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ASIA DE SUD

Regiunea indo-pacifică evoluează rapid și devine cea mai importantă regiune
geostrategică, dat fiind că peste 50 % din populația mondială locuiește aici. Două
treimi din comerțul mondial cu containere trece prin regiunea indo-pacifică, iar
culoarele sale maritime sunt principalele rute comerciale și de aprovizionare cu
energie. Strategia UE pentru cooperare în regiunea indo-pacifică a fost adoptată în
septembrie 2021 pentru a crește prezența Uniunii în regiune, a construi parteneriate,
a consolida ordinea internațională bazată pe norme și a face față provocărilor
globale. Uniunea își adaptează instrumentele actuale în cadrul autonomiei sale
strategice. Busola strategică a UE pentru securitate și apărare, aprobată oficial
de Consiliu în martie 2022, promovează o arhitectură de securitate regională
deschisă și bazată pe norme, care include linii securizate de comunicare maritimă,
consolidarea capacităților și o prezență navală sporită în regiunea indo-pacifică.
Uniunea Europeană construiește legături mai strânse cu țările din Asia de Sud, în
calitatea sa de actor economic puternic și de donator major de ajutor umanitar și de
asistență pentru dezvoltare. Uniunea depune eforturi pentru a promova consolidarea
instituțiilor, democrația, buna guvernanță și drepturile omului, dar are, de asemenea,
preocupări legate de securitate, cum ar fi conflictul din Cașmir și Afganistan.
Parlamentul European s-a declarat favorabil asistenței din partea Uniunii pentru a
face față crizei provocate de pandemia de COVID-19 și a impactului acesteia în
regiune, cu un sprijin specific pentru cele mai vulnerabile grupuri ale populației.

Această fișă descriptivă prezintă regiunea Asia de Sud. A se vedea, de asemenea, fișa
descriptivă privind Asia de Est (5.6.8) și cea privind Asia de Sud-Est (5.6.9).

TEMEI JURIDIC

— Titlul V (Acțiunea externă a UE) din Tratatul privind Uniunea Europeană;

— Articolele 206-207 (comerț) și 216-219 (acorduri internaționale) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene;

— Acordurile de parteneriat și cooperare (relațiile bilaterale).

ASOCIAȚIA ASIA DE SUD PENTRU COOPERARE REGIONALĂ
(SAARC)

Uniunea Europeană încurajează integrarea regională și sprijină Asociația Asia de Sud
pentru Cooperare Regională (SAARC). Statele membre ale SAARC sunt Afganistan,
Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan și Sri Lanka. Uniunea Europeană,
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China, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Mauritius, Birmania/Myanmar și Statele Unite
ale Americii au statut de observator. Din cauza dezacordurilor interne, în special dintre
India și Pakistan, activitatea SAARC a stagnat.
Cooperarea pentru dezvoltare dintre Uniunea Europeană și țările din Asia de Sud
vizează asistența tehnică și financiară, precum și cooperarea economică. Printre
priorități se numără stabilitatea regională, reducerea sărăciei, drepturile omului,
dezvoltarea durabilă, buna guvernanță și drepturile lucrătorilor. Cooperarea UE-
SAARC urmărește să promoveze armonizarea standardelor și facilitarea comerțului,
precum și să sensibilizeze cu privire la beneficiile cooperării regionale.

