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Елементи за стратегия на ЕС за Индия 

Партньорство за устойчива модернизация и за основания на правила световен ред  

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Европейският съюз (ЕС) и Индия установиха стратегическо партньорство през 2004 г. С 

течение на времето сходствата между тях се увеличиха. В трудни регионални и международни 

условия ЕС и Индия споделят ценностите на демокрацията, правата на човека, основните 

свободи и подкрепят основания на правила и многостранно сътрудничество световен ред. И 

двете страни представляват „общности на многообразието“ и обуславят взаимно своето 
благосъстояние и устойчивото си развитие.  

Индия поддържа стабилен икономически растеж, голяма динамика на демографското развитие 

и амбициозен стремеж към модернизация. Индия действа активно по въпроси от глобално 

значение, утвърждава своята „мека сила“ и изгражда различни партньорства. ЕС е най-силно 

развитият в света проект за регионална интеграция и стабилизираща, нормативна сила. Той 

консолидира своя единен пазар и своята външна политика и политика на сигурност и предприе 
важни стъпки в своята обща европейска политика за отбрана

1
. 

През последните години ЕС укрепи ролята си на важен икономически и политически фактор в 

Азия, развивайки богати двустранни отношения със стратегически партньори, държави от 

Централна, Източна, Южна и Югоизточна Азия и с Асоциацията на народите от Югоизточна 

Азия (АСЕАН). ЕС разгръща активно своята собствена стратегия „Свързване на Европа и 

Азия“ и засилва ангажимента си по отношение на политиката на сигурност в региона, като 

същевременно продължава да се придържа към силен регионален подход в рамките на срещата 

Азия—Европа (АСЕМ).  

В този контекст ЕС е заинтересован от засилване на своите политически и икономически връзки, 

както и на сътрудничеството в областта на политиката за сигурност и отбрана с Индия — страна 

с голямо влияние на азиатския континент и нова световна сила. Силното партньорство с Индия е 
ключов фактор за балансирана политика на ЕС спрямо Азия като цяло. 

Силното партньорство с Индия е желателно, за да се даде съвместен принос за запазване на 

мира и стабилността, насърчаване на благосъстоянието и устойчивото развитие и укрепване на 

реда, основан на правила. Следва да се търсят засилен политически диалог и редовен обмен на 

мнения преди големи международни срещи, за да се изгради по-добро общо разбирателство, 
като се допринася за намаляването на различията и за укрепването на общите действия.  

ЕС и Индия представляват население от почти два милиарда души — значително хранилище за 

икономически растеж и огромен потенциал за упражняване на положително въздействие върху 

хода на човешкото развитие. ЕС има за цел да засили стратегическото партньорство с Индия, за 

да може да реализира тази амбиция. 

В настоящото съвместно съобщение се предлагат елементи за стратегия на ЕС през следващите 

10—15 години на базата на последното Съобщение на Комисията относно Индия
2
 от 2004 г. и 

препоръките на Европейския парламент в неговата резолюция от 2017 г. относно 

политическите отношения с Индия.  

В настоящото съвместно съобщение се препоръчва: 

 Засилване на стратегическото партньорство между ЕС и Индия;  

 Изграждане на силно партньорство за устойчива модернизация; 

 Обединяване на усилията с цел консолидиране на основания на правила световен ред 

                                                           
1 Въз основа на своята Глобална стратегия за 2016 г. 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0430&from=EN 
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въз основа на многостранно сътрудничество с ООН и СТО; 

 Разработване на общ подход на многостранно равнище за справяне с глобалните 

предизвикателства; 

 Търсене на общи отговори на заплахите за сигурността и регионалните проблеми. 

