryzys związany z ludem Rohingja jest ważną kwestią wewnętrzną
w okresie poprzedzającym wybory w Bangladeszu w 2023 r. Rząd Bangladeszu
podejmuje wysiłki w celu repatriacji ludu Rohingja, jednak ich powrót jest nadal
utrudniony przez warunki panujące w Mjanmie/Birmie.

SRI LANKA

Stosunki między UE a Sri Lanką sięgają umowy o współpracy z 1975 r., odnowionej
w 1995 r. umową o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju. W maju 2017 r. w
ramach GSP+ Sri Lanka uzyskała dostęp do rynku UE, co miało stanowić zachętę do
reform politycznych i poszanowania międzynarodowych konwencji dotyczących praw
człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i dobrych rządów.
Parlament Europejski uważnie śledzi postępy Sri Lanki w skutecznym przestrzeganiu
kryteriów GSP+. Znacznie oddaliła się perspektywa osiągnięcia sprawiedliwości okresu
przejściowego i pojednania narodowego – dla Parlamentu Europejskiego dwóch
fundamentalnych warunków uczestnictwa Sri Lanki w programie GSP+.
W ostatnim dziesięcioleciu UE udzieliła Sri Lance pomocy rozwojowej na kwotę
760 mln EUR. Unia Europejska jest drugim pod względem wielkości, po Chinach,
partnerem handlowym Sri Lanki i drugim najważniejszym odbiorcą eksportu – w 2020 r.
wartość dwustronnej wymiany handlowej wyniosła ok. 3 mld EUR, a bilans handlowy
wynosi 1,2 mld EUR na korzyść Sri Lanki.
W lutym 2022 r. w Brukseli odbyło się 24. posiedzenie Wspólnej Komisji UE i Sri
Lanki. Sri Lanka przedstawiła aktualne informacje na temat postępów w zakresie
pojednania i niezależnych instytucji, w szczególności Biura ds. Osób Zaginionych,
Biura ds. Reparacji, Biura ds. Jedności Narodowej i Pojednania oraz Komisji Praw
Człowieka Sri Lanki. UE zdecydowanie zachęcała Sri Lankę do dalszej współpracy
z Radą Praw Człowieka i jej mechanizmami i do zaangażowania w ich prace.
Wspólna Komisja podsumowała wnioski Grupy Roboczej ds. Współpracy Handlowej
i Gospodarczej, której posiedzenie odbyło się w styczniu 2022 r. Sri Lanka doceniła
wartościowy wkład systemu GSP+ w zrównoważony rozwój tego kraju. Obie strony
dokonały przeglądu przestrzegania przez Sri Lankę 27 konwencji międzynarodowych
dotyczących praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i dobrych
rządów objętych systemem GSP+. Wspólna Komisja omówiła również wnioski Grupy
Roboczej ds. Współpracy Rozwojowej, która spotkała się 2 lutego 2022 r. w celu
omówienia priorytetów wieloletniego programu indykatywnego UE na lata 2021–2027.
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W latach 1983–2009 na Sri Lance toczyła się wojna domowa między rządem
zdominowanym przez Singalezów a Tygrysami – Wyzwolicielami Tamilskiego Ilamu.
W listopadzie 2019 r. wybory prezydenckie wygrał Gotabaya Rajapaksa, który
mianował na nowego premiera swojego brata i byłego prezydenta Mahindę Rajapaksę.
Sojusz partii prezydenta, Ludowy Sojusz Wolności Sri Lanki, odniósł zdecydowane
zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w sierpniu 2020 r. Mahinda Rajapaksa
został zaprzysiężony przez swojego brata, Gotabayę Rajapaksę. We wrześniu 2020 r.
wprowadzono kontrowersyjną 20. poprawkę, która wzmacnia władzę wykonawczą
prezydenta oraz osłabia rolę premiera i parlamentu.
Najpoważniejszy kryzys gospodarczy, jakiego kiedykolwiek doświadczył ten kraj,
doprowadził do masowych demonstracji w 2022 r. Wysokie ceny surowców oraz
niedobory podstawowych towarów i energii wywołały bezprecedensowe zamieszki.
Protesty rozpoczęły się w kwietniu 2022 r., kiedy setki tysięcy ludzi wzięło udział w
głównie pokojowych protestach, domagając się dymisji prezydenta Rajapaksy. W lipcu
2022 r. tysiące ludzi przypuściło szturm na jego oficjalną rezydencję, a prezydent uciekł
samolotem wojskowym najpierw na Malediwy, a następnie do Singapuru. Prezydent
Gotabaya Rajapaksa i premier Mahinda Rajapaksa złożyli dymisję.
20 lipca 2022 r. nowym prezydentem został Ranil Wickremesinghe, który mianował
22 lipca 2022 r. na nowego premiera Dinesha Gunawardenę. Odkąd Wickremesinghe
został prezydentem, grupy działające na rzecz praw człowieka oskarżają rząd o
represje wobec demonstrantów. W ostatnich tygodniach policja zatrzymała dziesiątki
demonstrantów, a większość z nich została zwolniona za kaucją.
Po raz pierwszy w swojej historii Sri Lanka nie uiściła raty długu i uzgodniła z MFW nowy
program wspierania stabilności makroekonomicznej i zdolności obsługi zadłużenia.
Były prezydent Gotabaya Rajapaksa powrócił do kraju. Lankijczycy obwiniają swój
rząd o najpoważniejszy w historii kryzys gospodarczy na wyspie. Załamanie się rezerw
walutowych doprowadziło do drastycznych niedoborów żywności i paliw. We wrześniu
2022 r. rząd Sri Lanki osiągnął wstępne porozumienie z MFW w sprawie pożyczki
w wysokości 2,9 mld USD. Będzie to zależało od wielu warunków, w tym od reform
fiskalnych i restrukturyzacji zadłużenia Sri Lanki w wysokości 51 mld USD wobec jej
wierzycieli. Rząd stoi również w obliczu wyzwań związanych z przekonaniem obywateli
do prywatyzacji kluczowych usług sektora publicznego w ramach wysiłków na rzecz
zwiększenia dochodów.

