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JUŽNÁ ÁZIA

Indicko-tichomorský región sa rýchlo vyvíja a stáva sa najvýznamnejším
geostrategickým regiónom, v ktorom žije viac než 50 % celosvetového obyvateľstva.
Cez indicko-tichomorský región prechádzajú dve tretiny svetového kontajnerového
obchodu a jeho námorné koridory predstavujú hlavné trasy obchodu a dodávok
energie. Stratégia EÚ pre spoluprácu v indicko-tichomorskom regióne bola prijatá
v septembri 2021 na zvýšenie prítomnosti EÚ v tomto regióne, budovanie
partnerstiev, posilnenie medzinárodného poriadku založeného na pravidlách
a riešenie celosvetových výziev. EÚ prispôsobuje svoje súčasné nástroje ako
súčasť svojej strategickej autonómie. Strategický kompas pre bezpečnosť a obranu
EÚ, formálne schválený Radou v marci 2022, podporuje otvorenú a regionálnu
bezpečnostnú architektúru založenú na pravidlách vrátane bezpečných morských
komunikačných trás, budovania kapacít a zvýšenej námornej prítomnosti v indicko-
tichomorskom regióne. Únia ako silný hospodársky aktér a hlavný poskytovateľ
rozvojovej pomoci rozvíja s krajinami južnej Ázie úzke vzťahy. EÚ pracuje na podpore
budovania inštitúcií, demokracie, dobrej správy vecí verejných a ľudských práv,
pričom má aj bezpečnostné záujmy, ako sú konflikt v Kašmíre a Afganistan. Európsky
parlament podporuje pomoc EÚ pri riešení krízy spôsobenej pandémiou ochorenia
COVID-19 a jej vplyvu v regióne s cielenou podporou pre najzraniteľnejšie skupiny
obyvateľstva.

Tento informačný list opisuje región južnej Ázie. Pozri aj informačný list o východnej
Ázii (5.6.8) a juhovýchodnej Ázii (5.6.9).

PRÁVNY ZÁKLAD

— Hlava V (vonkajšia činnosť EÚ) Zmluvy o Európskej únii.

— Články 206 a 207 (obchod) a 216 až 219 (medzinárodné dohody) Zmluvy
o fungovaní Európskej únie.

— Dohody o partnerstve a spolupráci (dvojstranné vzťahy).

ZOSKUPENIE JUŽNEJ ÁZIE PRE REGIONÁLNU SPOLUPRÁCU
(SAARC)

EÚ podnecuje regionálnu integráciu a podporuje Zoskupenie južnej Ázie pre regionálnu
spoluprácu (SAARC). Členskými krajinami SAARC sú Afganistan, Bangladéš, Bhután,
India, Maldivy, Nepál, Pakistan a Srí Lanka. Štatút pozorovateľa majú EÚ, Čína,
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Irán, Japonsko, Južná Kórea, Maurícius, Mjanmarsko a USA. V dôsledku vnútorných
nezhôd, najmä medzi Indiou a Pakistanom, sa práca zoskupenia SAARC pozastavila.
Rozvojová spolupráca medzi EÚ a krajinami južnej Ázie zahŕňa finančnú a technickú
pomoc, ako aj hospodársku spoluprácu. Medzi priority patrí regionálna stabilita,
zmierňovanie chudoby, ľudské práva, udržateľný rozvoj, dobrá správa vecí verejných
a pracovné práva. Cieľom spolupráce medzi EÚ a SAARC je podporovať harmonizáciu
noriem a uľahčenie obchodu a zvyšovať povedomie o výhodách regionálnej
spolupráce.