 

Условията в Индия 

Индия е една от най-големите икономики в света, заедно с Китай, ЕС и САЩ, по отношение 

на паритета на покупателната способност. Тази страна има най-бързо растящата голяма 

икономика с годишен темп на растеж на БВП от около 7 % и е на път да стигне до 

икономическата цел от 7,8 трилиона долара
3
 до 2030 г. Тя е важен участник в управлението на 

икономиката в световен мащаб. През 2017 г. ЕС е първият търговски партньор на Индия, а 

Индия е деветият най-голям търговски партньор на ЕС. 

Индия ще стане държавата с най-многобройно население в света, надминавайки Китай през 

следващото десетилетие. Тя е вече най-голямата демократична държава в света. 50 % от всички 

индийци са на възраст под 25 години. Този демографски дивидент може да добави през 

следващите две десетилетия около два процентни пункта годишно към растежа на БВП на 

Индия на глава от населението
4
. 67 % от населението живее в селските райони

5
, но се очаква 

прогнозната степен на урбанизация да се удвои през следващото десетилетие. 

Индия е изправена пред значителни предизвикателства, за да може да отключи своя 

икономически и демографски потенциал, а именно необходимостта 270 милиона души да 

бъдат избавени от крайна бедност; да изгради адекватна инфраструктура и свързаност; да 

осигури достъп до образование и здравеопазване в цялата страна; и да се справи с 

нарастващото неравенство на доходите. При 93 % от работната сила в неформалната икономика 

данъчната основа е стеснена. Създаването на работни места е друго предизвикателство, тъй 

като се очаква 12 милиона души да се добавят към работната сила всяка година. 

Понастоящем Индия е четвърта в света по големина на емисиите на парникови газове, 

въпреки че те възлизат само на една десета от емисиите на CO2 на глава от населението в САЩ. 

Енергийните нужди на страната ще се увеличат повече от два пъти през следващите 20 години. 

Индия е много уязвима спрямо изменението на климата и екстремните метеорологични 

условия, като горещи вълни, засушавания и наводнения. Това изостря предизвикателствата 

пред развитието и засяга непропорционално бедните и уязвимите групи. Въздействието на 

икономическия и демографския растеж върху околната среда е голямо. Сред по-

значителните предизвикателства са изчерпването на ресурсите, и по-специално недостигът на 

вода, замърсяването на въздуха и водата и управлението на отпадъците. 

Индия е в процес на модернизация и си е поставила амбициозни цели за: намаляване на 

бедността и разпределяне на ползите от икономическия растеж; отговаряне на нуждите на 

амбициозната средна класа; увеличаване на производствения капацитет и производителността 

на труда чрез национални и чуждестранни инвестиции и трансфер на технологии; постигане на 

устойчива урбанизация; модернизиране на селското стопанство; цифровизиране на 

икономиката; подобряване на управлението на водите и ефективното използване на ресурсите; 

развитие на квалифицирани човешки ресурси; и подкрепа за иновациите и стартиращите 

предприятия.  

Индия заема важно място в сложно геостратегическо пространство. Предвид че Индия се 

намира в центъра на ключови търговски пътища между Европа и Азия и е фактор за стабилност 

в сложен регион, отношенията ѝ с нейните съседи и основните регионални сили в областта на 

дипломацията и сигурността имат важни последици за ЕС.  Традиционните връзки на Индия с 

                                                           
3 Съгласно прогнозите на РwC за света през 2050 г. 
4 По данни на Международния валутен фонд. 
5 През 2016 г., по данни на Световната банка. 
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развиващите се държави са също потенциален източник на сила за постигане на целите за 

устойчиво развитие. 

 

1. БЛАГОСЪСТОЯНИЕ ЧРЕЗ УСТОЙЧИВА МОДЕРНИЗАЦИЯ 

Засиленото партньорство между ЕС и Индия за устойчива модернизация следва да допринесе за 

задълбочаване на съществуващите връзки и засилване на инвестициите и търговията, 

ускорявайки придвижването на Индия нагоре по веригата на стойността; за научните 

изследвания и технологичното развитие на Индия; за ефективно използване на ресурсите и 

зелен растеж, за разширяване на данъчната основа; и за насърчаване на предприемачеството. 