NEPAL

Stosunki między UE a Nepalem sięgają 1973 r. i opierają się na umowie o współpracy z
1996 r. Ponieważ niemal jedna czwarta ludności żyje za mniej niż dwa dolary dziennie,
Nepal jest zależny od pomocy z zewnątrz, która stanowi 25 % jego budżetu. Unia
Europejska jest jednym z największych darczyńców pomocy rozwojowej dla Nepalu
i trzykrotnie zwiększyła swoją pomoc rozwojową, która osiągnęła poziom 360 mln EUR
w latach 2014–2020. Unia Europejska powtarza również, że Nepal powinien czerpać
większe korzyści z preferencji handlowych przyznanych w ramach inicjatywy „wszystko
oprócz broni”.
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Ostatnie posiedzenie Wspólnej Komisji UE–Nepal odbyło się w listopadzie 2021
r. Podczas posiedzenia Podkomisji ds. Współpracy na rzecz Rozwoju Nepal i UE
potwierdziły bieżącą współpracę. Obok krajowego planu rozwoju Nepalu na lata
2019–2024 UE wspiera obecnie Nepal w ramach nowego wieloletniego programu
indykatywnego na lata 2021–2027, określając trzy priorytetowe obszary współpracy:
ekologiczny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, rozwój kapitału ludzkiego i
dobre rządy. Te obszary priorytetowe są również dostosowane do globalnych strategii
UE, takich jak strategia współpracy w regionie Indo-Pacyfiku, globalna inicjatywa na
rzecz odbudowy oraz plan działania na rzecz równouprawnienia płci i wzmocnienia
pozycji kobiet w działaniach zewnętrznych na lata 2021–2025 (GAP III). Na lata 2021–
2024 przyznano łączną kwotę 209 mln EUR.
W kwietniu 2020 r. UE przygotowała pakiet wsparcia dla Nepalu w wysokości
75 mln EUR, którego celem jest złagodzenie skutków pandemii COVID-19 i
stymulowanie nepalskiej gospodarki oraz popytu na pracę, przy jednoczesnym
wsparciu indywidualnych dochodów w kraju charakteryzującym się znaczną
nierównością między wyższymi i niższymi kastami, a także obecnością społeczności
marginalizowanych, takich jak Madhesi.
23 stycznia 2020 r. w Nepalu odbyły się wybory do Zgromadzenia Narodowego.
Rządząca Komunistyczna Partia Nepalu zdobyła 16 mandatów, a Narodowa Partia
Ludowa Nepalu (RJP-N) dwa mandaty. Sytuacja polityczna w Nepalu jest niestabilna
od grudnia 2020 r., kiedy prezydent, działając zgodnie z zaleceniem premiera,
rozwiązał parlament i ogłosił przedterminowe wybory. W lutym 2021 r. Sąd Najwyższy
przywrócił parlament, lecz w maju 2021 r. rząd przegrał głosowanie nad wotum
nieufności. Zawirowania polityczne utrzymywały się, a okres wysokiej niestabilności
politycznej nastąpił w 2022 r., kiedy to parlament został rozwiązany, a następnie
przywrócony przez Sąd Najwyższy. Wybory powszechne zaplanowano na 20 listopada
2022 r.
Wysokie ceny ropy naftowej i towarów na świecie w 2022 r. wpłynęły na ceny
konsumpcyjne w Nepalu, stwarzając zagrożenie dla stabilności politycznej, ponieważ
może to prowadzić do niepokojów i protestów, w tym żądania przywrócenia
monarchii hinduistycznej. Domagała się tego Narodowa Partia Demokratyczna,
która może poprawić wyniki wyborcze w wyborach powszechnych w listopadzie
2022 r. Mieszany system wyborczy Nepalu łączący system większości względnej
z okręgami jednomandatowymi z systemem proporcjonalnym utrudnia uzyskanie