INDIA

Strategické partnerstvo medzi EÚ a Indiou, ktoré sa začalo v roku 2004, podporuje
politický dialóg a spoluprácu, rozvoj hospodárskych vzťahov, obchodu a investícií,
ako aj posilnenie medziľudských výmen. Rada EÚ prijala 10. decembra 2018 závery,
ktorých cieľom je usilovať sa v nadchádzajúcich rokoch o hlbšiu a širšiu spoluprácu
s Indiou prostredníctvom presadzovania mieru a bezpečnosti.
EÚ je tretím najväčším obchodným partnerom Indie a v roku 2021 predstavoval ich
obchod s tovarom 88 miliárd EUR (10,8 % celkového obchodu Indie), pričom obchodná
bilancia predstavovala približne 4,3 miliardy EUR v prospech Indie. EÚ je najväčším
zahraničným investorom v Indii a toky zahraničných investícií do tejto krajiny sa
v poslednom desaťročí zvýšili z 8 % na 18 %. Objem priamych zahraničných investícií
EÚ v Indii dosiahol v roku 2021 zhruba 80 miliárd EUR. V Indii je zastúpených okolo
6 000 európskych spoločností, ktoré poskytujú 1,7 milióna pracovných miest priamo
a 5 miliónov pracovných miest nepriamo v širokom spektre sektorov. India v súčasnosti
využíva jednostranné preferenčné sadzby v rámci všeobecného systému preferencií
EÚ (VSP), ktorý jednostranné obchodné preferencie spája s dodržiavaním ľudských
a pracovných práv.
V posledných rokoch je India čoraz aktívnejšia na medzinárodnej úrovni. Má čoraz
väčší záujem o zlepšenie obchodných vzťahov s EÚ, ktoré sa v súčasnosti riadia
najmä pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Pre EÚ je zlepšenie dvojstranných
obchodných a investičných vzťahov medzi Indiou a EÚ strategicky významné, ako
aj posilnenie hospodárskych a geopolitických väzieb v kontexte rastúceho významu
indicko-tichomorského regiónu. V súčasnosti sú dôležitými oblasťami obchodných
vzťahov EÚ a Indie poľnohospodárstvo, služby, digitálny obchod, patentová ochrana,
životné prostredie a pracovné práva.
16. summit EÚ – India sa konal v máji 2021. Hlavným výsledkom bol záväzok obnoviť
rokovania o predtým pozastavenej dohode o voľnom obchode (FTA) a začať rokovania
o dohode o ochrane investícií a dohode o zemepisných označeniach. Prvé stretnutie
medzi hlavnými vyjednávačmi sa uskutočnilo 16. marca 2022. Obidve strany súhlasili
so spoluprácou nad rámec ich súčasných záväzkov v rámci WTO v oblasti obchodu
s tovarom a službami. Komisia takisto uviedla, že celkovým cieľom v oblasti obchodu
s tovarom by malo byť dosiahnutie liberalizácie nad rámec 94 % do siedmich rokov od
nadobudnutia účinnosti FTA.
V máji 2021 bolo nadviazané aj partnerstvo EÚ a Indie v oblasti prepojenosti s cieľom
podporiť odolnú a udržateľnú prepojenosť. Sú to dôležité kroky vzhľadom na napäté
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vzťahy s Čínou. India po rozhodnutí najvyššieho súdu prepracúva svoje právne
predpisy o ochrane údajov s cieľom priblížiť právne predpisy Indie právnej úprave EÚ.
EÚ a India uverejnili svoju indicko-tichomorskú stratégiu niekoľko dní pred 16. samitom
EÚ – India a zdôraznili mnohostranný medzinárodný poriadok v regióne založený na
pravidlách, a to najmä ako prejav sily voči Číne. India sa zaviazala, že zaistí bezpečný
kybernetický priestor a zvýši námornú bezpečnosť s cieľom chrániť najdôležitejšie
námorné koridory.
V snahe o zosúladenie strategických aspektov EÚ a India v máji 2021 vydali spoločné
vyhlásenie, v ktorom opätovne potvrdili svoje spoločné záväzky. V septembri 2021
EÚ oznámila svoju stratégiu pre spoluprácu v indicko-tichomorskom regióne, v rámci
ktorej bude India zohrávať kľúčovú úlohu, a to aj pokiaľ ide o pokrok pri vykonávaní
partnerstva v oblasti prepojenosti a pomoc Indii pri vytváraní vhodného regulačného
prostredia a uľahčovaní mobilizácie potrebných finančných prostriedkov na zlepšenie
prepojenosti medzi Európou a indicko-tichomorským regiónom.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda vlády Indie
Narendra Modi sa na zasadnutí v apríli 2022 dohodli na začatí činnosti Rady EÚ – India
pre obchod a technológie. Ide o strategický koordinačný mechanizmus zameraný na
uľahčenie spolupráce v oblastiach obchodu, dôveryhodných technológií a bezpečnosti.
Delegácia Výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod v apríli 2022
odcestovala do Indie, aby zhodnotila stav rokovaní o FTA.
V júni 2022 Európsky parlament prijal uznesenie o EÚ a bezpečnostných výzvach
v indicko-tichomorskom regióne, v ktorom uvítal záväzky k zvýšenej spolupráci
medzi EÚ a Indiou v oblastiach bezpečnosti a obrany a zdôraznil, že India je
kľúčovým partnerom pre námornú bezpečnosť v indicko-tichomorskom regióne. V tom
istom uznesení Parlament vyjadril poľutovanie nad skutočnosťou, že India otvorene
neodsúdila Rusko za jeho inváziu do Ukrajiny.
V júli 2022 Európsky parlament prijal uznesenie o budúcej obchodnej a investičnej
spolupráci medzi EÚ a Indiou, v ktorom uvítal záväzok pracovať na uzavretí
ambicióznej, vyváženej, komplexnej a vzájomne prospešnej obchodnej dohody medzi
EÚ a Indiou založenej na hodnotách.
Spolupráca medzi Indiou a EÚ v oblasti vedy, technológií a inovácií sa posilňuje aj
v rámci programu Horizont Európa (2021 – 2027). Súčasná politika vzdelávania Indie
je zameraná na vytvorenie väčšieho počtu medzinárodných partnerstiev s európskymi
univerzitami s cieľom spoločne pracovať na programoch Horizont.
EÚ vyjadrila solidaritu s Indiou, pokiaľ ide o zdravotnú krízu spôsobenú pandémiou
COVID-19 v krajine, a v rámci svojho mechanizmu v oblasti civilnej ochrany vyplatila
100 miliárd EUR a poskytla základné lieky a zdravotnícke vybavenie.
Vo všeobecných voľbách prebiehajúcich v siedmich fázach, ktoré sa v Indii konali
v máji 2019, mohlo voliť viac než 900 miliónov ľudí. Hinduistická nacionalistická
strana Naréndru Módího Bharatíja Džanata (BJP) získala 303 z 545 kresiel v dolnej
komore Lok Sabha, čím dosiahla historicky najlepší výsledok a porazila stranu
Indického národného kongresu a jej spojencov. V júli 2022 bola Draupadí Murmúová,
kandidátka strany BJP, zvolená za prezidentku Indie prostredníctvom nepriamej voľby.
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Nasledujúce všeobecné voľby sú naplánované na rok 2024. Popularita strany BJP
sa rozšírila za hranice tradičnej základne podpory na severe Indie, pričom dosiahla
úspech v severovýchodných štátoch a získala kreslá v Západnom Bengálsku. Výsledky
strany BJP na územiach s historicky nižšou podporou na juhu boli menej pozoruhodné.
V Uttarpradéši bola vláda pod vedením strany BJP opätovne zvolená s obmedzenou
väčšinou.
India uskutočňuje politické a hospodárske reformy zamerané na modernizáciu
štátnej správy, dobrú správu vecí verejných, boj proti korupcii pomocou programov
demonetizácie a transparentnosti, riešenie sociálnych problémov, rozvoj hospodárstva
prostredníctvom iniciatív Make in India a Invest India a zavádza celoštátne dane
z tovarov a služieb.
India je – podobne ako jej susedné krajiny Pakistan a Čína – jadrovou veľmocou
a čelí bezpečnostným problémom, terorizmu a ozbrojeným konfliktom v súvislosti
s hranicami, najmä s Pakistanom v autonómnom štáte Džammú a Kašmír a v menšej
miere s Čínou. V auguste 2019 indická vláda zrušila osobitné postavenie štátu Džammú
a Kašmír. Toto rozhodnutie malo za následok násilné protesty a ohrozilo politickú
stabilitu v regióne. Kastový systém Indie je jednou z najstarších foriem usporiadania
spoločenských tried na svete, čo vyvoláva obavy z pokračujúcej diskriminácie na
základe kasty. Táto krajina je takisto mozaikou etník a jazykov, kde v rade štátov panuje
napätie a odkiaľ prichádzajú správy o porušovaní ľudských práv a práv žien a detí.
Obavy naďalej vyvolávajú aj otázky týkajúce sa ľudských práv v Indii. Európsky
parlament prijal 29. apríla 2021 odporúčanie o vzťahoch medzi EÚ a Indiou, v ktorom
sa uvádza právo na slobodu zhromažďovania v súvislosti s rozsiahlymi protestmi
poľnohospodárov, ktoré trvajú od konca roka 2020.
Podľa Medzinárodnej organizácie práce (MOP) je detská práca v Indii rozšírená
napriek tomu, že predseda vlády Módí schválil sériu opatrení, ktorými sa zakazuje,
aby deti do veku 14 rokov vykonávali nebezpečné činnosti, s prísnymi sankciami pre
zamestnávateľov, ktorí porušia právne predpisy. Odhadovaný počet pracujúcich detí
v roku 2020 v Indii je 33 miliónov a 56 % pracujúcich dospievajúcich sa už nevzdeláva.
V roku 2020 prijala provincia Uttarpradéš na severe Indie zákon proti konverzii,
ktorý je zameraný proti núteným a podvodným náboženským konverziám a stanovuje
tresty odňatia slobody. Kritici ho odsúdili a považujú ho za sprisahanie radikálnych
hinduistických skupín, ktorého cieľom je zasahovať proti náboženským menšinám. Na
základe tohto zákona už došlo k zatýkaniu.