Вътрешните политики и приоритети на Индия ще имат огромно въздействие върху 

международните действия, свързани с изменението на климата; глобалната енергийна 

сигурност; ефективното използване на ресурсите; изпълнението на програмата до 2030 г.; 

предизвикателствата за околната среда; намаляването на риска от бедствия; управлението на 

океаните, включително устойчивото рибарство и синята икономика; и защитата на общите за 

целия свят блага. ЕС следва да защити динамичното си двустранно сътрудничество в областта 

на модернизацията на световната сцена, като се ангажира по-активно с Индия по тези въпроси с 

оглед на утвърждаването на ефективен глобален подход. 

1.1.  Консолидиране на партньорството за модернизация 

ЕС е естествен партньор, който подкрепя Индия за постигане на нейната цел за устойчив 

растеж; достъп до екологосъобразни технологии и цифрови решения; постигане на ефективно 

използване на ресурсите; използване на регулаторни модели и законодателни рамки; и 

хармонизиране на стандартите. Сътрудничеството между ЕС и Индия ще допринесе за 

намаляване на свързания с ресурсите натиск и замърсяването, както и на емисиите на 

парникови газове, и за засилване на издръжливостта спрямо изменението на климата. Силното 

партньорство за модернизация между ЕС и Индия следва да подкрепи и целите на самия ЕС за 

създаване на работни места, растеж и инвестиции, както и да помогне за насърчаване на 

устойчива свързаност между Европа и Азия в съответствие със стратегията за свързаност на 

ЕС.  

Индия трябва да се справя със сложни предизвикателства в широки мащаби. Демографският 

дивидент може да превърне Индия в световен двигател на растежа, при условие че страната 

успее да насърчи образованието, научните изследвания и иновациите, предприемачеството 

и уменията, както и да увеличи пригодността за заетост. По-голямото участие на жените и 

младите хора в икономиката също ще доведе до икономически растеж и ще помогне за 

засилване на равенството между половете
6
.  

Индия полага усилия да се утвърди като производствен център, по-специално чрез 

привличане на преки чуждестранни инвестиции. Спъващи фактори са липсата на гъвкавост на 

пазара на труда и неблагоприятното класиране на Индия в доклада на Световната банка по 

отношение на улесненията за бизнеса. Предприятията в ЕС са допринесли досега за 

създаването на повече от шест милиона работни места в Индия. С подобряването на бизнес 

средата техният брой следва да нарасне.  

Напоследък в Индия бяха въведени важни макроикономически реформи, по-конкретно във 

връзка с данъка върху стоките и услугите и преминаването към режим, насочен към 

инфлацията. С оглед на сходствата между системите на многостепенно управление на ЕС и 

Индия, и за двете страни може да бъде от полза наличието на по-интензивен политически 

диалог и обмен на експертни познания относно изготвянето на икономически политики в 

редица области, като фискални правила и рамки, данъчно облагане, политика по защита на 

конкуренцията, рамки на паричната политика и структурни реформи, включително в банковия 

сектор. Двустранният обмен следва да улесни обмена на знания относно процесите на реформи, 

                                                           
6 Участието на жените в работната сила е само 13,9 % в градските райони и 29,9 % в селските райони. Над 30 % от 

младите хора на възраст 15—29 години в Индия не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение. 
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да подобри разбирането на макроикономическите процеси и да генерира по-ефективно 

сътрудничество в рамките на Г-20. 

Индия посочва като сериозна пречка слабо развитата инфраструктура. Транспортният и 

енергийният сектор се нуждаят от значителни инвестиции, както и цифровите мрежи. 