INDIA

Parteneriatul strategic UE-India, stabilit în 2004, promovează dialogul politic și
cooperarea, dezvoltarea relațiilor economice, comerțul și investițiile, precum și
accentuarea schimburilor interpersonale. Consiliul Uniunii a adoptat la 10 decembrie
2018 concluzii vizând o cooperare mai aprofundată și mai amplă cu India prin
promovarea păcii și securității în următorii ani.
Uniunea este al treilea partener comercial al Indiei ca importanță, comerțul cu mărfuri
ridicându-se la o valoare de 88 miliarde EUR în 2021, (10,8 % din totalul schimburilor
comerciale ale Indiei) cu o balanță comercială de aproximativ 4,3 miliarde EUR în
favoarea Indiei. Uniunea este primul investitor străin în India, fluxurile de investiții
străine în această țară crescând de la 8 % la 18 % în ultimul deceniu. Stocurile
de investiții străine directe ale Uniunii în India s-au ridicat la 80 miliarde EUR
în 2021. Aproximativ 6 000 de întreprinderi europene sunt prezente în India, oferind
1,7 milioane de locuri de muncă în mod direct și 5 milioane de locuri de muncă în
mod indirect într-o gamă largă de sectoare. India beneficiază în prezent de tarife
preferențiale unilaterale în temeiul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii (SGP)
care corelează preferințele comerciale unilaterale cu respectarea drepturilor omului și
a drepturilor lucrătorilor.
În ultimii ani, India a devenit din ce în ce mai activă pe scena internațională. Aceasta are
un interes din ce în ce mai mare să își îmbunătățească relația comercială cu Uniunea,
care, în prezent, respectă în principal normele Organizației Mondiale a Comerțului.
Pentru Uniune, este important din punct de vedere strategic să îmbunătățească relațiile
comerciale și de investiții bilaterale India-UE și să consolideze legăturile economice
și geopolitice într-un context în care regiunea indo-pacifică devine tot mai importantă.
Domeniile pertinente în prezent pentru relațiile comerciale dintre Uniune și India
sunt agricultura, serviciile, comerțul digital, protecția brevetelor, mediul și drepturile
lucrătorilor.
Cea de a 16-a reuniune la nivel înalt UE-India a avut loc în mai 2021. Principalul rezultat
a fost angajamentul de a relua discuțiile privind acordul de liber schimb (ALS) blocat
anterior și de a lansa negocieri pentru un acord de protecție a investițiilor și un acord
referitor la indicațiile geografice. O primă reuniune între negociatorii-șefi a avut loc la
16 martie 2022. Ambele părți au convenit să depășească angajamentele asumate în
prezent în cadrul OMC privind comerțul cu mărfuri și servicii. Comisia a indicat, de
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asemenea, că obiectivul general privind comerțul cu mărfuri ar trebui să fie realizarea
unei liberalizări mai mari de 94 % în termen de șapte ani de la intrarea în vigoare a ALS.
Parteneriatul pentru conectivitate UE-India a fost lansat, de asemenea, în mai 2021,
cu scopul de a sprijini conectivitatea rezilientă și durabilă. Aceste măsuri sunt
semnificative în contextul tensiunilor cu China. India este, de asemenea, în curs de a
își revizui legislația privind protecția datelor în urma pronunțării unei hotărâri a Curții
Supreme, pentru a o apropia de reglementările Uniunii. Uniunea și India și-au publicat
Strategia indo-pacifică cu câteva zile înainte de cea de a 16-a întâlnire la nivel înalt
UE-India, punând accentul pe o ordine internațională multilaterală bazată pe norme
în regiune, în special ca o demonstrație de forță în raport cu China. India s-a angajat
să asigure un spațiu cibernetic sigur și să consolideze securitatea maritimă pentru a
proteja culoarele maritime vitale.
În cadrul eforturilor depuse de a se alinia privind aspectele strategice, în mai 2021,
Uniunea Europeană și India au emis o declarație comună prin care își reafirmă
angajamentele comune. În septembrie 2021, Uniunea și-a anunțat strategia de
cooperare în regiunea indo-pacifică și rolul- cheie pe care India îl va juca în ea.
Această strategie vizează să promoveze punerea în aplicare a parteneriatului pentru
conectivitate, să sprijine India în stabilirea unui mediu de reglementare adecvat și să
faciliteze mobilizarea finanțării necesare pentru a îmbunătăți conectivitatea pe teren
între Europa și regiunea indo-pacifică.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și prim-ministrul Indiei, Narendra
Modi, au lansat Consiliul UE-India pentru comerț și tehnologie în cadrul reuniunii lor
din aprilie 2022. Acesta este un mecanism de coordonare strategică menit să faciliteze
cooperarea în domeniul comerțului, al tehnologiei de încredere și al securității.
O delegație a Comisiei pentru comerț internațional a Parlamentului s-a deplasat în India
în aprilie 2022 pentru a face bilanțul negocierilor privind ALS.
În iunie 2022, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la UE și
provocările la adresa securității din regiunea indo-pacifică, salutând angajamentele de
intensificare a cooperării dintre Uniune și India în materie de securitate și apărare și
subliniind faptul că India este un partener-cheie pentru securitatea maritimă în regiunea
indo-pacifică. În aceeași rezoluție, Parlamentul și-a exprimat regretul cu privire la faptul
că India nu a condamnat în mod deschis Rusia pentru invadarea Ucrainei.
În iulie 2022, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la viitoarea
cooperare comercială și în materie de investiții UE-India, salutând angajamentul de a
depune eforturi în vederea încheierii unui acord comercial UE-India ambițios, bazat pe
valori, echilibrat, cuprinzător și reciproc avantajos.
Cooperarea India-UE în domeniul științei, tehnologiei și inovării este, de asemenea,
consolidată în cadrul programului Orizont Europa (2021-2027). Actuala politică indiană
în domeniul educației vizează dezvoltarea mai multor parteneriate internaționale cu
universitățile europene pentru a colabora la programele Orizont.
Uniunea și-a exprimat solidaritatea cu India în confruntarea cu criza sanitară provocată
de pandemia de COVID-19 și a deblocat 100 de miliarde EUR, precum și medicamente
și echipamente medicale esențiale în cadrul mecanismului său de protecție civilă.
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Peste 900 de milioane de persoane au avut drept de vot la alegerile generale din India,
desfășurate în șapte etape, în mai 2019. Partidul naționalist hindus Bharatiya Janata
(BJP) a lui Narendra Modi a câștigat 303 dintre cele 545 de locuri din Lok Sabha,
acesta fiind cel mai bun rezultat din istoria sa, învingând Partidul Congresului Indian
și aliații săi. În iulie 2022, Droupadi Murmu, candidat BJP, a fost ales președinte al
Indiei prin alegeri indirecte. Următoarele alegeri generale sunt programate să aibă loc
în 2024. Popularitatea BJP s-a extins dincolo de nucleul de sprijin tradițional din nordul
Indiei, câștigând susținători în statele din nord-est și obținând voturi în Bengalul de
Vest. Voturile câștigate de BJP au fost mai puțin spectaculoase în teritoriile din sud,
unde a fost întotdeauna mai puțin susținut. În Uttar Pradesh, guvernul condus de BJP
a fost reales cu o majoritate redusă.
India pune în practică reforme politice și economice axate pe modernizarea
administrației, buna guvernanță, combaterea corupției cu ajutorul programelor de
demonetizare și de transparență, soluționarea problemelor sociale, dezvoltarea
economiei prin inițiativele „Make in India” și „Invest India” și impunerea unei taxe
naționale pe bunuri și pe servicii.
Ca și vecinii săi, Pakistan și China, India este o putere nucleară și se confruntă
cu probleme de securitate, terorism și conflicte armate frontaliere, în special cu
Pakistanul, în statul autonom Jammu și Cașmir și, într-o măsura mai mică, cu China.
În august 2019, guvernul Indiei a revocat statutul special al regiunii Jammu și Cașmir.
Această decizie a dus la proteste violente și a periclitat stabilitatea politică în regiune.
Sistemul de caste din India este una dintre cele mai vechi forme de organizare
a claselor sociale din lume; acesta ridică semne de întrebare în ceea ce privește
discriminarea continuă pe criterii de castă. India este, de asemenea, un mozaic etnic
și lingvistic care se confruntă cu tensiuni în mai multe state și unde se semnalează
încălcări ale drepturilor omului și ale drepturilor femeilor și copiilor.
Chestiunile legate de drepturile omului în India continuă să fie un motiv de îngrijorare.
La 29 aprilie 2021, Parlamentul European a adoptat o recomandare privind relațiile
dintre Uniune și India, care făcea referire la dreptul la libertatea de întrunire în contextul
protestelor vehemente ale fermierilor în curs de la sfârșitul anului 2020.
Potrivit Organizației Internaționale a Muncii (OIM), munca copiilor este larg răspândită
în India, în ciuda faptului că prim-ministrul Modi a aprobat o serie de măsuri care interzic
copiilor cu vârsta sub 14 ani să îndeplinească sarcini periculoase, cu sancțiuni aspre
pentru angajatorii care încalcă legea. În 2020, numărul estimat al copiilor care muncesc
în India este de 33 milioane, iar 56 % dintre adolescenții care lucrează nu mai merg
la școală.
În 2020, provincia Uttar Pradesh din nordul Indiei a adoptat o lege anti-convertire
împotriva convertirilor religioase forțate și frauduloase, pasibile de pedeapsa cu
închisoarea. Criticii au denunțat-o ca fiind rezultatul unei conspirații a grupurilor hinduse
radicale vizând reprimarea minorităților religioase. Au avut loc deja arestări în temeiul
acestei legi.
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PAKISTAN