PAKISTAN

Vzťahy medzi EÚ a Pakistanom siahajú do roku 1962 a v súčasnosti sú založené na
dohode o spolupráci z roku 2004. EÚ ako významný poskytovateľ rozvojovej pomoci
podporuje presadzovanie demokracie a budovanie inštitúcií v Pakistane.
Pakistan je významným príjemcom jednostranných obchodných preferencií EÚ v rámci
systému VSP+, ktorý bol znovu zavedený v roku 2014. V rámci tohto procesu
Výbor Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod monitoruje dodržiavanie
požiadaviek VSP+. Štatút Pakistanu v rámci systému VSP+ by sa mohol preskúmať,
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pretože závisí od plnenia záväzkov, ako je zaručenie ľudských práv a náboženskej
slobody.
EÚ je druhým najdôležitejším obchodným partnerom Pakistanu po Číne, pričom
v roku 2020 predstavoval jej obchod 14,3 % celkového obchodu Pakistanu a tvoril
28 % celkového vývozu Pakistanu. V roku 2020 bol Pakistan 42. najväčším obchodným
partnerom EÚ v oblasti tovaru, ktorý sa na obchode EÚ podieľal 0,3 %. V roku 2020
predstavoval obojstranný obchod s tovarom medzi týmito partnermi 9,3 miliardy EUR.
Pakistan mal obchodný prebytok s EÚ vo výške 1,7 miliardy EUR.
EÚ je významným poskytovateľom rozvojovej a humanitárnej pomoci Pakistanu.
Finančné prostriedky v rámci nástroja rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2020
dosiahli 653 miliónov EUR. Pakistan bol výrazne zasiahnutý pandémiou ochorenia
COVID-19 a EÚ mu na riešenie núdzovej situácie v oblasti zdravia poskytla
150 miliónov EUR. V rámci viacročného orientačného programu na roky 2021 – 2027
bolo pre Pakistan vyčlenených 265 miliónov EUR s tromi prioritnými oblasťami:
zelený inkluzívny rast, ľudský kapitál a správa vecí verejných/právny štát. Hoci ide
o nižšiu sumu ako v predchádzajúcom období, stále predstavuje značný príspevok.
Financovanie sa pravdepodobne poskytne vo forme rozpočtovej podpory. EÚ uznala
výzvy, ktorým Pakistan čelí v súvislosti s prijatím viac než troch miliónov utečencov,
a je pripravená zvážiť poskytnutie ďalšej podpory vrátane dobrovoľnej repatriácie
utečencov do Afganistanu.
Dňa 16. júna 2021 sa konalo 16. zasadnutie spoločnej komisie EÚ – Pakistan.
Diskutovalo sa o plnom a účinnom vykonávaní strategického plánu spolupráce
EÚ a Pakistanu na rok 2019, sociálno-ekonomickom vplyve pandémie ochorenia
COVID-19 a snahe Pakistanu o dosiahnutie udržateľnej hospodárskej obnovy. Takisto
si vymenili názory na zmenu klímy, prepojenosť a digitalizáciu a spoluprácu v oblastiach
vzdelávania, kultúry, vedy a techniky. EÚ ocenila, že Pakistan prijal milióny afganských
utečencov v posledných dvoch desaťročiach. EÚ ubezpečila Pakistan o jej spolupráci
a prebiehajúcej práci na udržateľnom riešení, a to aj prostredníctvom pomoci a podpory
bezpečného a dôstojného návratu afganských utečencov do ich domoviny.
Vo svojom uznesení z 27. apríla 2021 Parlament vyzval Komisiu, aby opätovne
posúdila oprávnenosť Pakistanu na program VSP+ vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu
v oblasti ľudských práv. Parlament monitoruje kroky prijaté Komisiou a Európskou
službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) s cieľom vyvinúť tlak na vládu pod vedením
Šáhbáza Šarífa, aby sa riešili otázky ľudských práv vrátane zákonov o rúhaní, na
základe ktorých sa ukladajú prísne tresty vrátane trestu smrti. Pakistanské orgány
uskutočnili reformy zamerané na zlepšenie dobrej správy vecí verejných a slobôd
a predložili návrhy na posilnenie systému trestnej justície v krajine, pričom vojenské
súdy v Pakistane už od marca 2019 nemajú súdnu právomoc nad civilnými obyvateľmi.
13. medziparlamentná schôdza EÚ – Pakistan sa uskutočnila v marci 2022. Diskusie
boli zamerané na politický vývoj v Pakistane, ruskú agresiu voči Ukrajine, obchod,
VSP+ a ľudské práva. Na medziparlamentnej schôdzi sa považovalo za dôležité, aby
poslanci na obidvoch stranách posúdili pokrok a zabezpečili parlamentné preskúmanie
a usmernenie v rámci dvojstranných vzťahov.
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V júni 2022 pozorovateľská misia EÚ posúdila účinné vykonávanie 27 medzinárodných
dohovorov, povinnú požiadavku na zachovanie statusu VSP+, čo bolo pre Pakistan
veľmi prospešné. Odkedy krajina pristúpila k VSP+ v roku 2014, podniky zvýšili vývoz
na trh EÚ o 65 %. Európsky jednotný trh s viac než 440 miliónmi spotrebiteľov je
najvýznamnejším trhom Pakistanu. Zistenia misie budú súčasťou nasledujúcej správy
o VSP, ktorá má byť predložená Parlamentu a Rade na konci roka 2022.
Pakistan zohral kľúčovú úlohu v afganskom mierovom procese, keď vo februári 2020
pomohol zabezpečiť dohodu medzi USA a Talibanom, podľa ktorej Washington súhlasil
s odvolaním všetkých jednotiek USA a NATO z Afganistanu. Predpokladá sa, že
geostrategická úloha Pakistanu v indicko-tichomorskom regióne bude narastať, a to
najmä po ovládnutí Afganistanu Talibanom v auguste 2021. Stabilný, demokratický
a prosperujúci Pakistan má pre EÚ zásadný význam a ako významný partner pre
dialóg s Talibanom a hlavné útočisko afganských utečencov si táto krajina vytvára na
medzinárodnej scéne nové meno. V pakistanskej politike vládne neprestajné napätie.
Armáda, ktorá má široký mandát pre otázky bezpečnosti a boja proti terorizmu, je
stále zapojená do vnútornej a zahraničnej politiky. V apríli 2022 vznikla nová vláda
po vyslovení nedôvery v marci 2022, ktoré viedlo k zvrhnutiu predsedu vlády Imrana
Chána. Za nového predsedu vlády bol zvolený líder Pakistanskej moslimskej ligy
(Naváz) (PML-N) Šáhbáz Šaríf, brat najdlhšie slúžiaceho bývalého predsedu vlády
Naváza Šarífa. Nasledujúce všeobecné voľby sa majú konať v polovici roka 2023.
Vyšší súd v Islamabade obžaloval odchádzajúceho predsedu vlády Imrana Chána
v septembri 2022 z korupcie po tom ako sudcovia zamietli jeho vysvetlenia. Chán
je takisto obžalovaný na samostatnom protiteroristickom súde, keďže obvinenia proti
nemu sa podľa polície týkajú veci vyhrážania sa náčelníkovi polície v Islamabade
a jednej sudkyni. Chán je takisto obžalovaný zo vzbury za údajné podnecovanie vzbury
v armáde. Odkedy bol zbavený moci, Chán je hlasným kritikom vlády a armády krajiny
a naďalej sa spolieha na podporu mnohých pakistanských voličov.