Строителният сектор на ЕС вече дава принос за взаимната свързаност, интелигентната градска 

инфраструктура и енергийната ефективност на Индия. ЕС следва да стимулира по-активното 

участие на Индия в областта на морския транспорт и инфраструктура, безопасността на 

въздухоплаването, на железопътния и автомобилния транспорт и цифровата свързаност и да 

допринесе за създаване на по-добри условия във връзка със стандартите, уменията и 

компетентностите. ЕС следва да продължи и занапред подкрепата си за развитието на 

устойчива и издържлива на климата инфраструктура, която предоставя чрез инструменти за 

смесено финансиране и Европейската инвестиционна банка, както и на по-добра мобилност в 

градските и селските райони чрез безпроблемно свързване между линиите на метрото и 

железопътния транспорт. 

Понастоящем в енергийния микс на Индия преобладават въглищата (50 % от първичното 

потребление на енергия), но страната започна да изпълнява една от най-големите в света 

програми за преход към чиста енергия, използвайки своя потенциал за енергия от възобновяеми 

източници. Сътрудничеството между ЕС и Индия може да помогне за създаване на надеждни и 

устойчиви енергийни системи на достъпни цени, допринасяйки същевременно за растежа на 

сектора на технологиите за чиста енергия в ЕС. ЕС ще продължи взаимодействието си с Индия 

в областта на енергийната сигурност, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни 

източници, включително слънчева и вятърна енергия от разположени в морето инсталации, 

интелигентните електроенергийни мрежи и децентрализираните системи, както и в областта на 

политиките за разработване на електроенергийна система, която може да интегрира надеждно 

големи дялове от възобновяема енергия.  

Партньорството между ЕС и Индия в областта на чистата енергия и климата подкрепя 

политически и регулаторни подходи, бизнес решения и екологосъобразни технологии, за да 

може да се осъществи енергийният преход и да се предприемат действия за справяне с 

изменението на климата чрез повишаване на устойчивостта и намаляване на емисиите на 

парникови газове. В рамките на съвместен дългосрочен подход към мерките в областта на 

климата следва да се свърже подкрепата за иновации със стимули за навлизане на пазара и 

други мерки за подкрепа, да се установят и използват полезни взаимодействия между мерките в 

областта на климата и свързаните с тях проблеми, като замърсяването на въздуха и връзката 

между водите и енергетиката, както и да се положат усилия за интегриране на адаптирането 

към изменението на климата в управлението на риска от бедствия и планирането на развитието. 

Опитът на ЕС в решаването на въпроси, свързани с околната среда, и високите технологии, с 

които разполага, са много ценни за предоставяне на устойчиви решения, както се доказва от 

партньорствата между ЕС и Индия в областта на ефективното използване на водите и ресурсите. 

Следва да се засили сътрудничеството в подкрепа на прехода на Индия към кръгова икономика, 

при която ресурсите се използват ефективно, в подкрепа на политиките за управление на 

отпадъците и за интегрирано управление на водните ресурси, както и за справяне със 

замърсяването на въздуха и водите и намиране на иновативни решения за пластмасовите 

отпадъци и отпадъците в морските води. Сближаването на политиките на ЕС и Индия и 

прилагането на законодателството в областта на околната среда следва да бъде общата цел, 

насочена към насърчаване на зелен икономически растеж, създаване на работни места и 

разкриване на възможности за операторите в обществения и частния сектор на ЕС. 

ЕС е поел задължение за укрепване на международното управление на океаните, 

включително устойчивото рибарство, а Индия е важен фактор в Индийския океан. ЕС има за 

цел да засили сътрудничеството с Индия в областта на рибарството на двустранно, регионално и 

многостранно равнище, по-конкретно в контекста на регионалните организации за управление на 

рибарството, за гарантиране на устойчиво управление и използване на живите морски ресурси. 

Освен това ЕС ще си сътрудничи с Индия за насърчаване на развитието на устойчива синя 
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икономика, включително устойчиви аквакултури и обмен на най-добри практики в областта на 

морското пространствено планиране и комплексното управление на крайбрежните зони. 