Relațiile dintre UE și Pakistan datează din 1962 și se bazează pe Acordul de cooperare
din 2004. Uniunea Europeană, în calitate de donator major de ajutor și asistență pentru
dezvoltare, sprijină promovarea democrației și consolidarea instituțiilor în Pakistan.
Pakistanul este un beneficiar major al preferințelor comerciale unilaterale acordate de
Uniune în cadrul sistemului SGP+, reintrodus în 2014. În cadrul acestui proces, Comisia
pentru comerț internațional a Parlamentului monitorizează respectarea cerințelor SGP
+. Statutul SGP+ al Pakistanului ar putea fi revizuit, deoarece acesta implică obligații
precum garantarea drepturilor omului și a libertății religioase.
Uniunea este al doilea partener comercial al Pakistanului ca importanță după China,
reprezentând 14,3 % din totalul schimburilor comerciale ale Pakistanului în 2020 și
28 % din totalul exporturilor Pakistanului. În 2020, Pakistanul a fost cel de al 42-lea
partener comercial al UE în comerțul cu mărfuri, reprezentând 0,3 % din comerțul UE.
În 2020, comerțul bilateral cu mărfuri între parteneri s-a ridicat la 9,3 miliarde EUR.
Pakistanul a înregistrat un excedent comercial în cuantum de 1,7 miliarde EUR cu
Uniunea.
Uniunea Europeană este un donator important de asistență pentru dezvoltare și de
ajutor umanitar către Pakistan. Finanțarea în cadrul Instrumentului de cooperare pentru
dezvoltare în perioada 2014-2020 s-a ridicat la 653 de milioane EUR. Pakistanul a
fost puternic afectat de pandemia de COVID-19, iar UE a acordat 150 milioane EUR
pentru a-l ajuta să facă față urgenței sanitare. 265 de milioane EUR au fost alocate
Pakistanului în cadrul programului indicativ multianual 2021-2027, cuprinzând trei
domenii prioritare: creșterea verde favorabilă incluziunii, capitalul uman și guvernanța/
statul de drept. Deși contribuția este mai mică decât în perioada precedentă, aceasta
rămâne semnificativă. Finanțarea va fi probabil acordată sub formă de sprijin bugetar.
Uniunea a recunoscut provocările cu care se confruntă Pakistanul, având în vedere
că acesta găzduiește peste trei milioane de refugiați, și este pregătită să analizeze
posibilitatea de a acorda un sprijin suplimentar, inclusiv pentru repatrierea voluntară a
refugiaților în Afganistan.
Cea de a 16-a reuniune a Comisiei mixte UE-Pakistan, a avut loc la 16 iunie
2021. Părțile au discutat despre punerea în aplicare deplină și eficace a Planului
de cooperare strategică UE-Pakistan din 2019, despre impactul socioeconomic al
pandemiei de COVID-19 și despre eforturile Pakistanului de a realiza o redresare
economică sustenabilă. De asemenea, a avut loc un schimb de opinii cu privire la
schimbările climatice, conectivitate și digitalizare, precum și la cooperarea în domeniul
educației, culturii, științei și tehnologiei. Uniunea a apreciat faptul că Pakistanul a
găzduit milioane de refugiați afgani în ultimele două decenii. Uniunea a asigurat
Pakistanul de cooperarea sa și de eforturile sale continue pentru a găsi o soluție
durabilă, inclusiv sprijinind și promovând returnarea în condiții de siguranță și demnitate
a refugiaților afgani în țara lor de origine.
În rezoluția sa din 27 aprilie 2021, Parlamentul a invitat Comisia să reevalueze
eligibilitatea Pakistanului pentru programul SGP+, având în vedere deteriorarea
situației drepturilor omului. Parlamentul monitorizează măsurile luate de Comisie și
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de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) în scopul de a exercita presiuni
asupra guvernului prim-ministrului Shehbaz Sharif pentru a soluționa problemele legate
de drepturile omului, cum ar fi legile privind blasfemia, care prevăd pedepse aspre,
inclusiv pedeapsa cu moartea. Autoritățile pakistaneze au întreprins reforme pentru a
îmbunătăți buna guvernanță și libertățile și au prezentat propuneri pentru a consolida
sistemul penal al țării, instanțele militare din Pakistan nemaifiind competente să judece
civilii din martie 2019.
Cea de a 13-a reuniune interparlamentară (RIP) UE-Pakistan a avut loc în martie 2022.
Discuțiile s-au axat pe evoluțiile politice din Pakistan, agresiunea Rusiei împotriva
Ucrainei, comerțul, SGP+ și drepturile omului. Reuniunea interparlamentară a
considerat că este esențial ca parlamentarii ambelor părți să evalueze progresele
înregistrate și să ofere control parlamentar și orientări în relațiile bilaterale.
În iunie 2022, misiunea de monitorizare a UE a evaluat punerea în aplicare efectivă a
27 de convenții internaționale, o cerință obligatorie pentru menținerea statutului SGP
+, care a fost foarte benefic pentru Pakistan. Întreprinderile au crescut exporturile către
piața Uniunii cu 65 % de la aderarea țării la SGP+ în 2014. Piața unică europeană, cu
peste 440 de milioane de consumatori, este cea mai importantă piață pentru Pakistan.
Constatările misiunii vor face parte din următorul raport SGP, care urmează să fie
prezentat Parlamentului și Consiliului la sfârșitul anului 2022.
Rolul jucat de Pakistan în procesul de pace afgan a fost esențial pentru a contribui
la încheierea acordului din februarie 2020 dintre SUA și talibani, în temeiul căruia
Washingtonul a acceptat să retragă toate trupele SUA și ale NATO din Afganistan.
Rolul geostrategic al Pakistanului în regiunea indo-pacifică urmează să crească, în
special după preluarea puterii de către talibani în Afganistan, în august 2021. Un
Pakistan stabil, democratic și prosper este esențial pentru Uniune și, în calitate de
interlocutor de prim plan al talibanilor și de principală destinație pentru refugiații
afgani, țara apare într-o nouă lumină la nivel internațional. Politica pakistaneză se
confruntă cu tulburări constante. Armata continuă să se implice în politica internă și
în cea externă, cu un mandat larg pentru chestiuni de securitate și de combatere
a terorismului. În aprilie 2022 a fost format un nou guvern, în urma unui vot de
neîncredere din martie 2022, care a dus la înlăturarea prim-ministrului Imran Khan.
Liderul Ligii musulmane pakistaneze (Nawaz) – PML-N, Shahbaz Sharif, fratele fostului
prim-ministru cu cel mai lung mandat, Nawaz Sharif, a fost ales ca nou prim-ministru.
Următoarele alegeri generale urmează să aibă loc în prima jumătate a anului 2023.
Înalta Curte din Islamabad l-a pus sub acuzare pe prim-ministrul aflat la sfârșit
de mandat, Imran Khan, în septembrie 2022, pentru acuzații de corupție, după ce
judecătorii i-au respins explicațiile. Khan trebuie să se înfățișeze și înaintea Curții
independente de combatere a terorismului, întrucât acuzațiile împotriva sa sunt legate
de ceea ce poliția a calificat drept o amenințare la adresa șefului poliției din Islamabad
și a unei judecătoare. Khan este acuzat și de rebeliune pentru că ar fi incitat la revoltă
în armată. De când a fost îndepărtat de la putere, Khan a fost foarte critic la adresa
guvernului și a armatei țării și continuă să beneficieze de sprijinul multor alegători
pakistanezi.
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AFGANISTAN

Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre Uniune și Afganistan
a fost semnat la 18 februarie 2017 și a fost aprobat de Parlamentul European la
13 martie 2019. Relațiile cu Uniunea au fost adaptate la situația de război și la cea de
după război. Datorită contribuției substanțiale a Parlamentului European, Afganistanul
participa, parțial și treptat, la Strategia UE pentru Asia Centrală. Afganistanul este
principalul beneficiar al finanțării pentru dezvoltare din partea Uniunii din Asia și
beneficiază, de asemenea, de cel mai favorabil regim comercial al său, și anume
de mecanismul „Totul în afară de arme” (EBA). Uniunea Europeană a alocat
1,4 miliarde EUR pentru Afganistan în perioada 2014-2020. În cadrul Conferinței
privind Afganistanul „Pace, prosperitate și autonomie”, care a avut loc la Geneva în
noiembrie 2020, Uniunea s-a angajat să acorde 1,2 miliarde EUR pentru asistență pe
termen lung și de urgență pentru perioada 2021-2025.
Cu ocazia ultimelor alegeri prezidențiale care au avut loc la 28 septembrie 2019, Ashraf
Ghani a obținut majoritatea voturilor (50,64 %), învingându-l pe Abdullah Abdullah
(39,52 %). La 29 februarie 2020, SUA și talibanii au semnat la Doha declarația comună
pentru pace dintre Afganistan și SUA, un acord bilateral de pace la care guvernul
afgan nu a participat. SUA și NATO s-au angajat să își retragă treptat trupele și să
elibereze prizonierii. SUA s-a angajat, de asemenea, să inițieze un dialog diplomatic
cu alți membri ai Consiliului de Securitate al ONU și cu Afganistanul pentru a elimina
talibanii de pe lista de sancțiuni a ONU.
Negocierile de pace dintre guvernul afgan și talibani, vizând stabilirea condițiilor pentru
o încetare globală a focului și un acord politic, au început la Doha în septembrie 2020.
Mai multe conferințe de pace au avut loc la Doha, Moscova și Istanbul în 2021, dar
fără rezultate pozitive. Discuțiile au ajuns într-un impas, iar situația a fost agravată de
diviziunile interne din cadrul guvernului, de impactul pandemiei de COVID-19 și de
deteriorarea situației umanitare.
Începând din mai 2021, talibanii au preluat rapid controlul asupra unui număr din ce în
ce mai mare de teritorii. Rezistența neglijabilă din partea forțelor de securitate afgane
a permis talibanilor să dobândească controlul asupra țării în mai puțin de patru luni.
La 15 august 2021, la câteva ore după ce președintele Ghani a fugit din țară în exil
în Dubai, talibanii au revendicat victoria asupra orașului Kabul. La 7 septembrie 2021,
talibanii au anunțat crearea unui guvern interimar taliban format exclusiv din bărbați,
deși promiseseră că noul guvern va fi favorabil incluziunii. De atunci, talibanii au comis
în mod continuu încălcări grave ale drepturilor omului, în special împotriva femeilor,
fetelor și minorităților.
La 30 august 2021, SUA și NATO și-au încheiat retragerea din Afganistan mai devreme
decât se preconizase în temeiul principiului „intrăm împreună, ieșim împreună”,
marcând sfârșitul războiului din Afganistan din perioada 2001-2021, dar lăsând țara
într-un haos umanitar. Retragerea trupelor SUA și NATO au accentuat preocupările
Afganistanului în materie de securitate.
Legăturile talibanilor cu Al-Qaida și așa numitul Stat Islamic sunt ambigue, iar țara
este divizată între comunitățile urbane și cele rurale. Populația tânără urbană din
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Afganistan ar prefera să continue să trăiască în societatea relativ deschisă cu care
este familiarizată, iar minoritățile etnice a tadjicilor, uzbecilor și hazara nu doresc să
fie guvernați de talibani.
În urma preluării puterii de către talibani, Uniunea, profund îngrijorată de represaliile
împotriva personalului de securitate afgan și a persoanelor care lucrează pentru
ambasadele UE, a înființat o celulă de criză specială formată din peste 100 de membri.
În august 2021, celula a oferit sprijin pentru evacuarea a peste 17 500 de persoane
din Kabul, printre care 4 100 de cetățeni ai Uniunii și 13 400 de resortisanți afgani.
Delegația Uniunii a fost în măsură să își evacueze întregul personal.
Afganistanul este una din țările care depind cel mai mult de ajutor și se confruntă în
prezent cu o catastrofă umanitară, jumătate din populația sa fiind privată de nevoile de
bază, cum ar fi alimentele, apa și medicamentele. Cu peste trei milioane de persoane
strămutate intern și peste două milioane de refugiați și solicitanți de azil în Pakistan
și Iran, situația umanitară a țării s-a înrăutățit. Conferința ONU privind Afganistanul,
care a avut loc la Geneva la 13 septembrie 2021, s-a angajat să ofere 1,2 milioane
USD, din care 677 milioane USD din partea Uniunii și a statelor sale membre. La
summitul G20 din 12 octombrie 2021, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a
anunțat un pachet de sprijin pentru Afganistan în valoare de 1 miliard EUR. Situația
continuă să fie dramatică și a fost agravată de recentele cutremure și inundații din
2022, în urma cărora Comisia Europeană a alocat 1 milion EUR sub formă de finanțare
umanitară pentru a răspunde celor mai urgente nevoi. Uniunea colaborează cu talibanii
în chestiuni practice, cum ar fi evacuările și operațiunile umanitare, coordonându-și
contactele prin intermediul unei delegații la Kabul, gestionată de SEAE.
Uniunea Europeană este profund îngrijorată de restabilirea unui emirat islamic cu un
sistem juridic radical bazat pe șaria. Aceasta ridică întrebări serioase cu privire la
angajamentul viitor al Uniunii față de Afganistan, care depinde de modul în care pot fi
menținute realizările din ultimii 20 ani. Trebuie să se acorde o atenție deosebită creșterii
potențiale a terorismului internațional și a migrației, precum și intensificării traficului de
droguri.
La 3 septembrie 2021, miniștrii europeni ai afacerilor externe au convenit că Uniunea nu
va recunoaște talibanii, dar că va întreține un dialog cu ei. Amploarea acestui dialog va
depinde de comportamentul noului guvern afgan, de angajamentul ca Afganistanul să
nu servească drept bază pentru terorism, de respectarea drepturilor omului, în special
a drepturilor femeilor, a statului de drept și a libertății mass-mediei. Dialogul va depinde,
de asemenea, de crearea unui guvern de tranziție favorabil incluziunii, de accesul
liber al lucrătorilor din domeniul ajutorului umanitar și de angajamentul talibanilor de a
permite cetățenilor străini și afganilor să părăsească țara.
De la preluarea puterii de către talibani, au fost impuse din nou o serie de restricții
femeilor din Afganistan, la sfârșitul anului 2021 și în 2022. Au fost puse în aplicare
reglementări privind îmbrăcămintea și au fost introduse legi care interzic accesul
femeilor în spațiile publice fără un tutore de sex masculin. Deși unele universități publice
s-au redeschis atât pentru bărbați, cât și pentru femei în februarie 2022, iar școlile au
fost redeschise pentru un nou an universitar în martie 2022, talibanii au revenit asupra
promisiunii anterioare de a permite fetelor să frecventeze liceul. Se estimează că acest
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lucru a afectat 1,1 milioane de elevi. Potrivit Băncii Mondiale, rata de participare a
femeilor pe piața forței de muncă a crescut de la 15 % la 22 % în ultimul deceniu. Totuși
aceasta a scăzut de la preluarea puterii de către talibani, aceștia impunând mai multe
restricții deplasărilor femeilor în afara domiciliului.
Parlamentul a încurajat purtarea de negocieri favorabile incluziunii între părțile afgane
ca o condiție prealabilă pentru încetarea a patru decenii de moarte și distrugere
și insistă asupra implicării tuturor facțiunilor politice și a societății civile. Începând
cu toamna anului 2020, Parlamentul a condamnat în repetate rânduri izbucnirea
violenței și, într-o rezoluție din iunie 2021 referitoare la situația din Afganistan, și-a
exprimat îngrijorarea cu privire la consecințele retragerii trupelor și a solicitat să se
adopte o strategie cuprinzătoare pentru viitoarea cooperare a Uniunii cu Afganistanul.
În iulie 2021, cu o lună înainte de preluarea puterii de către talibani, Delegația
Parlamentului European pentru relațiile cu Afganistanul (D-AF) a organizat cea de a
6-a reuniune interparlamentară UE-Afganistan cu reprezentanți ai Adunării Naționale
a Afganistanului. Reuniunea a inclus două mese rotunde – una privind procesul de
pace și situația din Afganistan după retragerea trupelor străine, iar cealaltă privind rolul
femeilor în procesul de pace și viitoarea cooperare cu Uniunea.
În septembrie 2021, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la situația din
Afganistan, în care a deplâns preluarea violentă a puterii de către talibani. Parlamentul
și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la viitor și a aprobat decizia Uniunii de a nu
recunoaște guvernul taliban. Uniunea Europeană a recunoscut, de asemenea, că vor
fi necesare contacte operaționale cu guvernul taliban în scopuri logistice, operaționale
și umanitare și a solicitat să se faciliteze în continuare evacuarea cetățenilor Uniunii și
a afganilor aflați în pericol, iar ajutorul umanitar să crească și mai mult. Parlamentul, în
special Delegația sa pentru relațiile cu Afganistanul, și-a exprimat îngrijorarea cu privire
la criza umanitară, economică și a refugiaților, care necesită coridoare umanitare și
o abordare strategică pentru întreaga regiune, inclusiv pentru Pakistan, Iran și Asia
Centrală.
Parlamentul a organizat o serie de evenimente în cadrul conferinței la nivel înalt „Zilele
femeilor afgane” din februarie 2022. La 10 martie 2022, a fost lansat Forumul liderelor
afgane prin intermediul unei reuniuni virtuale la care s-au alăturat aproape 50 de lidere
afgane din Afganistan și din alte părți ale lumii.
Uniunea a emis numeroase declarații în favoarea drepturilor femeilor, cum ar fi cea a
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate, Josep Borrell, în martie 2022, solicitând redeschiderea imediată
a școlilor secundare pentru fete. Acest apel a fost reiterat în declarația miniștrilor de
externe ai G7. În aprilie 2022, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la situația
drepturilor femeilor afgane. El a condamnat decizia talibanilor de a prelungi interdicția
de școlarizare a fetelor începând cu al șaptelea an și și-a exprimat regretul cu privire la
dorința lor persistentă de a elimina femeile din viața publică și de a le nega drepturile
lor fundamentale, inclusiv dreptul la educație, la muncă, la libertatea de circulație și la
asistență medicală.
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Uniunea continuă să dialogheze cu talibanii, astfel cum s-a subliniat în declarația SEAE
din august 2022 privind situația la un an de la preluarea puterii de către talibani, care
subliniază angajamentul Uniunii față de poporul afgan.

