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DELEGATIE VOOR DE BETREKKINGEN MET DE LANDEN VAN 
ZUID-AZIË

Voorzitter: 2007 - 2009: de heer Robert EVANS (PSE, UK)

De delegatie voor de betrekkingen met de landen in Zuid-Azië (D-SAS), zijnde Bangladesh, 
Bhutan, Sri Lanka, de Maldiven, Nepal en Pakistan, bestaat net als de delegatie voor de 
betrekkingen met India sinds 2007. Tot aan dat moment vielen de betrekkingen met al deze 
landen onder de toenmalige delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische Associatie 
voor Regionale Samenwerking (SAARC).

De betrekkingen van de EU met de landen van Zuid-Azië zijn gebaseerd op verschillende
rechtsgronden vanwege de verschillen tussen de landen, zowel wat betreft de verdere versterking 
van de betrekkingen als wat betreft de uitdagingen waar elk van de landen zich voor gesteld ziet.

EU-Bangladesh:

De betrekkingen tussen de EG en Bangladesh bestaan al sinds 1973. De commerciële 
samenwerkingsovereenkomst tussen de EG en Bangladesh, die in 1976 werd ondertekend, is in 
maart 2001 vervangen door een handels- en samenwerkingsovereenkomst, waardoor de weg 
vrijgemaakt werd voor samenwerking op een groot aantal uiteenlopende terreinen 
(ontwikkelingssamenwerking, menselijke en sociale ontwikkeling, goed bestuur en 
mensenrechten, economische en handelsontwikkeling, milieu en rampenbeheer, 
voedselzekerheid) en waarvan ook een politieke dialoog deel uitmaakt. Bangladesh valt sinds 
2001 ook onder de verordening 'alles behalve wapens' (EBA, 'Everything But Arms'), die de 
liberalisering regelt van de toegang van producten uit de minst ontwikkelde landen tot de 
Europese markt.

De huidige landenanalyse en -doelstellingen van de EG zijn opgenomen in het 
landenstrategiedocument 2007-2013, in het kader waarvan in totaal 385 miljoen euro
beschikbaar is en dat sterk ingekleurd is door de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en 
de nationale strategie inzake armoedebestrijding.
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Een EU-verkiezingswaarnemingsmissie (hoofdwaarnemer: Alexander GRAF LAMBSDORFF 
[ALDE, DE]), met een delegatie van het EP, heeft de verkiezingen van december 2008 
geobserveerd en geoordeeld dat het verloop daarvan in grote lijnen voldeed aan de internationale 
normen en best practices en dat de uitkomsten uitdrukking lijken te geven aan de wil van de 
bevolking. Met de verkiezingen kwam er een eind aan een periode van twee jaar waarin de 
noodtoestand gold onder een interim-regering; eerder was de kiezersregistratie van meer dan 80 
miljoen kiezers met succes uitgevoerd. Het grootste aandeel in de financiering van dit project 
was afkomstig van de EU.

EU-Bhutan:

De EU steunt Bhutan pas sinds 1982. Vanaf dat moment heeft de samenwerking tussen de EU en 
Bhutan zich gestaag uitgebreid naar diverse terreinen, waarbij de nadruk ligt op 
capaciteitsopbouw, governance, hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, gezondheid en 
diversificatie van de export. Het landenstrategiedocument 2007-2013, met een totaal beschikbaar 
bedrag van 14 miljoen euro, valt samen met het tiende vijfjarenplan (2008-2013) van Bhutan.
Andere aandachtsgebieden zijn de steun voor de opbouw van het bestuur en de instellingen, met 
name ondersteuning van het lokale bestuur, en samenwerking op economisch en handelsgebied.

Op uitnodiging van de Koninklijke Regering van Bhutan heeft de EU een 
verkiezingswaarnemingsmissie (hoofdwaarnemer: Javier POMES RUIZ [PPE, ES]) naar Bhutan 
gestuurd toen in 2008 voor het eerst verkiezingen voor een nationaal parlement plaatsvonden, die
de overgang markeerden van een absolute monarchie naar een constitutionele monarchie en 
democratie in Bhutan. De verkiezingswaarnemingsmissie, die tot de conclusie kwam dat de 
verkiezingen in grote lijnen voldeden aan de internationale normen voor democratische 
verkiezingen, had het mandaat om het verkiezingsproces in al zijn aspecten te beoordelen, in het 
kader van een omvangrijk democratiseringsprogramma dat met steun van de EU in Bhutan wordt 
uitgevoerd.

Ten teken van de hernieuwde belangstelling van Bhutan voor een verdere uitbreiding van de 
betrekkingen met de EU, wordt momenteel gewerkt aan een Permanente Vertegenwoordiging in 
Brussel in 2009, die de zevende diplomatieke post van Bhutan in de wereld wordt.

EU-Maldiven:

De EU en de Maldiven werken sinds 1983, toen de eerste diplomatieke betrekkingen werden 
aangeknoopt, intensief samen. De EU geeft deze intensieve samenwerking met de Maldiven 
momenteel vooral vorm door het uitvoeren van hulpverleningsprogramma's en door het 
versterken van de politieke samenwerking.