Бързата урбанизация на Индия и съответните предизвикателства във връзка с околната среда, 

водите, качеството на въздуха, управлението на отпадъците и отпадните води, транспорта, 

намаляването на рисковете от бедствия и устойчивите енергийни системи придават особено 

значение на градското развитие като област за сътрудничество с ЕС. Задълбочаването на 

партньорството между ЕС и Индия за интелигентно и устойчиво градско развитие, по-

конкретно по отношение на градската мобилност, хигиенно-санитарните съоръжения и 

технологиите за устойчиво охлаждане, ще доведе до големи ползи чрез улесняване на достъпа 

до икономически ефективни технологични решения, политики и практики на достъпни цени. 

Укрепването на партньорството при действия в областта на климата и енергетиката на местно 

равнище, в т.ч. въз основа на досегашния успешен опит на Световния конвент на кметовете за 

климата и енергетиката в Индия, ще спомогне за справяне както с предизвикателствата, 

свързани с бързата урбанизация, така и с тези, свързани с изменението на климата. 

ЕС следва да се ангажира по-активно с Индия за развитието на селските общности с цел 

насърчаване на устойчиви и съобразени с изменението на климата селскостопански практики 

на достъпни цени, официализиране на икономиката, увеличаване на данъчната основа на Индия 

и подобряване на живота на хората. ЕС следва да подпомогне пазарната интеграция на 

отдалечените, селски райони посредством проекти, насочени към разработване на платформи за 

електронна търговия, и повишаване на компютърната грамотност и доверието сред 

предприемачите. Това ще засили растежа на местната икономика и следва да помогне да се 

избегне трайната пренаселеност на индийските мегаполиси. 

Цифровизацията преобразява радикално икономиката и обществото. Тя е възможност за 

разработване на приобщаващи икономически и социални модели, основани на правата на 

човека и равенството между половете. Както ЕС, така и Индия, подкрепят цифровата 

икономика и прилагат цифрови решения за управлението и социалното развитие. Увеличеният 

обмен, включително относно регулаторната рамка за прилагане на тези решения, следва да си 

постави за цел улесняване на потоците от данни при осигуряване на високо равнище на защита 

на личните данни. 

Съвместно с цифровизацията, автоматизацията представлява движеща сила за нови 

възможности за бизнес за операторите както в ЕС, така и в Индия. Следва сътрудничеството да 

продължи да се развива и към него да се подхожда така, че да бъде от полза за пазарите на 

труда, като се повишава производителността на труда
7
. 

ЕС следва да продължи взаимодействието си с Индия за привеждане в съответствие с 

международните стандарти, например в автомобилния сектор и относно безопасността на 

движението по пътищата, във връзка с нововъзникващите технологии, включително 5G, интернет 

на нещата, интелигентните транспортни системи, сигурността на мрежите и телекомуникациите в 

бъдеще, статистическите стандарти, както и в по-традиционни сектори. 

ЕС признава неприкосновеността на личния живот като основно право, а Индия се развива също 

в тази посока. Приемането на всеобхватен закон за защита на личните данни от Индия не само 

ще бъде от полза за индийския народ, но и ще улесни съществено двустранните потоци от данни, 

включително като предостави основа за евентуално заключение на Комисията, че равнището на 

защита е адекватно. Това ще бъде полезно за сътрудничеството в областта на инвестициите, 

търговията и сигурността. 

В сектора на общественото здравеопазване ЕС следва да продължи положителното си 

взаимодействие с Индия за реформиране на нейната законодателна рамка и изграждане на 

регулаторен капацитет с цел сближаване с международните практики и стандарти. 

                                                           
7 Заключението в доклада на Азиатската банка за развитие: „Asian Development Outlook 2018: How Technology 

Affects Jobs“ (Перспективи за развитие на Азия през 2018 г.: последици от технологиите за работните места“) е, че в 

Азия автоматизацията е по-скоро полезна, отколкото вредна за пазарите на труда: 

https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-2018-how-technology-affects-jobs. 
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Сътрудничеството следва да се засили с оглед на това да се осигурят високи стандарти за качество на 

лекарствените продукти, медицинските изделия и козметичните продукти, както и за безопасност на 

храните и борба срещу антимикробната резистентност в полза на потребителите.  

Сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите за решаване на 

общите предизвикателства пред обществото ще бъде от решаващо значение за оказването на 

съдействие за устойчивата модернизация на Индия, разкриване на нови възможности за бизнес 

и повишаване на върховите научни постижения и конкурентоспособността на ЕС. 

Сътрудничеството чрез програмите на ЕС за финансиране на научните изследвания и 

иновациите, като  рамковите програми за научни изследвания (понастоящем „Хоризонт 2020“, 

а от 2021 г. — „Хоризонт Европа“) и Евратом, предлага ценни възможности. ЕС ще продължи 

да работи в тясно сътрудничество с Индия в областта на ядрения синтез, по-специално за 

осигуряване на ефективното изпълнение на международния проект ІТЕR. Следва да се разшири 

сътрудничеството в областта на водите, екологизирането на транспорта, чистата енергия, 

кръговата икономика, биоикономиката, здравеопазването и ИКТ. Следва да се вземат предвид и 

други области, като изменението на климата, устойчивото градско развитие, производството, 

авангардните материали, нано- и биотехнологиите, както и преработването на хранителни 

продукти и научните изследвания на океаните. 

Предлагани действия: 

 Сътрудничество на стратегическо равнище със съответните индийски министерства и 

институции по програмата за модернизация на Индия (напр. с Националния институт за 

преобразяване на Индия). 

 Подкрепа на устойчивата модернизация на Индия посредством техническа 

компетентност и мобилизиране на ресурси на равнището на ЕС, продължаване на 

сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка; ресурси за публично-частни 

инвестиции; и инструменти за смесено финансиране, включително с участието на държави 

— членки на ЕС. Работа за по-добра координация и полезни взаимодействия с 

европейските финансови институции и многостранните банки за развитие, включително 

Азиатската банка за развитие и Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции. 

 Следене на процеса на икономическа реформа в Индия и участие в обмена на 

макроикономически тенденции чрез развитие на по-тесни двустранни връзки, също така 

посредством редовен макроикономически диалог. 

 Организиране на технически и стратегически обмен за решаване на въпроси в областта 

на транспорта, които са от взаимен интерес, и принос за осигуряване на възможности за 

инвестиции и сътрудничество, включително в гражданското въздухоплаване, морския 

транспорт, ж.п. транспорта, както и автомобилния и градския транспорт, включително 

пътната безопасност.  

 Продължаване на работата по партньорството между ЕС и Индия в областта на чистата енергия 

и климата посредством редовен обмен и използване на това партньорство като платформа за 

координиране на многостранни и двустранни подходи към изменението на климата и 

енергийната сигурност. Подкрепа за прехода към чиста енергия чрез принос към водещи 

инициативи на Индия в областта на вятърната енергия от разположени в морето инсталации, 

слънчевата енергия, интелигентните електроенергийни мрежи, енергийната ефективност, 

достъпа до енергия и нейната приемлива цена. Подкрепа за разработването и изпълнението на 

действия в областта на климата и енергетиката на местно равнище, включително в рамките 

на Световния конвент на кметовете за климата и енергетиката в Индия. 

 Засилване на сътрудничеството на двустранно, регионално и многостранно равнище за 

насърчаване на устойчивото използване и управление на живите морски ресурси. 

 Насърчаване на инициативи за побратимяване на градове и обмен на опит в градското 

управление и устойчивото градско планиране. 
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 Засилване на политическия диалог на множество заинтересовани страни с органите 

на равнището на Съюза, на държавно и градско равнище, промишлеността, 

микропредприятията, малките и средните предприятия (МСП) и гражданското общество в 

области от стратегическо значение за двете страни. 