BANGLADESH

Relațiile UE-Bangladesh datează din 1973. Acordul de cooperare din 2001 acoperă
comerțul, dezvoltarea economică, drepturile omului, buna guvernanță și mediul. În
calitate de țară cel mai puțin dezvoltată, Bangladeshul beneficiază de regimul EBA
al Uniunii, cel mai favorabil regim comercial disponibil în temeiul SGP al Uniunii. Se
preconizează că Bangladesh va depăși statutul de țară cel mai puțin dezvoltată până
în 2026. După o perioadă de tranziție, țara ar înceta să mai aibă acces la regimul EBA.
Uniunea Europeană s-a angajat să ofere până la 690 de milioane EUR în cadrul
Programului indicativ multianual 2014-2020. A subliniat că în Bangladesh sunt
necesare reforme de politică, pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și a atrage
mai multe schimburi comerciale și investiții. În iulie 2019, Uniunea Europeană a
lansat două programe în Bangladesh care vizează gestionarea finanțelor publice
și reformele naționale în domeniul securității sociale. În cadrul răspunsului Echipei
Europa la COVID-19, Uniunea a alocat 113 milioane EUR pentru a proteja mijloacele
de subzistență ale lucrătorilor din industriile confecțiilor și ale pielăriei orientate spre
export din Bangladesh. Programarea Uniunii pentru perioada 2021-2027 este aliniată
la cel de al 8-lea plan cincinal care acoperă perioada 2020-2025.
Bangladeshul este o democrație parlamentară, în care există o alternanță la guvernare
între două partide, Liga Awami (AL) și Partidul Naționalist din Bangladesh. AL a câștigat
alegerile din decembrie 2018. Bangladeshul se numără printre puținele țări care au
realizat obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Cu toate acestea, drepturile lucrătorilor
și condițiile de muncă reprezintă în continuare o problemă gravă, în special în zonele
industriale din jurul Dhaka, unde se află fabrici de confecții. Epidemia de COVID-19 a
avut un impact considerabil asupra stabilității economice și politice. AL a câștigat un al
treilea mandat consecutiv, care va expira în 2023. Se preconizează că produsul intern
brut (PIB) al Bangladeshului va scădea în 2022 din cauza crizei provocate de invadarea
Ucrainei de către Rusia, a creșterii prețului produselor de bază și a inflației. Prin
urmare, țara a solicitat asistență financiară din partea Fondului Monetar Internațional
(FMI). Exporturile de confecții din Bangladesh s-au înmulțit în ultimii ani. Accidentele
și incendiile din fabrici și alte locuri de muncă sunt frecvente în Bangladesh, în ultimul
deceniu 1 310 de lucrători și-au pierdut astfel viața și 3 883 au fost răniți.
Începând din august 2017, peste 800 000 de refugiați rohingya au fugit din calea
persecuției din Myanmar/Birmania în Bangladesh. Uniunea a urmărit îndeaproape
criza refugiaților rohingya, plătind peste jumătate din cele 280 de milioane EUR
colectate după Conferința donatorilor organizată de ONU în octombrie 2017. Inițial,
Uniunea a alocat peste 150 de milioane EUR sub formă de ajutor umanitar, urmate de
41 de milioane EUR în 2018, de 35 de milioane EUR în 2019 și de 31 de milioane EUR
în 2020, în principal pentru a sprijini refugiații rohingya din Cox’s Bazar. La 23 februarie
2021, UE a anunțat alocarea unei sume suplimentare de 39 de milioane EUR sub formă
de ajutor umanitar pentru Bangladesh și Myanmar/Birmania. Fondurile sunt destinate
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să răspundă nevoilor comunităților afectate de conflicte și strămutate, în special ale
populației rohingya, a cărei situație s-a înrăutățit în timpul pandemiei de COVID-19.
Având în vedere evoluțiile din Myanmar/Birmania, este puțin probabil ca refugiații
rohingya să fie dispuși să se întoarcă din proprie inițiativă. Criza populației rohingya
este o problemă internă importantă în perioada premergătoare alegerilor din 2023
din Bangladesh. Guvernul Bangladeshului depune eforturi pentru a repatria populația
rohingya, dar întoarcerea acestora este încă îngreunată de condițiile din Myanmar/
Birmania.

