
 
EU-Indien: Främja samarbete – från handel till
klimat
 
Samarbetet mellan EU och Indien har förstärkts markant under de senaste åren. Läs mer
om hur banden kan stärkas ytterligare.
 

De två globala stormakterna undersöker just nu har banden kan stärkas.
 
I juni återupptog EU och Indien förhandlingarna om ett omfattande frihandelsavtal med
förhoppningen att det ska kunna slutföras i slutet av 2023.
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https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-and-india-kick-start-ambitious-trade-agenda-2022-06-17_sv


Under plenarsammanträdet i Strasbourg den 4-7 juli 2022, godkände parlamentet ett
betänkande om hur ett framtida handels- och investeringssamarbete mellan EU och Indien bör
se ut. I betänkandet uppmanas förhandlarna att hitta lösningar på långvariga problem kopplat till
marknadstillträde inom sektorer som bilar, jordbruk och läkemedel.
 
De bör dock inte kompromissa med innehållet till förmån för ett snabbt slutförande.
 
Varför behövs ett närmare samarbete mellan EU och
Indien? 
Som världens två största demokratier delar EU och Indien många värden och utmaningar,
såsom klimatförändringarna. Men samarbetet har ännu inte nått sin fulla potential, framhåller
betänkandet.
 
För närvarande finns det ett behov av ett närmare samarbete mellan EU och Indien för att
hantera konsekvenserna som Rysslands pågående krig i Ukraina har på livsmedelssäkerheten i
landet.
 
Vad finns redan idag? 
2004 undertecknade EU och Indien ett strategiskt partnerskap, baserat på gemensamma
värden och ett åtagande om en regelbaserad global ordning centrerad kring multilateralism.
Handelsförhandlingarna inleddes ursprungligen 2007, men har varit frysta sedan 2013. År 2020
gav de båda parterna sitt stöd för en färdplan för ett strategiskt partnerskap till år 2025
 
. Förra året antog parlamentet ett betänkande som uppmanade EU och Indien att samarbeta för
att hantera geopolitiska utmaningar. 
 
Ekonomiska relationer mellan EU och Indien 
Indien är en av världens snabbast växande ekonomier. Före covid-19-pandemin ökade dess
bruttonationalprodukt med ungefär 6 procent varje år.
 
EU är Indiens tredje största handelspartner, medan Indien är EU:s nionde största
handelspartner och stod för mindre än 2,1 procent av landets totala varuhandel 2021.
 
Läs mer statistik om EU:s ställning i världshandeln. 
 
Stärkta band har redan hjälpt till att öka handeln och investeringarna mellan de två aktörerna.
Exempelvis ökade handeln med 70 procent från 2009 till 2019, medan EU:s andel av inflödet av
utländska investeringar ökade från 8 procent till 18 procent under samma period.
 
Ungefär 4 500 europeiska företag är verksamma i Indien, vilket skapar cirka 6 miljoner direkta
och indirekta arbetstillfällen.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0193_SV.html
https://www.consilium.europa.eu/media/45026/eu-india-roadmap-2025.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45026/eu-india-roadmap-2025.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210422IPR02625/parliament-calls-for-stronger-ties-between-the-eu-and-india
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210422IPR02625/parliament-calls-for-stronger-ties-between-the-eu-and-india
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/globalisering/20180703STO07132/eu-s-handel-med-resten-av-varlden-i-siffror-nyhetsgrafik
https://eeas.europa.eu/delegations/india/670/india-and-eu_en


•
•
•
•
•

Läs mer om EU:s handelsavtal.
 
Kampen mot klimatförändringarna 
EU och Indien som världens tredje och fjärde största utsläppare av växthusgaser har ett
gemensamt intresse i att bekämpa klimatförändringarna och underlätta omställningen till en
hållbar ekonomi.
 
Främja demokrati och mänskliga rättigheter 
Som världens största demokratier kan EU och Indien tillsammans hjälpa till att främja mänskliga
rättigheter, demokrati och jämställdhet.
 
Men betänkandet "beklagar" Indiens tveksamhet när det gäller att fördöma Rysslands militära
aggression mot Ukraina och understryker vikten av att demokratier samarbetar och enas kring
grundläggande värderingar.
 
Mer om EU:s utrikesrelationer 

Hur EU stödjer Ukraina, 2022-05-31 
Ansträngd relation mellan EU och Ryssland: Vilka är orsakerna?, 2021-02-03 
Relationen EU-Turkiet: Mellan samarbete och spänningar, 2020-12-02 
Mot ett förnyat partnerskap mellan Afrika och EU, 2021-03-30 
Artiklar om relationerna med icke-EU-länder (samlingssida)
 

Mer information
Pressmeddelande: "EU-India trade talks: base them on values, says Parliament", 2022-07-07
(en)
Interaktiv grafik: EU-strategi om Indien
EU-kommissionen: Om Indien (en)
EU-kommissionens faktablad: A new EU strategy on India (en)
Ta reda på vad ledamöterna säger om EU:s förbindelser med Indien
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/globalisation/20161014STO47381/trade-agreements-what-the-eu-is-working-on
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220701IPR34354/eu-india-trade-talks-base-them-on-values-says-parliament
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220701IPR34354/eu-india-trade-talks-base-them-on-values-says-parliament
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-new-eu-strategy-on-india
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/india_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_21_2353
https://epnewshub.eu/