AFGANISTAN

Dňa 18. februára 2017 bola podpísaná dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi
EÚ a Afganistanom, ktorú Európsky parlament schválil 13. marca 2019. Vzťahy s EÚ
boli prispôsobené vojnovému a povojnovému stavu. Vďaka významným príspevkom
Európskeho parlamentu sa Afganistan čiastočne a postupne zapája do stratégie EÚ
pre Strednú Áziu. Afganistan je najväčším príjemcom finančných prostriedkov EÚ
na rozvoj v Ázii a využíva aj najpriaznivejší obchodný režim EÚ – systém Všetko
okrem zbraní (EBA). EÚ vyčlenila pre Afganistan na roky 2014 - 2020 prostriedky
vo výške 1,4 miliardy EUR. Na konferencii o Afganistane s názvom Mier, prosperita
a sebestačnosť, ktorá sa konala v novembri 2020 v Ženeve, sa EÚ zaviazala, že
poskytne 1,2 miliardy EUR na dlhodobú a núdzovú pomoc na roky 2021 – 2025.
Posledné prezidentské voľby sa konali v septembri 2019 a väčšinu hlasov (50,64 %)
v nich získal Ašraf Ghaní, ktorý porazil Abdulláha Abdulláha (39,52 %). USA a Taliban
podpísali 29. februára 2020 v Dauhe spoločné vyhlásenie o mieri medzi Afganistanom
a USA, čo je dvojstranná mierová dohoda, ktorá nezahŕňa afganskú vládu. USA
a NATO sa zaviazali k postupnému stiahnutiu svojich jednotiek a k prepusteniu
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väzňov. USA sa takisto zaviazali nadviazať diplomatickú spoluprácu s ostatnými členmi
Bezpečnostnej rady OSN a Afganistanom s cieľom odstrániť členov Talibanu zo
zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú sankcie OSN.
Mierové rokovania medzi afganskou vládou a Talibanom sa začali v septembri 2020
v Dauhe s cieľom vytvoriť podmienky pre komplexné prímerie a politické urovnanie.
V roku 2021 sa v Dauhe, Moskve a Istanbule uskutočnilo niekoľko mierových
konferencií, avšak bez pozitívneho výsledku. Rozhovory dospeli do patovej situácie
a situácia sa zhoršila v dôsledku rozporov vnútri vlády, pandémie ochorenia COVID-19
a zhoršujúcej sa humanitárnej situácie.
Od mája 2021 Taliban rýchlo prevzal kontrolu nad čoraz väčším počtom území.
V dôsledku len zanedbateľného odporu afganských bezpečnostných síl mohol Taliban
prevziať kontrolu nad krajinou za menej ako štyri mesiace. Taliban vyhlásil víťazstvo
nad Kábulom 15. augusta 2021, niekoľko hodín po tom, čo prezident Ghaní utiekol
zo svojej krajiny do exilu v Dubaji. Dňa 7. septembra 2021 oznámil Taliban vytvorenie
dočasnej vlády tvorenej výlučne mužmi, čo je v rozpore s jeho predchádzajúcimi
prísľubmi, že nová vláda bude inkluzívna. Odvtedy sa Taliban neprestajne dopúšťa
závažného porušovania ľudských práv, najmä práv žien, dievčat a menšín.
USA a NATO stiahli 30. augusta 2021 z Afganistanu svoje posledné jednotky. Svoj
odchod tak ukončili skôr, ako sa pôvodne očakávalo, pretože sa riadili zásadou
spoločného postupu („in together, out together“). Vojna v Afganistane vedená v rokoch
2001 – 2021 sa tým skončila, no krajinu to zanechalo v humanitárnom chaose. Obavy
týkajúce sa bezpečnostnej situácie v Afganistane sa siahnutím vojenských jednotiek
USA a NATO zhoršili.
Väzby Talibanu s al-Káidou a tzv. Islamským štátom sú nejednoznačné a medzi
mestskými a vidieckymi komunitami v krajine panujú rozdiely. Mladí obyvatelia
afganských miest by radšej naďalej žili v pomerne otvorenej spoločnosti, tak ako ju
poznajú, a etnické menšiny Tadžikov, Uzbekov a Chazarov nechcú, aby im vládol
Taliban.
Po prevzatí moci Talibanom zriadila EÚ, hlboko znepokojená represáliami proti
afganskému bezpečnostnému personálu a osobám pracujúcim pre veľvyslanectvá
EÚ, osobitný krízový štáb s viac ako 100 zamestnancami. V auguste 2021 poskytol
štáb podporu na evakuáciu viac ako 17 500 osôb z Kábulu vrátane 4 100 štátnych
príslušníkov EÚ a 13 400 afganských štátnych príslušníkov. Delegácia EÚ bola
schopná evakuovať celý svoj personál.
Afganistan ako jedna z krajín najviac závislých od pomoci čelí prehlbujúcej sa
humanitárnej katastrofe, v dôsledku čoho je polovica jeho obyvateľstva bez základných
potrieb, ako sú potraviny, voda a lieky. Humanitárna situácia sa zhoršuje a v krajine
sú viac ako tri milióny vnútorne vysídlených osôb a v Pakistane a Iráne sa nachádzajú
viac ako dva milióny utečencov a žiadateľov o azyl. Na konferencii OSN o Afganistane,
ktorá sa uskutočnila 13. septembra 2021 v Ženeve, sa prisľúbila pomoc vo výške
1,2 miliardy USD, z toho 677 miliónov USD prisľúbila EÚ a jej členské štáty. Na samite
skupiny G20 konanom 12. októbra 2021 predsedníčka Komisie von der Leyenová
oznámila podporný balík pre Afganistan vo výške 1 miliardy EUR. Situácia je naďalej
dramatická a zhoršila sa po nedávnych zemetraseniach a povodniach v roku 2022, po
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ktorých Európska komisia pridelila 1 milión EUR v rámci humanitárneho financovania
na riešenie najnaliehavejších potrieb. EÚ rieši s Talibanom praktické záležitosti ako
evakuácie a humanitárne operácie, pričom svoje styky koordinuje prostredníctvom
delegácie v Kábule, ktorú riadi ESVČ.
EÚ je vážne znepokojená obnovením islamského emirátu s radikálnym právnym
systémom vyplývajúcim z práva šaría. Táto situácia vyvoláva vážne otázky týkajúce
sa budúcej spolupráce EÚ s Afganistanom, ktorá závisí od toho, ako bude možné
zachovať úspechy dosiahnuté za posledných 20 rokov. Osobitná pozornosť sa musí
venovať možnému nárastu medzinárodného terorizmu a migrácie, ako aj nárastu
obchodovania s drogami.
Ministri zahraničných vecí krajín EÚ sa 3. septembra 2021 dohodli, že EÚ Taliban
neuzná, ale nadviaže s ním dialóg. Miera zapojenia sa do tohto dialógu bude závisieť
od konania novej afganskej vlády, záväzku, že Afganistan nebude slúžiť ako bašta
terorizmu a že bude dodržiavať ľudské práva, najmä práva žien, zásady právneho štátu
a slobodu médií. Spolupráca bude závisieť aj od vytvorenia inkluzívnej a prechodnej
vlády, voľného prístupu humanitárnych pracovníkov a záväzku Talibanu umožniť
cudzím štátnym príslušníkom a Afgancom, aby opustili krajinu.
Od prevzatia moci Talibanom bola v Afganistane koncom roka 2021 a v roku 2022
opätovne nastolená séria obmedzení pre ženy. Presadzujú sa regulácie týkajúce sa
obliekania a zaviedli sa zákony zakazujúce prístup žien do verejných priestorov bez
mužského sprievodu. Hoci sa niektoré verejné vysoké školy vo februári 2022 opätovne
otvorili pre mužov aj ženy a školy sa opätovne otvorili na nový školský rok v marci 2022,
Taliban nedodržal skorší sľub, že umožní dievčatám navštevovať stredné školy. Malo
to vplyv na odhadovaných 1,1 milióna žiakov. Podľa Svetovej banky sa účasť žien na
trhu práce v poslednom desaťročí zvýšila z 15 % na 22 %. Od prevzatia moci sa však
znížila, keďže Taliban od návratu k moci ukladá prísnejšie obmedzenia na pohyb žien
mimo domova.
Parlament podporuje inkluzívne vnútroafganské rokovania ako predpoklad ukončenia
štyroch desaťročí zabíjania a ničenia a trvá na zapojení všetkých politických frakcií
a občianskej spoločnosti. Od jesene 2020 Parlament opakovane odsudzuje rozpútanie
násilia a v uznesení z júna 2021 o situácii v Afganistane vyjadril znepokojenie nad
dôsledkami stiahnutia jednotiek a vyzval na prijatie komplexnej stratégie pre budúcu
spoluprácu EÚ s Afganistanom. V júli 2021 delegácia Európskeho parlamentu pre
vzťahy s Afganistanom (D-AF) usporiadala mesiac pred prevzatím moci Talibanom
6. medziparlamentnú schôdzu EÚ – Afganistan so zástupcami afganského národného
zhromaždenia. Súčasťou schôdze boli dve panelové diskusie – jedna o mierovom
procese a situácii v Afganistane po stiahnutí zahraničných ozbrojených síl a druhá
o úlohe žien v mierovom procese a budúcej spolupráci s EÚ.
Parlament prijal v septembri 2021 uznesenie o situácii v Afganistane, v ktorom
odsúdil násilné prevzatie moci Talibanom. Parlament vyjadril vážne obavy v súvislosti
s budúcnosťou krajiny a podporil rozhodnutie EÚ neuznať vládu Talibanu. Uznal
takisto, že na logistické, operačné a humanitárne účely bude potrebná operačná
spolupráca s vládou Talibanu, a vyzval na uľahčenie ďalšej evakuácie ohrozených
občanov EÚ a Afgancov a na ďalšie zvýšenie humanitárnej pomoci. Parlament, najmä
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jeho Delegácia pre vzťahy s Afganistanom, vyjadril obavy v súvislosti s humanitárnou,
hospodárskou a utečeneckou krízou, ktorá si vyžaduje budovanie humanitárnych
koridorov a prijatie strategického prístupu pre celý región vrátane Pakistanu, Iránu
a Strednej Ázie.
Parlament vo februári 2022 zorganizoval sériu podujatí ako súčasť konferencie
na vysokej úrovni „Afghan Women Days“ (Dni venované afganským ženám). Dňa
10. marca 2022 začalo činnosť fórum afganských líderiek prostredníctvom virtuálneho
zasadnutia s takmer 50 afganskými líderkami, ktoré sa pripojili z Afganistanu aj iných
častí sveta.
EÚ vydala mnohé vyhlásenia v prospech práv žien, ako je vyhlásenie podpredsedu
Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
Josepa Borrella v marci 2022, v ktorom vyzval na okamžité otvorenie stredných škôl
pre dievčatá. Táto výzva zaznela aj vo vyhlásení ministrov zahraničných vecí G7.
Parlament prijal v apríli 2022 uznesenie o situácii v Afganistane, najmä o situácii
v oblasti práv žien. Odsúdilo sa v ňom rozhodnutie Talibanu rozšíriť zákaz školského
vzdelávania dievčat od siedmeho roku a vyjadrilo sa poľutovanie nad pretrvávajúcou
vôľou odstrániť ženy z verejného života a odňať ich najzákladnejšie práva vrátane
prístupu k vzdelávaniu, práci, slobode pohybu a zdravotnej starostlivosti.
EÚ pokračuje v dialógu s Talibanom, ako sa zdôraznilo vo vyhlásení ESVČ
v auguste 2022 o situácii rok po prevzatí moci Talibanom, čo potvrdzuje záväzok EÚ
voči afganským obyvateľom.