SRI LANKA

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Sri Lanka datează de la încheierea Acordului
de cooperare din 1975, actualizat în 1995 printr-un acord de cooperare privind
parteneriatul și dezvoltarea. Din mai 2017, Sri Lanka poate exporta către Uniune
în temeiul SPG+, ca un stimulent pentru reformele politice și pentru respectarea
convențiilor internaționale privind drepturile omului, drepturile lucrătorilor, protecția
mediului și buna guvernanță.
Parlamentul European monitorizează îndeaproape progresele înregistrate de Sri Lanka
în respectarea efectivă a criteriilor SGP+. Perspectivele privind justiția de tranziție și
reconcilierea națională, două condiții fundamentale pentru Parlamentul European în
ceea ce privește eligibilitatea Sri Lankăi pentru a beneficia de SGP+, au fost subminate
în mod semnificativ.
În ultimul deceniu, Uniunea Europeană a acordat Sri Lanka asistență pentru dezvoltare
în valoare de 760 de milioane EUR. Uniunea Europeană este al doilea partener
comercial pentru Sri Lanka după China și a doua sa destinație pentru export, cu
schimburi comerciale bilaterale în valoare de 3 miliarde EUR în 2020 și cu o balanță
comercială de 1,2 miliarde EUR în favoarea Sri Lankăi.
Cea de-a 24-a reuniune a Comisiei mixte UE-Sri Lanka a avut loc la Bruxelles,
în februarie 2022. Sri Lanka a informat cu privire la progresele înregistrate privind
reconcilierea și instituțiile sale independente, în special privind Oficiul pentru persoane
dispărute, Oficiul pentru despăgubiri, Oficiul pentru unitate națională și reconciliere și
Comisia pentru drepturile omului din Sri Lanka. Uniunea a încurajat ferm Sri Lanka
să continue cooperarea și colaborarea cu Consiliul pentru Drepturile Omului și cu
mecanismele acestuia. Comisia mixtă a trecut în revistă concluziile Grupului de lucru
pentru cooperare comercială și economică, care a avut loc în ianuarie 2022. Sri Lanka a
apreciat contribuția valoroasă a regimului SGP+ la dezvoltarea sustenabilă a țării. Cele
două părți au analizat respectarea de către Sri Lanka a 27 de convenții internaționale
privind drepturile omului, drepturile lucrătorilor, protecția mediului și buna guvernanță
care fac obiectul regimului SGP+. Comisia mixtă a analizat, de asemenea, concluziile
Grupului de lucru pentru cooperare în scopul dezvoltării, care s-a reunit la 2 februarie
2022 pentru a discuta prioritățile Programului indicativ multianual (PIM) al Uniunii
pentru perioada 2021-2027.
Între 1983 și 2009, Sri Lanka a fost afectată de un război civil între guvernul dominat
de o majoritate singhaleză și Tigrii Eliberării din Tamil Eelam. Gotabaya Rajapaksa
a câștigat alegerile prezidențiale în noiembrie 2019 și l-a numit pe fratele său, fostul
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președinte Mahinda Rajapaksa, în calitate de nou prim-ministru. Alianța de partid a
președintelui, Alianța Libertății Poporului din Sri Lanka, a obținut o victorie zdrobitoare
la alegerile parlamentare din august 2020. Mahinda Rajapaksa a fost învestit de
fratele său, Gotabaya Rajapaksa. În septembrie 2020, a fost introdus controversatul
amendament 20, care consolidează competențele executive ale președintelui și
slăbește rolul prim-ministrului și al parlamentului.
Cea mai gravă criză economică suferită vreodată de această țară a provocat
demonstrații masive în 2022. Prețurile ridicate ale materiilor prime și penuria energetică
și a bunurilor de bază au declanșat revolte fără precedent. Protestele au început în
aprilie 2022, când sute de mii de persoane au participat la manifestațiile în mare parte
pașnice care solicitau demisia președintelui Rajapaksa. În iulie 2022, mii de persoane
au luat cu asalt reședința sa oficială, iar președintele a fugit într-un avion militar mai
întâi în Maldive, iar ulterior în Singapore. Și președintele Gotabaya Rajapaksa și prim-
ministrul Mahinda Rajapaksa au demisionat.
Ranil Wickremesinghe a fost ales nou președinte la 20 iulie 2022. La 22 iulie 2022,
acesta l-a numit pe Dinesh Gunawardena în funcția de nou prim-ministru. De la
preluarea președinției de către Wickremesinghe, grupurile de apărare a drepturilor
omului au acuzat guvernul de reprimarea protestatarilor. Poliția a reținut zeci de
protestatari în ultimele săptămâni și, de atunci, majoritatea au fost eliberați pe cauțiune.
Sri Lanka a intrat în situație de insolvabilitate pentru prima dată în istoria sa și a
convenit cu FMI asupra unui nou program de sprijinire a stabilității macroeconomice
și a sustenabilității datoriei. Fostul președinte, Gotabaya Rajapaksa, s-a întors în țară.
Srilankezii acuză guvernul pentru cea mai gravă criză economică din istoria insulei.
Prăbușirea rezervelor valutare a dus la o penurie acută de alimente și combustibil. În
septembrie 2022, guvernul din Sri Lanka a ajuns la un acord preliminar cu FMI pentru un
împrumut de 2,9 miliarde USD. Împrumutul ar depinde de numeroase condiții, inclusiv
de reformele fiscale și de restructurarea datoriei de 51 miliarde USD a Sri Lankăi față de
creditorii săi. Guvernul întâmpină, de asemenea, dificultăți pentru a convinge populația
cu privire la privatizarea principalelor servicii din sectorul public, în cadrul eforturilor
sale de a crește veniturile.