 Подкрепа за устойчивото производство и потребление, както и за интегриране на 

проблемите и решенията в областта на околната среда в политиките за 

икономически растеж. Подкрепа за прехода към кръгова икономика, при която ресурсите 

се използват ефективно, и екологосъобразни предприятия, по-конкретно чрез 

партньорство, в това число между МСП. 

 Насърчаване на общи подходи и стандарти към цифровата трансформация, 

популяризиране на ценностите в областта на защитата на данни и улесняване на 

потоците от данни чрез подпомагане на усилията на Индия за развитие на нейното 

законодателство с оглед на приемане от Европейската комисия на решение относно 

адекватността на данните. 

 Разработване на съвместни планове за действие в области на сътрудничество като 

бъдещи мрежи и нововъзникващи технологии, като се насърчават 

научноизследователската и развойната дейност и иновациите, мрежовата сигурност, 

управлението на радиочестотния спектър, развиването на по-голям капацитет, както и, 

наред с другото, изискванията на политическо и регулаторно равнище. 

 Засилване на сътрудничеството и подкрепа за изграждане на регулаторния капацитет на 

Индия и съгласуване с международните стандарти и практики, по-специално във връзка с 

лекарствените продукти и медицинските изделия. 

 Насърчаване на инициативи за съвместни научни изследвания и иновации в 

подкрепа на устойчивата модернизация. Създаване на Европейски център за иновации с 

цел популяризиране на интересите на Европа в областта на науката, технологиите и 

иновациите в Индия. 

1.2.  По-тясна координация за посрещане на глобалните предизвикателства 

Съвместно с ЕС Индия доказа силната си политическа ангажираност в преговорите относно 

изменението на климата за Парижкото споразумение. И двете страни са изцяло ангажирани с 

неговото изпълнение и засилиха сътрудничеството в рамките на многостранни форуми. В 

подкрепа на изпълнението на Парижкото споразумение ЕС ще се стреми към по-тясно 

сътрудничество за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към 

него, както и за взаимно обучение с цел по-добра информираност при разработването на 

дългосрочни стратегии съгласно това споразумение. Сътрудничеството е много важно също 

така за разработване на амбициозна глобална рамка относно биологичното разнообразие за 

периода след 2020 г. 

При нарастващото търсене на енергия връзките на Индия с международната енергийна 

система ще се задълбочават и ще се увеличава значението на страната за глобалната енергийна 

сигурност. Ще е необходимо по-тясно сътрудничество на многостранно равнище за ускоряване 

на глобалния преход към чиста енергия, изграждане на устойчиви, надеждни и модерни 

енергийни услуги на приемливи цени и намиране на отговори на геополитическите 

предизвикателства, създадени от този продължаващ преход. 

ЕС и неговите държави членки са най-големите донори в света на помощ за развитие
8
. Индия е 

важен фактор за развитието в своя регион и извън него, като нейната помощ за развитие 

нарасна рязко след началото на десетилетието. Отношенията на ЕС с Индия в областта на 

развитието прерастват в партньорство между фактори за това развитие. Съвместно Индия и ЕС 

могат да се справят ефективно с глобалните предизвикателства, включително постигането на 

целите за устойчиво развитие, в чието формулиране Индия изигра важна роля. ЕС ще се 

                                                           
8 75,7 милиарда евро през 2017 г. 
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стреми към засилване на своята ангажираност с Индия въз основа на общи приоритети, 

включително чрез поощряване на устойчиви инвестиции, сътрудничество при популяризиране 

и изпълнение на програмата до 2030 г., тристранно сътрудничество и отношенията Юг-Юг. 

ЕС и Индия са основни участници при използването на космоса за научноизследователска и 

развойна дейност, наблюдение на Земята, наблюдение на космическото пространство, 

комуникации и спътникова навигация. Следва да се работи за по-тясно сътрудничество по 

мерки за прозрачност и изграждане на доверието в космическото пространство, както и за 

сигурност и безопасност в космоса и намаляване на космическите отпадъци. 