BANGLADÉŠ

Vzťahy medzi EÚ a Bangladéšom siahajú do roku 1973. Dohoda o spolupráci
z roku 2001 sa vzťahuje na obchod, hospodársky rozvoj, ľudské práva, dobrú správu
vecí verejných a životné prostredie. Bangladéš ako najmenej rozvinutá krajina využíva
výhody systému Všetko okrem zbraní (EBA), ktorý je najvýhodnejším obchodným
režimom v rámci všeobecného systému preferencií EÚ (VSP). Očakáva sa, že od
roku 2026 Bangladéš už nebude patriť do kategórie najmenej rozvinutých krajín. Po
prechodnom období už krajina nebude mať prístup k systému EBA.
EÚ vyčlenila v rámci viacročného orientačného programu na roky 2014 - 2020
690 miliónov EUR. Zdôraznila, že Bangladéš potrebuje politické reformy, aby mohol
zlepšiť podnikateľské prostredie, povzbudiť obchod a prilákať viac investícií. V júli 2019
zaviedla EÚ v Bangladéši dva programy zamerané na riadenie verejných financií
a reformy vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia. V rámci reakcie Tímu
Európa na krízu COVID-19 Únia vyčlenila 113 miliónov EUR na ochranu živobytia
pracovníkov v odevnom a kožiarskom priemysle Bangladéša orientovanom na vývoz.
Programovanie EÚ na obdobie 2021 – 2027 je v súlade s 8. päťročným plánom (FYP)
na roky 2020 – 2025.
Bangladéš je parlamentnou demokraciou, v ktorej sa o moc delia dve strany – Liga
Awami (AL) a Bangladéšska národná strana. AL zvíťazila vo voľbách v decembri 2018.
Bangladéš je jednou z mála krajín, ktorým sa podarilo dosiahnuť miléniové rozvojové
ciele. Pracovné práva a pracovné podmienky sú však stále vážnym problémom, a to
najmä v oblastiach priemyselnej výroby odevov v okolí Dháky. Pandémia COVID-19
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mala výrazný vplyv na hospodársku a politickú stabilitu. Liga AL vyhrala tretie funkčné
obdobie za sebou, ktoré uplynie v roku 2023. Očakáva sa, že hrubý domáci produkt
(HDP) Bangladéša v roku 2022 klesne v dôsledku krízy spôsobenej ruskou inváziou
na Ukrajinu, zvýšením cien komodít a infláciou. Krajina preto požiadala o finančnú
pomoc z Medzinárodného menového fondu (MMF). Vývoz odevov Bangladéša sa
v posledných rokoch znásobil. Nehody a požiare v rámci závodov a iných pracovísk sú
v Bangladéši bežné, pričom v poslednom desaťročí prišlo o život 1 310 pracovníkov
a 3 883 utrpelo zranenie.
Od augusta 2017 utieklo do Bangladéša pred prenasledovaním v Mjanmarsku
viac než 800 000 rohinských utečencov. EÚ pozorne sleduje krízovú situáciu
rohinských utečencov a vyčlenila viac ako polovicu z 280 miliónov EUR, ktoré
získala po darcovskej konferencii OSN v októbri 2017. EÚ pôvodne vyčlenila
viac ako 150 miliónov EUR na humanitárnu pomoc a následne 41 miliónov EUR
v roku 2018, 35 miliónov EUR v roku 2019 a 31 miliónov EUR v roku 2020, najmä
na podporu rohinských utečencov v meste Cox’s Bazar. Dňa 23. februára 2021 EÚ
oznámila pridelenie ďalších 39 miliónov EUR na humanitárnu pomoc Bangladéšu
a Mjanmarsku. Tieto finančné prostriedky sú určené na riešenie potrieb komunít
zasiahnutých konfliktom a vysídlených komunít, najmä Rohingov, ktorých situácia sa
počas pandémie ochorenia COVID-19 zhoršila. Vzhľadom na vývoj v Mjanmarsku
je nepravdepodobné, že rohinskí utečenci budú ochotní vrátiť sa z vlastnej vôle.
Rohinská kríza je v Bangladéši dôležitou domácou otázkou pred voľbami v roku 2023.
Bangladéšska vláda vyvíja úsilie na repatriáciu Rohingov, ale ich návratu stále bránia
podmienky v Mjanmarsku.