mandatu większościowego. Partie polityczne będą zatem prawdopodobnie musiały
stworzyć koalicję na podstawie porozumienia o podziale władzy, jak ma to zwykle
miejsce w Nepalu.
O wpływy w tym kraju rywalizują Chiny i Indie. Głównymi wyzwaniami są osiągnięcie
pokojowego rozwiązania politycznego impasu poprzez reformę konstytucji, która musi
zostać zmieniona w celu uwzględnienia interesów kasty wydzielonej i mniejszości
etnicznych, zwłaszcza Madhesów w regionie Teraj, oraz zagwarantowanie praw
emigrujących obywateli Nepalu.
Rząd nie zdołał zapewnić sprawiedliwości okresu przejściowego ofiarom naruszeń
praw człowieka podczas wojny domowej. W kwietniu 2020 r. Sąd Najwyższy zalecił

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-and-nepal-hold-their-13th-joint-commission_en#:~:text=The%2013th%20meeting%20of%20the,interest%20featured%20on%20the%20agenda.
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-and-nepal-hold-their-13th-joint-commission_en#:~:text=The%2013th%20meeting%20of%20the,interest%20featured%20on%20the%20agenda.
https://npc.gov.np/images/category/15th_plan_English_Version.pdf
https://npc.gov.np/images/category/15th_plan_English_Version.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/jointcommunication_2021_24_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2184
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2184


Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2023 14
www.europarl.europa.eu/factsheets/pl

zmianę mandatu nepalskiej Komisji Prawdy i Pojednania, aby zapobiec bezkarności.
Komisja Prawdy i Pojednania, ustanowiona aktem ustawodawczym w 2014 r., jak
dotąd nie okazała się skuteczna, w związku z czym panuje atmosfera bezkarności.
Amnestię przyznano za przestępstwa takie jak tortury, akty przemocy seksualnej i złego
traktowania. W 2014 r. rząd powołał również Komisję ds. Wymuszonych Zaginięć w
celu zbadania przypadków wymuszonych zaginięć osób w czasie konfliktu zbrojnego
oraz informowania społeczeństwa o tym, co się wydarzyło, w duchu porozumienia
pokojowego. W lutym 2015 r. Sąd Najwyższy zarządził zmianę tej ustawy, jednak
rząd wniósł o uchylenie jego orzeczenia. 26 kwietnia 2020 r. Sąd Najwyższy odrzucił
wniosek rządu, potwierdzając tym samym znaczenie sprawiedliwych mechanizmów
sprawiedliwości okresu przejściowego. Organizacje praw człowieka z zadowoleniem
przyjęły decyzję Sądu Najwyższego Nepalu z kwietnia 2020 r. w sprawie konieczności
zmiany ustawy o sprawiedliwości okresu przejściowego. W lipcu 2022 r. rząd
przedstawił projekt ustawy o zmianie obowiązujących ustaw, jednak zdaniem Amnesty
International i Human Rights Watch proponowana ustawa nie jest zgodna z decyzją
Sądu Najwyższego i nadal utrudnia lub uniemożliwia ściganie przestępców.
We wrześniu 2022 r. Delegacja Parlamentu do spraw Stosunków z Azją Południową
odwiedziła Bhutan, aby ocenić stosunki Nepalu z UE, która jest głównym darczyńcą w
zakresie współpracy. Ponieważ Nepal może utracić status kraju najsłabiej rozwiniętego
do 2026 r., Parlament z zadowoleniem przyjął fakt, że Nepal ratyfikował już większość z
27 podstawowych konwencji wymaganych do ubiegania się o udział w systemie GSP+.