NEPAL

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Nepal datează din 1973 și se bazează pe
Acordul de cooperare din 1996. Nepalul depinde de ajutor extern pentru 25 % din
bugetul său, iar aproape un sfert din populație trăiește cu mai puțin de doi dolari
americani pe zi. Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari donatori de ajutor
pentru dezvoltare din Nepal, iar asistența sa pentru dezvoltare s-a triplat, ajungând la
360 de milioane EUR pentru perioada 2014-2020. Uniunea a reiterat, de asemenea,
că este important ca Nepalul să profite mai mult de preferințele comerciale acordate în
cadrul programului „Totul în afară de arme” (EBA).
Comisia mixtă UE-Nepal s-a reunit ultima dată în noiembrie 2021. Cu ocazia acestei
reuniuni Nepal și UE și-au analizat cooperarea în curs în cadrul Subcomisiei pentru
cooperare în scopul dezvoltării. Pe lângă Planul național de dezvoltare al Nepalului
pentru perioada 2019-2024, Uniunea sprijină în prezent Nepalul în cadrul noului PIM
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2021-2027, care definește trei domenii prioritare de cooperare: creșterea ecologică
favorabilă incluziunii, dezvoltarea capitalului uman și buna guvernanță. Aceste domenii
prioritare sunt, de asemenea, aliniate la strategiile globale ale Uniunii, cum ar fi
Strategia pentru cooperare în regiunea indo-pacifică, Inițiativa privind redresarea la
nivel mondial și Planul de acțiune privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor
în acțiunile externe 2021-2025 (GAP III). O sumă totală de 209 milioane EUR a fost
alocată pentru perioada 2021-2024.
În aprilie 2020, Uniunea a pregătit un pachet de sprijin în valoare de 75 de milioane EUR
pentru Nepal, menit să atenueze impactul pandemiei de COVID-19 și să stimuleze
economia și cererea de forță de muncă din Nepal, susținând astfel venitul individual
într-o țară caracterizată de inegalități considerabile între castele superioare și cele
inferioare și comunitățile marginalizate, cum ar fi Madhesi.
La 23 ianuarie 2020, Nepalul a organizat alegeri pentru Adunarea Națională. Partidul
Comunist din Nepal (PCN) aflat la putere a obținut 16 locuri, iar Partidul Rastriya
Janata (RJP-N) a câștigat două locuri. Nepalul se confruntă cu instabilitate politică
din decembrie 2020, când președintele, în urma unei recomandări din partea prim-
ministrului, a dizolvat parlamentul pentru a convoca alegeri anticipate. Curtea Supremă
a reinstituit parlamentul în februarie 2021, dar guvernul a pierdut o moțiune de
neîncredere în mai 2021. Tulburările politice au continuat și a urmat o perioadă de mare
instabilitate politică în 2022, când parlamentul a fost dizolvat și apoi reinstituit de Curtea
Supremă. Alegerile generale au fost prevăzute să aibă loc la 20 noiembrie 2022.
Prețurile ridicate ale petrolului și materiilor prime la nivel mondial în 2022 au afectat
prețurile de consum din Nepal, prezentând un risc pentru stabilitatea politică, deoarece
acest lucru ar putea duce la tulburări și proteste, inclusiv la cererea de a restaura
monarhia hindusă. Acest lucru a fost solicitat de Partidul Hindu Prajatantra, care și-
ar putea îmbunătăți perspectivele electorale la alegerile generale din noiembrie 2022.
Sistemul electoral mixt al Nepalului, care combină sistemul electoral majoritar și
reprezentarea proporțională, îngreunează obținerea unui mandat majoritar. Prin
urmare, partidele politice vor trebui probabil să formeze o coaliție cu acorduri de
împărțire a puterii, așa cum se obișnuiește în Nepal.
China și India concurează pentru a câștiga influență în această țară. Principala
dificultate este găsirea unei soluții pașnice la impasul politic prin reforma constituției,
care trebuie modificată pentru a ține seama de interesele daliților și ale minorităților
etnice, în special ale Madhesi din Terai, precum și pentru a garanta drepturile cetățenilor
nepalezi migranți în străinătate.
Guvernul nu a reușit să asigure justiția de tranziție pentru victimele încălcărilor
drepturilor omului comise în timpul războiului civil. În aprilie 2020, Curtea Supremă a
recomandat modificarea mandatului Comisiei nepaleze pentru adevăr și reconciliere,
pentru a preveni impunitatea. Comisia pentru adevăr și reconciliere, instituită printr-un
act legislativ în 2014, nu și-a îndeplinit mandatul până în prezent, astfel încât climatul
de impunitate persistă. S-a acordat amnistie pentru infracțiuni precum tortura și acte de
violență sexuală și de maltratare. În 2014, guvernul a înființat, de asemenea, Comisia
de anchetă pentru disparițiile forțate, cu scopul de a investiga disparițiile forțate ale
persoanelor în timpul conflictului armat și de a informa publicul cu privire la ceea ce s-
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a întâmplat în conformitate cu acordul de pace. În februarie 2015, Curtea Supremă a
dispus modificarea legii, dar guvernul a solicitat anularea acestei hotărâri. La 26 aprilie
2020, Curtea Supremă a respins această solicitare, reafirmând astfel importanța
mecanismelor echitabile ale justiției de tranziție . Organizațiile pentru drepturile omului
au salutat hotărârea Curții Supreme a Nepalului din aprilie 2020 privind necesitatea
de a modifica legea justiției de tranziție. În iulie 2022, guvernul a prezentat un proiect
de lege de modificare a legilor existente, însă Amnesty International și Human Rights
Watch consideră că proiectul de lege propus nu este în conformitate cu hotărârea
Curții Supreme și ar continua să facă dificilă sau chiar imposibilă urmărirea penală a
infractorilor.
Delegația Parlamentului pentru relațiile cu Asia de Sud a vizitat Bhutan în
septembrie 2022 pentru a evalua relațiile dintre Nepal și UE, care este principalul
donator al cooperării. Dat fiind că Nepalul ar putea depăși statutul de țară cel mai
puțin dezvoltată până în 2026, Parlamentul a salutat ratificarea de către această țară
a majorității celor 27 de convenții de bază necesare pentru a solicita SGP+.

BHUTAN

Izolat timp de secole de lumea exterioară, Bhutanul se adaptează la globalizare și
își consolidează economia, ocrotindu-și în același timp vechile tradiții. Tranziția sa
către democrația parlamentară a fost pașnică, pe baza constituției adoptate în 2008,
care garantează separarea puterilor în cadrul unei monarhii constituționale. Uniunea
sprijină autonomia deplină a Bhutanului față de vecinii săi puternici - India și China -
și își menține convingerea că această țară ar trebui să fie în măsură să își formuleze
propria politică externă și de securitate, recunoscând preocupările actuale cu privire la
pierderea suveranității din cauza poziției geografice a țării.
Programul indicativ multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 a alocat
asistență pentru Bhutan în valoare de 49,3 milioane EUR. Uniunea Europeană are o
prezență puternică în Bhutan, începând din 1982, și se implică în reducerea sărăciei,
promovarea democratizării și a bunei guvernanțe și sprijinirea agriculturii sustenabile
și a resurselor naturale regenerabile. Un nou „Proiect de sprijin comercial UE-Bhutan”
a fost lansat la 24 mai 2018, cu scopul de a îmbunătăți generarea de valoare adăugată,
interconexiunile de pe piețe și cadrul de reglementare privind comerțul și investițiile.
Între 2017 și 2022, aproximativ 21,5 milioane EUR au fost rezervate pentru a sprijini
agricultura sustenabilă, silvicultura și atenuarea schimbărilor climatice. În plus, ca
răspuns la nevoile apărute în timpul pandemiei de COVID-19, Uniunea a alocat o sumă
suplimentară de 4,5 milioane EUR în 2020.
Actualul PIM 2021-2027 continuă să sprijine Bhutan și este aliniat la cel de
al 12-lea plan cincinal pentru perioada 2018-2023, axându-se pe trei domenii
prioritare: schimbările climatice și creșterea ecologică pentru un Bhutan rezilient;
buna guvernanță pentru o dezvoltare socioeconomică favorabilă incluziunii și tranziția
digitală, un motor al schimbării în domeniul educației și al serviciilor publice. O sumă
totală de 31 milioane EUR a fost alocată pentru perioada inițială 2021-2024.
UE și Bhutan au organizat cea de a 10-a rundă de consultări oficiale la Bruxelles
în februarie 2022, în cadrul cărora au reexaminat cooperarea lor în curs. Bhutan
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a prezentat principalele activități pe care le desfășoară pentru a asigura o ieșire
armonioasă și reușită din categoria țărilor cel mai puțin dezvoltate, care ar trebui să
aibă loc în 2023. Uniunea și Bhutan și-au exprimat satisfacția cu privire la ratificarea
acordului-cadru dintre Bhutan și Banca Europeană de Investiții (BEI) cu scopul de a
pregăti terenul pentru o finanțare preferențială din partea BEI în favoarea proiectelor
de dezvoltare din Bhutan. Uniunea și-a reiterat sprijinul pentru planurile de dezvoltare
ale Bhutanului și s-a oferit să acorde țării un acces preferențial sporit la piețele UE în
cadrul SGP+, odată ce Bhutan îndeplinește condițiile necesare. Uniunea a prezentat
Global Gateway, noul plan al UE pentru investiții majore în dezvoltarea infrastructurii
în întreaga lume, care a fost lansat în decembrie 2021 și actualizează Strategia UE
privind conectarea Europei cu Asia din 2018. Aceasta are o acoperire geografică
globală și stabilește un obiectiv de investiții de 300 miliarde EUR până în 2027. UE a
lăudat această țară din regiunea himalayană pentru acțiunile sale menite să asigure o
dezvoltare durabilă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările
climatice. De asemenea, UE a luat act de faptul că Bhutanul a luat măsuri semnificative
pentru a proteja drepturile copiilor și ale femeilor și pentru a promova egalitatea de
gen. În special, Parlamentul din Bhutan a dezincriminat homosexualitatea în decembrie
2020.
Bhutan este o democrație nouă, condusă de o familie regală, în care procesul
democratic trebuie consolidat. Izolarea și sentimentul de vulnerabilitate al Bhutanului
au contribuit la formarea unei identități naționale distinctive bazate pe protejarea
religiei, a mediului și a culturii sale. Protejarea culturii țării este percepută ca
fiind esențială. Patrimoniul cultural al Bhutanului este exprimat prin conceptul de
„fericire națională brută” (FNB), în concordanță cu cultura sa spirituală budistă.
FNB promovează valorile păcii, non-violenței, compasiunii și toleranței. Consacrat în
Constituția din 2008, FNB este o filozofie a dezvoltării care utilizează un indice pentru
a măsura nivelul de dezvoltare economică al țării, precum și nivelul de bunăstare
și fericire al populației. FNB a fost recunoscut într-o rezoluție a ONU din 2011 și
constă în mai multe domenii: bunăstarea psihologică, nivelul de trai, buna guvernanță,
sănătatea, educația, vitalitatea comunității, diversitatea culturală, utilizarea timpului,
diversitatea ecologică și reziliența. Parlamentul sprijină politica de mediu a Bhutanului,
care urmărește să protejeze biodiversitatea țării, deosebit de vulnerabilă la schimbările
climatice, și să prevină toate formele de degradare ecologică în conformitate cu
conceptul de FNB.
Delegația Parlamentului pentru relațiile cu Asia de Sud a vizitat Bhutan în
septembrie 2022 pentru a evalua dezvoltarea socioeconomică a țării, care va depăși
statutul de țară cel mai puțin dezvoltată până în decembrie 2023. Aceasta înseamnă
că Bhutan nu va mai putea beneficia de regimul „Totul în afară de arme” al Uniunii.
Bhutan are în vedere solicitarea SGP+, dar pare puțin probabil ca țara să poată semna
și ratifica la timp toate cele 27 de convenții internaționale fundamentale necesare.