SRÍ LANKA

Vzťahy medzi EÚ a Srí Lankou sa začali dohodou o spolupráci z roku 1975, ktorá bola
v roku 1995 posunutá na vyššiu úroveň dohodou o spolupráci, partnerstve a rozvoji. Srí
Lanka získala v máji 2017 prístup do EÚ na vývoz v rámci systému VSP+ ako podnet
na politické reformy a dodržiavanie medzinárodných dohovorov o ľudských právach,
pracovných právach, ochrane životného prostredia a dobrej správe vecí verejných.
Európsky parlament pozorne sleduje pokrok Srí Lanky pri faktickom dodržiavaní kritérií
VSP+. Vyhliadky na dosiahnutie spravodlivosti v prechodnom období a národného
zmierenia, t. j. dve základné podmienky stanovené Európskym parlamentom, pokiaľ
ide o oprávnenosť Srí Lanky využívať výhody VSP+, boli výrazne oslabené.
EÚ poskytla Srí Lanke za posledných desať rokov rozvojovú pomoc vo výške
760 miliónov EUR. EÚ je po Číne druhým najväčším obchodným partnerom Srí Lanky
a jej druhým hlavným vývozným trhom, pričom ich obojstranný obchod s tovarom
dosiahol v roku 2020 približne 3 miliardy EUR a obchodná bilancia v prospech Srí Lanky
predstavovala 1,2 miliardy EUR.
EÚ a Srí Lanka usporiadali vo februári 2022 v Bruseli 24. zasadnutie spoločnej
komisie. Srí Lanka poskytla najnovšie informácie o pokroku, pokiaľ ide o zmierenie
a jej nezávislé inštitúcie, najmä Úrad pre nezvestné osoby, Úrad pre nápravu, Úrad
pre národnú jednotu a Komisiu Srí Lanky pre zmierenie a ľudské práva. EÚ dôrazne
povzbudzovala Srí Lanku, aby pokračovala v spolupráci a dialógu s Radou pre ľudské
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práva a jej mechanizmami. Spoločná komisia zhodnotila závery pracovnej skupiny
pre obchodnú a hospodársku spoluprácu, ktorá sa zišla v januári 2022. Srí Lanka
ocenila hodnotný príspevok systému VSP+ k udržateľnému rozvoju krajiny. Obidve
strany preskúmali dodržiavanie 27 medzinárodných dohovorov týkajúcich sa ľudských
práv, pracovných práv, ochrany životného prostredia a dobrej správy vecí verejných,
na ktoré sa vzťahuje systém VSP+, zo strany Srí Lanky. Spoločná komisia ďalej
diskutovala o záveroch pracovnej skupiny pre rozvojovú spoluprácu, ktorá sa zišla
2. februára 2022 s cieľom prediskutovať priority viacročného orientačného programu
EÚ na roky 2021 – 2027.
Srí Lanku v rokoch 1983 až 2009 postihla občianska vojna medzi vládou s prevahou
Sinhalcov a hnutím Tigrov oslobodenia tamilského Ílamu. Gótábaja Rádžapakša
vyhral prezidentské voľby v novembri 2019 a za nového premiéra vymenoval
svojho brata, bývalého prezidenta Mahindu Rádžapakšu. Aliancia strany prezidenta,
Srílanská ľudová aliancia slobody, získala v parlamentných voľbách, ktoré sa konali
v auguste 2020, drvivé víťazstvo. Mahinda Rádžapakša zložil prísahu a jeho brat
Gótábaja Rádžapakša ho vymenoval do úradu. V septembri 2020 bola zavedená
kontroverzná 20. zmena zákona, ktorou sa posilňujú výkonné právomoci prezidenta
a oslabuje úloha predsedu vlády a parlamentu.
Najvážnejšia hospodárska kríza, ktorá krajinu doteraz postihla, viedla k masovým
demonštráciám v roku 2022. Vysoké ceny komodít a nedostatky základných komodít
a energie vyvolali bezprecedentné nepokoje. Protesty sa začali v apríli 2022, keď sa
státisíce ľudí zúčastnili na prevažne pokojných protestoch požadujúcich odstúpenie
prezidenta Rádžapakšu. V júli 2022 tisíce ľudí vtrhli do jeho oficiálneho miesta
bydliska a prezident potom ušiel na vojenskom lietadle najskôr na Maldivy a potom do
Singapuru. Prezident Gótábaja Rádžapakša aj predseda vlády Mahinda Rádžapakša
rezignovali zo svojich funkcií.
Za nového prezidenta bol 20. júla 2022 zvolený Ranil Vikramasinghe. Dňa
22. júla 2022 vymenoval za nového predsedu vlády Dinesha Gunawardenu. Odkedy
sa Vikramasinghe stal prezidentom, skupiny na ochranu ľudských práv obviňujú vládu
zo zásahov proti demonštrantom. Polícia v posledných týždňoch zadržala desiatky
demonštrantov, pričom väčšina bola odvtedy prepustená na kauciu.
Srí Lanka prvýkrát v histórii stratila schopnosť splácať dlh a súhlasila s novým
programom podpory makroekonomickej stability a udržateľnosti dlhovej služby s MMF.
Bývalý prezident Gótábaja Rádžapakša sa vrátil do krajiny. Srílančania dávajú svojej
vláde za vinu najhoršiu hospodársku krízu ostrova v histórii. Pád devízových rezerv
viedol k zúfalému nedostatku potravín a paliva. V septembri 2022 srílanská vláda
dosiahla predbežnú dohodu s MMF na úvere vo výške 2,9 miliardy USD. Bude to
závisieť od množstva podmienok vrátane fiškálnych reforiem a reštrukturalizácie dlhu
Srí Lanky vo výške 21 miliárd USD s jej veriteľmi. Vláda takisto čelí výzvam pri
presviedčaní obyvateľov o privatizácii kľúčových služieb verejného sektora ako súčasti
jej úsilia o zvýšenie príjmov.
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NEPÁL