De Maldiven zijn zwaar getroffen door de tsunami van 2004 en het land heeft veel steun uit de 
EU gekregen om de gevolgen van de ramp op te vangen; dit gebeurde in de vorm van zowel 
giften als leningen, afkomstig van de EG en de Europese Investeringsbank. De grootste 
financiële bijdrage voor de hulpverlening na de tsunami was afkomstig van de EU.
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De Maldiven hebben sinds 2004 niet meer de VN-status van minst ontwikkeld land (MOL). De 
overgangsperiode die aan het land is toegekend loopt in 2010 af. Het verlies van de MOL-status 
zal op de korte termijn vermoedelijk gevolgen hebben voor de exportsector van het land, omdat 
dit geen preferentiële markttoegang meer heeft. De Maldiven worden in het kader van de 
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling gezien als het meest ontwikkelde land van Zuid-
Azië, hoewel armoede een probleem blijft.

Op politiek vlak hebben er in de Maldiven fundamentele constitutionele veranderingen 
plaatsgevonden, met de ratificatie van een nieuwe grondwet in augustus 2008, waarin bepalingen 
zijn opgenomen over de scheiding van de uitvoerende en wetgevende macht in het land en 
waarin tevens een 'Bill of Rights' is opgenomen. De eerste presidentsverkiezingen waaraan 
meerdere partijen konden meedoen hebben plaatsgevonden in oktober 2008 en deze zijn
gewonnen door Mohamed 'Anni' Nasheed, een voormalig politiek gevangene.

De Maldiven hechten eraan hun betrekkingen met de EU verder te ontwikkelen en het land heeft 
in 2008 een Permanente Vertegenwoordiging in Brussel geopend.

EU-Nepal:

Hoewel Nepal onder het belastingvrije, quotumvrije regime van de 'alles behalve wapens'-
verordening valt, is het land nog steeds het armste land van Zuid-Azië, omdat het interne conflict 
in de afgelopen jaren de economische groei belemmerd heeft. Het - breekbare - herstel van de 
vrede, in 2006, heeft enige stabiliteit en een basis voor nieuwe groei gebracht, maar het land staat 
nog steeds voor de moeilijke opdracht de fundamenten te leggen voor een nieuwe natie. Naast 
blijvende vrede heeft het land een stevig en robuust democratisch systeem met goed bestuur
nodig en een strategie voor duurzame economische ontwikkeling.

De belangrijkste doelstellingen van de EU blijven:

- het stimuleren van politieke stabiliteit en een meerpartijendemocratie; door het sturen van een 
grote verkiezingswaarnemingsmissie in april 2008, met een delegatie van het EP, heeft de EU 
het vredesproces actief ondersteund. Dit proces heeft ertoe geleid dat de grondwetgevende 
vergadering in mei 2008 de monarchie heeft afgeschaft en een republiek heeft ingesteld.

- zoals vastgelegd in het landenstrategiedocument 2007-2013, een bijdrage te leveren aan het 
verbeteren van de levensomstandigheden van de Nepalese bevolking, met name in 
plattelandsgebieden, en aan het verbeteren van de economische prestaties van het land, onder 
andere door het vergroten van de handelscapaciteit en door de integratie van de economie in de 
wereldeconomie; andere aandachtspunten in het landenstrategiedocument zijn onderwijs (60%
van het bilaterale fonds voor ontwikkelingshulp) en vredesopbouw (30%), om Nepal te helpen 
de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling voor 2015 te halen.

In mei 2008 heeft een verkiezingswaarnemingsmissie van de EU (hoofdwaarnemer: Jan 
MULDER [ALDE, NL]), met een delegatie van het EP, de verkiezingen voor de 
grondwetgevende vergadering geobserveerd. Dit was de grootste missie die bij deze gelegenheid 
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in Nepal aanwezig was. De conclusie van de missie was dat de verkiezingen professioneel en 
transparant georganiseerd waren en voldeden aan veel internationale normen.

EU-Pakistan:

De EG heeft in 1976 een commerciële samenwerkingsovereenkomst met Pakistan getekend; de 
huidige derde generatie samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling is in 
2004 in werking getreden en sinds 1992 vindt er een politieke dialoog plaats.

Omdat de EU - de belangrijkste handelspartner van Pakistan - de centrale rol onderkent die 
Pakistan heeft voor de stabiliteit in de regio, is ze momenteel echter bezig te onderzoeken hoe 
het partnerschap tussen de EU en Pakistan verder versterkt kan worden. Zo vond in juni 2009 in 
Brussel de allereerste EU-Pakistan-Top plaats. Bij die gelegenheid heeft de Commissie een 
pakket maatregelen en stimulansen ontvouwen om de handelsbetrekkingen geleidelijk aan op te 
voeren en de export van Pakistan te stimuleren en te diversifiëren. Dit houdt onder andere in dat 
beide partijen zich inzetten voor het verder uitbouwen van de dialoog, capaciteitsopbouw en het 
nader onderzoeken van de opties waarvan onder de diverse EU-stelsels voor preferentiële 
toegang gebruik kan worden gemaakt en de mogelijkheid om tot onderhandelingen over 
vrijhandelsakkoorden te komen. De Raad heeft de Commissie verzocht om uiterlijk in oktober 
2009 met specifieke aanbevelingen voor verdere acties te komen.