BHUTAN

Przez wieki odizolowany od reszty świata Bhutan dostosowuje się do globalizacji
i rozwija swoją gospodarkę, zachowując jednocześnie wielowiekowe tradycje.
Państwo to dokonało pokojowego przejścia do demokracji parlamentarnej na mocy
konstytucji przyjętej w 2008 r., która gwarantuje rozdział władzy w ramach monarchii
konstytucyjnej. Unia Europejska popiera pełną niezależność Bhutanu od potężnych
sąsiadów – Indii i Chin – i podtrzymuje przekonanie, że kraj ten powinien być w stanie
określać własną politykę bezpieczeństwa i politykę zagraniczną, a zarazem rozumie
ciągłe obawy o utratę suwerenności ze względu na położenie geograficzne Bhutanu.
W wieloletnim programie indykatywnym na lata 2014–2020 UE przeznaczyła na pomoc
dla Bhutanu 49,3 mln EUR. Unia Europejska jest bardzo aktywna w Bhutanie od 1982 r.,
prowadząc działania na rzecz ograniczenia ubóstwa, promowania demokratyzacji
i dobrych rządów oraz wspierania zrównoważonego rolnictwa i odnawialnych zasobów
naturalnych. 24 maja 2018 r. rozpoczęto nowy projekt dotyczący wspierania handlu
między UE a Bhutanem, którego celem jest zwiększenie wartości dodanej oraz
wzmocnienie powiązań rynkowych i ram prawnych w dziedzinie handlu i inwestycji.
Na wsparcie zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa i walkę ze zmianą klimatu w latach
2017–2022 przeznaczono około 21,5 mln EUR. Ponadto w odpowiedzi na potrzeby,
które pojawiły się podczas pandemii COVID-19, w 2020 r. UE przyznała dodatkowe
4,5 mln EUR.
Bhutan w dalszym ciągu otrzymuje wsparcie z obecnego wieloletniego programu
indykatywnego na lata 2021–2027, który jest zgodny z 12. planem pięcioletnim

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl
http://trc.gov.np/en/
https://ciedp.gov.np/en/home/
https://www.barrons.com/news/nepal-laws-will-leave-civil-war-crimes-unpunished-rights-groups-01658748606
https://www.barrons.com/news/nepal-laws-will-leave-civil-war-crimes-unpunished-rights-groups-01658748606


Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2023 15
www.europarl.europa.eu/factsheets/pl