Vzťahy medzi EÚ a Nepálom siahajú do roku 1973 a sú založené na dohode
o spolupráci z roku 1996. Keďže takmer štvrtina obyvateľstva žije z menej ako dvoch
amerických dolárov na deň, až 25 % rozpočtu Nepálu závisí od vonkajšej pomoci.
EÚ je jedným z najväčších poskytovateľov rozvojovej pomoci v Nepále a na obdobie
2014 – 2020 strojnásobila svoju rozvojovú pomoc na 360 miliónov EUR. EÚ takisto
opätovne zdôraznila, že je dôležité, aby Nepál viac využíval obchodné preferencie,
ktoré mu poskytuje systém EBA.
Spoločná komisia EÚ – Nepál sa naposledy stretla v novembri 2021. Na schôdzi
podkomisie pre rozvojovú spoluprácu Nepál a EÚ hodnotili prebiehajúcu spoluprácu.
Spolu s národným rozvojovým plánom Nepálu na roky 2019 – 2024 EÚ v súčasnosti
podporuje Nepál v rámci nového viacročného orientačného programu na roky
2021 – 2027, v ktorom sú navrhnuté tri prioritné oblasti spolupráce: zelený inkluzívny
rast, rozvoj ľudského kapitálu a dobrá správa vecí verejných. Tieto prioritné oblasti sú
takisto v súlade s globálnymi stratégiami EÚ, ako sú stratégia pre spoluprácu v indicko-
tichomorskom regióne, iniciatíva pre globálne oživenie a akčný plán pre rodovú rovnosť
a posilnenie postavenia žien v rámci vonkajšej činnosti na roky 2021 – 2025 (GAP III).
Na roky 2021 – 2024 bola pridelená celková suma 209 miliónov EUR.
V apríli 2020 pripravila EÚ pre Nepál podporný balík vo výške 75 miliónov EUR,
aby tak pomohla zmierniť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a stimulovať
nepálske hospodárstvo a dopyt po pracovnej sile, a tým podporila príjmy jednotlivcov
v krajine, ktorá sa vyznačuje značnou nerovnosťou medzi hornou a dolnou kastou, ako
aj marginalizovanými komunitami, ako sú Madhesovia.
V Nepále sa 23. januára 2020 konali voľby do národného zhromaždenia. Vládnuca
Komunistická strana Nepálu (NCP) získala 16 kresiel a strana Rastriya Janata (RJP-N)
získala 2 kreslá. Od decembra 2020, keď prezident na základe odporúčania predsedu
vlády rozpustil parlament, aby zvolal predčasné voľby, je Nepál politicky nestabilný.
Najvyšší súd činnosť parlamentu obnovil vo februári 2021, ale vláde bola v máji 2021
vyslovená nedôvera. Politické otrasy pokračovali a v roku 2022 nasledovalo obdobie
vysokej politickej nestability, keď bol parlament rozpustený a potom opäť obnovený
Najvyšším súdom. Všeobecné voľby boli naplánované na 20. novembra 2022.
Vysoké globálne ceny ropy a komodít v roku 2022 ovplyvnili v Nepále spotrebiteľské
ceny, čo predstavuje riziko pre politickú stabilitu, keďže by to mohlo viesť k nepokojom
a protestom vrátane požiadaviek na obnovenie hinduistickej monarchie. Vyzýva na
to Hinduistická strana Prajatantra, ktorá by si mohla zlepšiť volebné vyhliadky vo
všeobecných voľbách v novembri 2022. V rámci zmiešaného volebného systému
Nepálu spájajúceho princíp „víťaz berie všetko“ a pomerné zastúpenie je zložité
zabezpečiť si väčšinový mandát. Politické strany preto pravdepodobne budú musieť
utvoriť koalíciu s dohodami o rozdelení moci, ako je to v Nepále zvykom.
O vplyv v krajine súťažia Čína a India. Hlavnými výzvami je dosiahnutie mierového
riešenia patovej politickej situácie reformou ústavy, ktorá sa musí zmeniť tak, aby
zodpovedala záujmom Dalitov a etnických menšín, najmä Madhesov v Terai, a zaručila
práva migrantov, občanov Nepálu, v zahraničí.
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Vláda nedokázala zabezpečiť v prechodnom období spravodlivosť pre obete
porušovania ľudských práv počas občianskej vojny. V apríli 2020 Najvyšší súd
odporučil zmeniť mandát Nepálskej komisie pre pravdu a zmierenie s cieľom
zabrániť beztrestnosti. Komisii pre pravdu a zmierenie, vytvorenej legislatívnym aktom
v roku 2014, sa to doteraz nepodarilo, preto pretrváva atmosféra beztrestnosti.
Amnestia bola udelená za trestné činy ako mučenie a akty sexuálneho násilia a zlého
zaobchádzania. V roku 2014 vláda takisto vytvorila komisiu pre osoby, ktoré sa stali
obeťami nedobrovoľného zmiznutia s cieľom vyšetriť nedobrovoľné zmiznutie osôb
počas ozbrojeného konfliktu a informovať verejnosť o tom, čo sa udialo v duchu
mierovej dohody. Vo februári 2015 Najvyšší súd nariadil zmenu aktu, ale vláda
podala námietku na zvrátenie tohto rozhodnutia. Dňa 26. apríla 2020 Najvyšší súd
zamietol túto námietku, čím opätovne potvrdil význam spravodlivých mechanizmov
spravodlivosti v prechodnom období. Organizácie pre ľudské práva uvítali rozhodnutie
Najvyššieho súdu Nepálu z apríla 2020 o potrebe zmeniť zákon o spravodlivosti
v prechodnom období. V júli 2022 vláda predložila návrh zákona na zmenu existujúcich
zákonov, ale podľa organizácií Amnesty International a Human Rights Watch navrhnutý
návrh zákona nie je v súlade s rozhodnutím Najvyššieho zákona a naďalej by bolo
náročné alebo nemožné stíhať páchateľov trestných činov.
Delegácia Parlamentu pre vzťahy s krajinami južnej Ázie navštívila Bhután
v septembri 2022 s cieľom posúdiť vzťahy Nepálu s EÚ, ktorá je hlavným
poskytovateľom rozvojovej spolupráce. Keďže Nepál by mohol postúpiť zo statusu
najmenej rozvinutej krajiny do roku 2026, Parlament privítal skutočnosť, že Nepál už
ratifikoval väčšinu z 27 hlavných dohovorov, ktoré sú podmienkou na žiadosť o VSP+.

BHUTÁN

Bhután, ktorý bol po stáročia izolovaný od okolitého sveta, sa prispôsobuje globalizácii
a buduje hospodárstvo, pričom zároveň zachováva svoje starodávne tradície. Mierový
prechod na parlamentnú demokraciu sa uskutočnil v roku 2008 prijatím ústavy, čím sa
zaručila deľba moci v rámci konštitučnej monarchie. EÚ podporuje úplnú autonómiu
Bhutánu od jeho mocných susedov – Indie a Číny – a naďalej je presvedčená, že krajina
by mala byť schopná formulovať svoju vlastnú bezpečnostnú a zahraničnú politiku,
pričom uznáva pretrvávajúce obavy zo straty suverenity z dôvodu geografickej polohy
Bhutánu.
V rámci viacročného orientačného programu EÚ na roky 2014 – 2020 bolo na
pomoc Bhutánu pridelených 49,3 milióna EUR. EÚ je v Bhutáne výrazne zastúpená
od roku 1982. Snaží sa zmierniť chudobu, presadzovať demokratizáciu a dobrú
správu vecí verejných a podporovať udržateľné poľnohospodárstvo a obnoviteľné
prírodné zdroje. Dňa 24. mája 2018 sa začal nový projekt podpory obchodu medzi EÚ
a Bhutánom s cieľom zlepšiť pridanú hodnotu, trhové prepojenia a regulačný rámec
pre obchod a investície.
V rokoch 2017 až 2022 sa vyčlenilo približne 21,5 milióna EUR na podporu
udržateľného poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a zmeny klímy. Okrem toho
EÚ v reakcii na potreby, ktoré vznikli počas pandémie ochorenia COVID-19, vyčlenila
v roku 2020 ďalších 4,5 milióna EUR.
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Bhután naďalej dostáva podporu v rámci súčasného viacročného orientačného
programu na roky 2021 – 2027, ktorý je v súlade s 12. päťročným plánom na
roky 2018 – 2023, pričom sa zameriava na tri prioritné oblasti: zmena klímy
a zelený rast pre odolný Bhután; dobrá správa vecí verejných pre inkluzívny sociálno-
hospodársky rozvoj a digitálna transformácia, hybná sila zmeny v oblasti vzdelávania
a verejných služieb. Na počiatočné obdobie 2021 – 2024 bola pridelená celková suma
31 miliónov EUR.
EÚ a Bhután uskutočnili v Bruseli vo februári 2022 desiate formálne konzultácie,
na ktorých preskúmali prebiehajúcu spoluprácu. Bhután predstavil hlavné činnosti,
ktoré realizuje s cieľom zabezpečiť bezproblémový a úspešný prechod z kategórie
najmenej rozvinutých krajín, ku ktorému by malo dôjsť v roku 2023. EÚ a Bhután
vyjadrili spokojnosť s ratifikáciou rámcovej dohody medzi Bhutánom a Európskou
investičnou bankou (EIB) na prípravu podmienok na zvýhodnené financovanie z EIB
na rozvojové projekty v Bhutáne. EÚ zopakovala svoju podporu rozvojovým plánom
Bhutánu a ponúkla Bhutánu udelenie väčšieho preferenčného prístupu na trhy EÚ
v rámci VSP+, keď Bhután splní nevyhnutné podmienky. EÚ predstavila stratégiu
Global Gateway, nový plán EÚ pre významné investície do rozvoja infraštruktúry
na celom svete, ktorý sa začal realizovať v decembri 2021, a aktuálne informácie
o stratégii EÚ na prepájanie Európy a Ázie z roku 2018. Táto stratégia má celosvetové
geografické pokrytie a stanovuje cieľ dosiahnuť do roku 2027 investície vo výške
300 miliárd EUR. EÚ ocenila opatrenia, ktoré táto himalájska krajina prijala na
zabezpečenie udržateľného, nízkouhlíkového rozvoja odolného voči zmene klímy. EÚ
takisto poznamenala, že Bhután podnikol významné kroky na ochranu práv detí a žien
a na podporu rodovej rovnosti. Bhutánsky parlament v decembri 2020 predovšetkým
rozhodol, že homosexualita už nebude trestným činom.
Bhután je novou demokraciou, na čele s kráľovskou rodinou, kde je potrebné
konsolidovať demokratický proces. V dôsledku izolovanosti a pocitu zraniteľnosti sa
v Bhutáne vytvorila osobitná národná identita založená na ochrane jeho náboženstva,
životného prostredia a kultúry. Ochrana kultúry krajiny sa považuje za mimoriadne
dôležitú. Kultúrne dedičstvo Bhutánu je vyjadrené prostredníctvom hrubého národného
šťastia, v súlade s jeho budhistickou duchovnou kultúrou. Prostredníctvom hrubého
národného šťastia sa podporujú hodnoty mieru, nenásilia, súcitu a tolerantnosti. Hrubé
národné šťastie, zakotvené v ústave z roku 2008, je rozvojovou filozofiou, ktorá používa
index na meranie úrovne hospodárskeho rozvoja krajiny spolu s úrovňou pohody
a šťastia obyvateľstva. Hrubé národné šťastie bolo uznané v rezolúcii OSN v roku 2011
a skladá sa z niekoľkých oblastí: duševná pohoda, životná úroveň, dobrá správa vecí
verejných, zdravie, vzdelávanie, vitalita spoločenstva, kultúrna rozmanitosť, využívanie
času, ekologická rozmanitosť a odolnosť. Parlament podporuje environmentálnu
politiku Bhutánu, ktorej cieľom je zachovať biodiverzitu krajiny, ktorá je veľmi citlivá
na zmenu klímy, a predchádzať všetkým formám ekologickej degradácie v súlade
s koncepciou hrubého národného šťastia.
Delegácia Parlamentu pre vzťahy s krajinami južnej Ázie navštívila Bhután
v septembri 2022 s cieľom posúdiť sociálno-hospodársky rozvoj krajiny, ktorá
v decembri 2023 postúpi zo statusu najmenej rozvinutej krajiny. To znamená, že Bhután
už nebude môcť využívať systém Všetko okrem zbraní EÚ. Bhután zvažuje požiadať
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o VSP+, ale nezdá sa pravdepodobné, že Bhután bude schopný podpísať a ratifikovať
všetkých 27 požadovaných základných medzinárodných dohovorov načas.