Daarnaast heeft de EG, om de inspanningen van Islamabad op het gebied van ontwikkeling en de 
bestrijding van armoede en extremisme aan te moedigen, tijdens de donorconferentie in Tokio in 
april 2009, een bedrag toegezegd van 485 miljoen euro, verdeeld over een periode van vijf jaar, 
en wil de EG de samenwerking intensiveren op het terrein van contraterrorisme, waarbij de 
nadruk vooral zal liggen op rechtshandhaving en strafrecht. In aansluiting op de Pakistaanse 
beleidsprioriteiten is de belangrijkste doelstelling van het landenstrategiedocument 2007-2013 
van de EG de armoedebestrijding, vooral in de noordwestelijke grensprovincie (NWFP) en 
Baluchistan.

Een verkiezingswaarnemingsmissie van de EU (hoofdwaarnemer: Michael GAHLER [PPE,
DE]), met een delegatie van het EP, heeft in februari 2008 de verkiezingen geobserveerd voor 
het nationale parlement en de provinciale besturen. De missie constateerde ernstige 
tekortkomingen waar het gaat om de condities waaronder de verkiezingen werden gehouden, 
waaronder misbruik van overheidsmiddelen en een onevenredige aandacht in de staatsmedia
voor de regerende partijen, en kwam tot de conclusie dat er in de verkiezingsstrijd weliswaar 
inderdaad iets te kiezen viel, maar dat de verkiezingen, ondanks het feit dat er een pluralistisch 
proces had plaatsgevonden waarin een breed scala aan visies naar voren was gebracht, niet 
voldeden aan een aantal internationale normen.

EU-Sri Lanka:

De samenwerking tussen de EU en Sri Lanka dateert van 1975, toen er een commerciële 
samenwerkingsovereenkomst werd gesloten. Deze is per 1 april 1995 omgezet in een 
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samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling, die onder meer betrekking 
heeft op respect voor democratische beginselen en mensenrechten, politieke dialoog, handel en 
investering, hulp en culturele banden. De EU heeft in 1995 een delegatie geopend in Colombo en 
sinds mei 2005 is er tussen de EU en Sri Lanka een overnameovereenkomst van kracht.

De politieke betrokkenheid van de EU is sinds de wapenstilstandsovereenkomst tussen de 
regering van Sri Lanka en de Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam (LTTE) geïntensiveerd; de EU 
was een van de vier voorzitters van de donorconferentie in Tokio in 2003. Sri Lanka heeft sinds 
2006 ook steun ontvangen in het kader van een omvangrijk hulpprogramma na de tsunami; in het 
kader van het instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) is 112 miljoen euro 
gereserveerd voor financiële steun in 2007-2013, waarbij de nadruk ligt op ondersteuning van
het vredesproces en armoedebestrijding in het noorden en het oosten.

Daarnaast geldt voor Sri Lanka, dat vaak beschreven wordt als de oudste democratie van Zuid-
Azië, het preferentiële handelsstelsel GSP+, waardoor ongeveer 6 400 tariefposten belastingvrij 
toegang hebben tot de EU-markt, op voorwaarde dat 27 fundamentele VN- en ILO-verdragen op 
het gebied van de mensenrechten en de arbeidsrechten geratificeerd en daadwerkelijk
geïmplementeerd worden. Sinds oktober 2008 loopt er een onderzoek van de Commissie, 
waaraan de regering van Sri Lanka haar medewerking geweigerd heeft, naar een mogelijke 
tijdelijke intrekking van deze preferentiële status, vanwege het vermoeden dat er geen 
daadwerkelijke implementatie plaatsvindt van drie mensenrechtenverdragen van de VN (te 
weten het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten - ICCPR -, het 
Verdrag van 1984 tegen folteringen en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of 
bestraffing en het Verdrag inzake de rechten van het kind).

Missies van de Delegatie

Met inbegrip van voorgaande zittingsperioden hebben er in totaal 32 bijeenkomsten 
plaatsgevonden met de landen van Zuid-Azië:

- 4 met Bangladesh - 4 met Bhutan
- 3 met de Maldiven - 8 met Nepal
- 6 met Sri Lanka - 7 met Pakistan

De Delegatie heeft, in chronologische volgorde, deelgenomen aan de volgende 
interparlementaire bijeenkomsten en werkgroepbezoeken:

- WG-bezoek (Bureau) aan Bangladesh, 16-22 november 2007, Dhaka

- WG-bezoek aan de Maldiven en Sri Lanka 17-21 december 2007, Colombo, Male

- 5e interparlementaire bijeenkomst EP/Sri Lanka 20 - 26 juli 2008, Colombo

- WG-bezoek aan Nepal 25-29 oktober 2008, Kathmandu
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- 7e interparlementaire bijeenkomst EP/Pakistan 21–25 februari 2009, Islamabad en 
Lahore

- 3e interparlementaire bijeenkomst EP/Bhutan 26–28 februari 2009, Thimphu
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