MALDIVE

Deși nu există încă un acord de cooperare oficial cu Maldivele, Uniunea Europeană
oferă sprijin în materie de cooperare pentru comunitățile rurale, turism și atenuarea
schimbărilor climatice. În iulie 2018, Consiliul Afaceri Externe al Uniunii a adoptat
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un cadru pentru impunerea de măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor și
entităților responsabile de subminarea statului de drept sau de obstrucționarea găsirii
unei soluții politice incluzive în Maldive, precum și împotriva celor responsabile de
încălcări grave ale drepturilor omului. În aprilie 2021, Consiliul Uniunii a decis să
lanseze negocieri privind un acord de parteneriat și cooperare UE-Maldive, o etapă
importantă în relațiile bilaterale cu Maldive. Cea de a doua reuniune la nivel de înalți
funcționari dintre UE-Maldive a avut loc în septembrie 2021, la Bruxelles, și viza
consolidarea relațiilor dintre ele, inclusiv prin cooperarea în regiunea indo-pacifică.
Maldivele sunt vulnerabile la schimbările climatice și expuse la creșterea nivelului mării
și la eroziunea costieră, care reprezintă o amenințare gravă la adresa viabilității țării.
Parlamentul din Maldive intenționează să instituie prima sa lege privind clima, care
va stabili limite privind poluarea, și să adopte măsuri pentru a proteja și a contribui
la regenerarea mediului. Datele colectate în ultimii 20 de ani au arătat o creștere
a nivelului mării de aproape patru milimetri pe an în capitala Malé și o creștere
preconizată de aproximativ 40-50 de centimetri până în 2100. Aceasta creștere va
provoca eroziunea plajelor, inundații, o mai mare salinizare a apelor subterane și
condiții meteorologice imprevizibile, care provoacă deja inundații și secete. Având în
vedere că 80 % din populația maldiviană trăiește la mai puțin de 100 de metri de mare,
impactul fizic al acestor schimbări reprezintă o amenințare existențială.
Țara suferă, de asemenea, de pe urma ratei ridicate a șomajului în rândul tinerilor,
a violenței bandelor și a dependenței de droguri. Tulburările politice și sociale sunt
în creștere de când liderul opoziției, Mohamed Solih, l-a învins pe fostul președinte,
Abdulla Yameen Abdul Gayoom, în septembrie 2018. Alegerile parlamentare din
Maldive au avut loc în aprilie 2019. Partidul Democrat Maldivian al lui Mohamed
Solih a obținut o victorie zdrobitoare, câștigând 65 din cele 87 de locuri în Majlis. În
mai 2021, fostul președinte Mohammed Nasheed, un prieten apropiat al președintelui
Solih și președinte al parlamentului, a fost rănit grav într-un atac cu bombă. Parlamentul
a sprijinit procesul de consolidare democratică din Maldive. Președintele Ibrahim
Mohamed Solih va candida la alegerile din 2023 pe o platformă cu două facțiuni
distincte în Partidul Democrat Maldivian aflat la guvernare. Eforturile guvernului
vizează în prezent să consolideze economia, în special sectorul turismului, și să
îmbunătățească relațiile cu India în ceea ce privește infrastructura și sprijinul financiar.
În 2011, Republica Maldive a reușit să iasă din categoria țărilor cel mai puțin dezvoltate
și a atins, în 2013, statutul de țară cu venituri medii superioare. Economia țării se
bazează în principal pe turism și pescuit. Uniunea Europeană este al patrulea partener
comercial al Republicii Maldivelor ca importanță, având o pondere de aproximativ 10 %
din totalul schimburilor comerciale cu mărfuri ale acesteia în 2019.
Având în vedere că turismul reprezintă 70 % din PIB, economia Maldivelor a
fost grav afectată de pandemia de COVID-19. În aprilie 2020, UE a pus la
dispoziție 3 milioane EUR pentru a sprijini măsurile de atenuare a impactului grav al
pandemiei de COVID-19 asupra sectorului turismului. BEI a anunțat un împrumut de
20 de milioane EUR pentru sprijinirea măsurilor de redresare.
În august 2021, Uniunea Europeană a convenit să ofere un ajutor gratuit în valoare
de 2 milioane EUR pentru a ajuta țara să își dezvolte sectorul pensiunilor și cel al
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croazierelor în temeiul proiectului „Sprijinul acordat de Uniunea Europeană pentru
redresarea durabilă a IMM-urilor (întreprinderi mici și mijlocii) din industria turismului
din Maldive”. Acest ajutor este acordat pentru a sprijini IMM-urile din industria turismului
din Maldive să construiască o economie rezilientă în urma provocărilor cu care s-au
confruntat din cauza pandemiei de COVID-19.
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