MALDIVY

Hoci zatiaľ neexistuje formálna dohoda o spolupráci s Maldivami, EÚ poskytuje
podporu v rámci spolupráce pre vidiecke spoločenstvá, cestovný ruch a zmiernenie
zmeny klímy. Rada EÚ pre zahraničné veci prijala v júli 2018 rámec pre cielené
reštriktívne opatrenia voči osobám a subjektom, ktoré sú zodpovedné za oslabovanie
právneho štátu alebo za bránenie inkluzívnemu politickému riešeniu na Maldivách, ako
aj opatrenia voči tým, ktorí sú zodpovední za závažné porušovanie ľudských práv. Rada
EÚ rozhodla v apríli 2021 o začatí rokovaní o dohode o partnerstve a spolupráci medzi
EÚ a Maldivami, ktorá je dôležitým míľnikom v dvojstranných vzťahoch s Maldivami.
V septembri 2021 sa v Bruseli uskutočnil druhý samit vyšších úradníkov EÚ – Maldivy
s cieľom posilniť ich vzťah vrátane spolupráce v indicko-tichomorskom regióne.
Maldivy sú zraniteľné z hľadiska zmeny klímy a vystavené sú zvyšujúcej sa hladine morí
a pobrežnej erózii, čo je vážnou hrozbou pre životaschopnosť krajiny. Parlament Maldív
plánuje zaviesť svoj vôbec prvý klimatický zákon, v ktorom sa stanovia obmedzenia
znečisťovania, a prijať opatrenia na ochranu a pomoc pri obnove životného prostredia.
Z údajov za posledných 20 rokov vyplýva, že úroveň mora v hlavnom meste Malé stúpa
takmer o štyri milimetre ročne a do roku 2100 sa predpokladá jej zvýšenie približne
o 40 až 50 cm. To znamená eróziu pláží, záplavy, zvýšenú salináciu podzemných vôd
a nepredvídateľné počasie, ktoré už teraz spôsobuje záplavy a suchá. Vzhľadom na
to, že 80 % obyvateľov Maldív žije vo vzdialenosti do 100 metrov od mora, fyzický vplyv
týchto zmien predstavuje existenčnú hrozbu.
Krajina trpí aj vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí, násilím gangov a drogovou
závislosťou. Odvtedy, čo opozičný líder Muhammad Sulih porazil v septembri 2018
bývalého prezidenta Abdalláha Jamína Abdula Gajuma, dochádza k narastajúcim
politickým a spoločenským nepokojom. Parlamentné voľby sa na Maldivách konali
v apríli 2019. Výsledkom bolo drvivé víťazstvo Maldivskej demokratickej strany
Muhammada Suliha, ktorá získala 65 z 87 kresiel v ľudovej rade (Majlis). V máji 2021
bol bývalý prezident Mohammed Našíd, blízky priateľ prezidenta Suliha a predseda
parlamentu, vážne zranený pri bombovom útoku. Parlament podporuje proces
konsolidácie demokracie na Maldivách. Prezident Ibráhím Muhammad Sulih bude
kandidovať vo voľbách v roku 2023 v rámci platformy s dvoma samostatnými frakciami
vo vládnucej Maldivskej demokratickej strane. Úsilie vlády sa v súčasnosti zameriava
na podporu hospodárstva, najmä odvetvia cestovného ruchu, a zlepšenie vzťahov
s Indiou v oblastiach infraštruktúry a finančnej podpory.
Maldivy postúpili v roku 2011 z kategórie najmenej rozvinutých krajín a v roku 2013
boli zaradené do kategórie krajín s vyšším stredným príjmom. Hospodárstvo krajiny sa
zakladá najmä na cestovnom ruchu a rybolove. EÚ je štvrtým najväčším obchodným
partnerom Maldív s približne 10 % podielom na celkovom obchode s tovarom
v roku 2019.
Keďže cestovný ruch predstavuje 70 % HDP, pandémia ochorenia COVID-19 vážne
zasiahla maldivské hospodárstvo. V apríli 2020 sprístupnila EÚ 3 milióny EUR na
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podporu opatrení na zmiernenie vážneho vplyvu ochorenia COVID-19 na odvetvie
cestovného ruchu. EIB oznámila poskytnutie úveru vo výške 20 miliónov EUR na
podporu opatrení na obnovu.
V auguste 2021 súhlasila EÚ s poskytnutím bezplatnej pomoci vo výške 2 miliónov EUR
na rozvoj ubytovacieho priemyslu a odvetvia obytných lodí na Maldivách, a to v rámci
projektu Podpora EÚ na odolnú obnovu malých a stredných podnikov (MSP) v odvetví
cestovného ruchu na Maldivách. Táto pomoc sa poskytuje malým a stredným podnikom
pôsobiacim v odvetví cestovného ruchu na Maldivách, aby sa dosiahlo vybudovanie
odolného hospodárstva po úskaliach, ktorým táto krajina čelí v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19.

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