na lata 2018–2023 i koncentruje się na trzech obszarach priorytetowych: zmiana
klimatu i ekologiczny wzrost gospodarczy na rzecz odpornego Bhutanu; dobre
sprawowanie rządów na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego sprzyjającego
włączeniu społecznemu oraz transformacja cyfrowa jako siła napędowa zmian w
edukacji i usługach publicznych. Na wstępny okres w latach 2021–2024 przyznano
łączną kwotę 31 mln EUR.
W lutym 2022 r. w Brukseli odbyły się 10. formalne konsultacje między UE a
Bhutanem, w ramach których dokonano przeglądu bieżącej współpracy. Bhutan
przedstawił kluczowe działania, jakie prowadzi w celu zapewnienia płynnego i
pomyślnego przejścia od kategorii krajów najsłabiej rozwiniętych, które ma nastąpić
w 2023 r. UE i Bhutan wyraziły zadowolenie z ratyfikacji umowy ramowej
między Bhutanem a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), mającej na celu
utorowanie drogi do finansowania przez EBI projektów rozwojowych w Bhutanie
na preferencyjnych warunkach. UE ponownie wyraziła poparcie dla planów rozwoju
Bhutanu i zaproponowała przyznanie Bhutanowi szerszego preferencyjnego dostępu
do rynków UE w ramach GSP+, gdy Bhutan spełni niezbędne warunki. UE przedstawiła
Global Gateway – nowy unijny plan dużych inwestycji w rozwój infrastruktury na
całym świecie, który został uruchomiony w grudniu 2021 r. i który aktualizuje strategię
łączności UE–Azja z 2018 r. Ma on globalny zasięg geograficzny i wyznacza cel
inwestycji w wysokości 300 mld EUR do 2027 r. Unia Europejska wyraziła uznanie
dla tego himalajskiego kraju za dążenie do zrównoważonego i niskoemisyjnego
rozwoju odpornego na zmianę klimatu. Unia Europejska zwróciła również uwagę, że
Bhutan podjął znaczące kroki w celu ochrony praw dzieci i kobiet oraz promowania
równości płci. Na przykład w grudniu 2020 r. parlament Bhutanu dokonał depenalizacji
homoseksualizmu.
Rządzony przez rodzinę królewską Bhutan jest nową demokracją, w której należy
umocnić proces demokratyczny. Izolacja Bhutanu i jego podatność na zagrożenia
przyczyniły się do stworzenia odrębnej tożsamości narodowej opartej na zachowaniu
jego religii, środowiska i kultury. Ochrona kultury kraju jest postrzegana jako kluczowa.
Dziedzictwo kulturowe Bhutanu ucieleśnia szczęście narodowe brutto (GNH), zgodnie
z jego buddyjską kulturą duchową. GNH promuje wartości takie jak pokój, brak
przemocy, współczucie i tolerancja. Zgodnie z konstytucją z 2008 r. GNH jest filozofią
rozwoju, która wykorzystuje wskaźnik do pomiaru poziomu rozwoju gospodarczego
kraju wraz z poziomem dobrobytu i szczęścia ludności. GNH zostało uznane w rezolucji
ONZ z 2011 r. i obejmuje kilka dziedzin: dobrostan psychiczny, standard życia, dobre
rządy, zdrowie, edukacja, witalność społeczności, różnorodność kulturowa, budżet
czasu, różnorodność ekologiczna i odporność. Parlament popiera politykę ochrony
środowiska Bhutanu, która ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej kraju
– szczególnie narażonej na zmiany klimatu – oraz zapobieganie wszelkim formom
degradacji ekologicznej zgodnie z koncepcją GNH.
We wrześniu 2022 r. Delegacja Parlamentu do spraw Stosunków z Azją Południową
odwiedziła Bhutan, aby ocenić rozwój gospodarczy tego kraju, który do grudnia 2023 r.
utraci status kraju najsłabiej rozwiniętego. Oznacza to, że Bhutan nie będzie już mógł
korzystać z unijnego systemu EBA. Bhutan rozważa złożenie wniosku o dostęp do GSP
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+, ale wydaje się mało prawdopodobne, aby mógł w terminie podpisać i ratyfikować
wszystkie 27 podstawowych konwencji międzynarodowych.

MALEDIWY

Mimo braku formalnego porozumienia o współpracy z Malediwami UE udziela wsparcia
na potrzeby współpracy społecznościom wiejskim, a także w obszarze turystyki oraz
łagodzenia skutków zmiany klimatu. W lipcu 2018 r. Rada do Spraw Zagranicznych
UE przyjęła przepisy o ukierunkowanych sankcjach wobec osób i podmiotów,
które odpowiadają za podważanie praworządności lub utrudnianie pluralistycznego
rozwiązania politycznego na Malediwach, oraz wobec sprawców poważnych naruszeń
praw człowieka. W kwietniu 2021 r. Rada UE zadecydowała o rozpoczęciu negocjacji
w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Malediwami, co stanowiło
ważny kamień milowy w stosunkach dwustronnych z tym państwem. We wrześniu 2021
r. w Brukseli odbyło się drugie posiedzenie urzędników wyższego szczebla między
UE a Malediwami, którego celem było zacieśnienie wzajemnych stosunków, w tym
współpracy w regionie Indo-Pacyfiku.
Malediwy są podatne na zmianę klimatu i narażone na podnoszenie się poziomu morza
i erozję wybrzeża, które stanowią poważne zagrożenie dla egzystencji kraju. Parlament
Malediwów planuje uchwalić pierwszą w historii ustawę klimatyczną, która określi
limity zanieczyszczenia, a także przyjąć środki mające na celu ochronę i wsparcie
rewitalizacji środowiska. Pomiary z ostatnich 20 lat wskazują na wzrost poziomu morza
o prawie cztery milimetry rocznie w stolicy Male, co daje przewidywany wzrost o
około 40–50 centymetrów do 2100 r. Oznacza to erozję plaż, powodzie, zwiększone
zasolenie wód podziemnych i nieprzewidywalną pogodę, która już powoduje powodzie
i susze. Biorąc pod uwagę, że 80 % Malediwczyków żyje w odległości 100 metrów od
morza, fizyczne oddziaływanie tych zmian stanowi zagrożenie egzystencjalne.
Kraj ten cierpi również z powodu wysokiego bezrobocia młodzieży, przemocy ze strony
gangów i narkomanii. Odkąd przywódca opozycji Mohamed Solih pokonał byłego
prezydenta Abdullaha Jamina Abdula Gajuma we wrześniu 2018 r., nasilają się również
niepokoje polityczne i społeczne. W kwietniu 2019 r. na Malediwach odbyły się wybory
parlamentarne. Zdecydowane zwycięstwo w wyborach odniosła Demokratyczna
Partia Malediwów Mohameda Soliha, która zdobyła 65 z 87 miejsc w Ludowym
Madżlisie. W maju 2021 r. były prezydent Mohammed Nasheed, bliski współpracownik
prezydenta Soliha i przewodniczący parlamentu, został poważnie ranny w zamachu
bombowym. Parlament Europejski zdecydowanie wspiera proces umacniania się
demokracji na Malediwach. Prezydent Ibrahim Mohamed Solih będzie kandydował w
wyborach w 2023 r. z bloku dwóch odrębnych frakcji w rządzącej Malediwskiej Partii
Demokratycznej. Wysiłki rządu koncentrują się obecnie na wzmocnieniu gospodarki,
zwłaszcza w sektorze turystyki, oraz na poprawie stosunków z Indiami w zakresie
infrastruktury i wsparcia finansowego.
W 2011 r. Malediwy utraciły status kraju najsłabiej rozwiniętego, a w 2013 r. uzyskały
status kraju o wyższym średnim dochodzie. Gospodarka kraju opiera się głównie na
turystyce i rybołówstwie. UE jest czwartym co do wielkości partnerem handlowym
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Malediwów, a jej udział w całkowitej wymianie w handlu towarami w 2019 r. wyniósł
ok. 10 %.
Ponieważ turystyka stanowi 70 % PKB, gospodarka Malediwów poważnie ucierpiała
na skutek pandemii COVID-19. W kwietniu 2020 r. UE udostępniła 3 mln EUR na
środki wspierające złagodzenie poważnego wpływu pandemii COVID-19 na sektor
turystyczny. EBI ogłosił udzielenie pożyczki w wysokości 20 mln EUR na wsparcie
środków odbudowy.
W sierpniu 2021 r. UE zgodziła się przeznaczyć 2 mln EUR bezpłatnej pomocy
na rozwój branży noclegowej i turystyki typu „liveaboard” (noclegi na statku) na
Malediwach w ramach projektu „Wsparcie UE na rzecz odbudowy i zwiększenia
odporności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) sektora turystycznego na
Malediwach”. Celem udzielanej pomocy jest wsparcie MŚP sektora turystycznego
na Malediwach w budowaniu odpornej gospodarki po trudnościach związanych z
pandemią COVID-19.

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