Индия и ЕС следва също така да засилят сътрудничеството си на международни форуми в 

областта на научните изследвания и иновациите, като „Мисия за иновации“, „Глобален алианс 

за борба с хроничните болести“ или форума „Белмонт“, за съвместно посрещане на глобалните 

предизвикателства. 

Предлагани действия: 

 Разширяване на координацията с Индия на многостранно равнище за засилване на 

действията на глобално равнище във връзка с изменението на климата, включително 

изпълнение на Монреалския протокол, относно околната среда и чистата енергия, с 

подкрепата на засилено сътрудничество на международните форуми по въпросите на 

научните изследвания и иновациите. 

 Подкрепа за изпълнението на Парижкото споразумение, обмен на знания относно 

моделирането и разработването на сценарии за емисиите с оглед на използването на тази 

информация за стратегии за развитие към средата на века при ниски емисии на парникови 

газове, както и относно адаптирането към изменението на климата. 

 Съвместна работа за посрещане на основните екологични предизвикателства, засилване 

на изпълнението на съществуващите целеви показатели за биологично разнообразие и 

разработване на амбициозна нова глобална рамка за биологично разнообразие, която да 

бъде приета през 2020 г., при максимално увеличаване на връзките с политиките по 

въпросите на изменението на климата.  

 Продължаване на активната подкрепа за Международния соларен алианс, включително 

чрез Европейската инвестиционна банка. 

 Засилване на партньорството между ЕС и Индия относно сътрудничеството за 

развитие с цел насърчаване на устойчивото развитие, продължаване на тристранното 

сътрудничество в трети държави, проучване на полезни взаимодействия на международни 

форуми и насърчаване на устойчива свързаност. 

 Определяне на общи приоритети и партньорство с Индия за изпълнението на програмата 

за 2030 г. 

 Задълбочаване на систематичното сътрудничество в областта на космическото 

пространство между ЕС, включително Европейската космическа агенция, и Индия, наред с 

другото, посредством споразумения за икономическо и научно сътрудничество. Засилване 

на сътрудничеството в областта на наблюдението на Земята за справяне с 

предизвикателства, като се започне от опазването на околната среда и изменението на 

климата и се стигне до наблюдението на океаните, като същевременно се разкриват бизнес 

възможности за създаване на продукти за нуждите на местните потребители. 

1.3.  Реализиране на неизползвания потенциал на търговските и инвестиционните 

отношения 

ЕС беше първият търговски партньор на Индия с 14 % от общата търговия със стоки през 

2017 г., докато Индия беше деветият по големина търговски партньор на ЕС с едва 2,2 %
9
. С 

                                                           
9 След САЩ (17,8 %) и Китай (14,9 %). 
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оглед на големината на двете икономики, тези данни изостават спрямо потенциала на 

двупосочната търговия между ЕС и Индия. ЕС и Индия следва да прилагат проактивен подход 

за разширяване на своите търговски и инвестиционни отношения. 

На търговията и инвестициите се пада важна роля за генериране на растежа, необходим за 

създаване на работни места, инфраструктура и жилища в отговор на очакванията на 

оформящата се средна класа в Индия и нуждите на хората, които живеят все още в бедност. По-

дълбокото интегриране на Индия в глобалната икономика и по-отвореният към световната 

търговия национален пазар могат да помогнат за поддържане и ускоряване на икономическия 

растеж на страната.  

ЕС е пряко заинтересован от успеха на икономическите реформи, необходими за разгръщане 

на целия потенциал на индийската икономика. При продължаващата дискусия в Индия относно 

ползите от либерализацията на търговията все още се разчита до голяма степен на износа и 

вътрешните инвестиции и има съпротива срещу отварянето към вноса. ЕС ще продължи да 

насърчава Индия да отвори икономиката си, за да засили международната си 

конкурентоспособност, да се възползва от по-добро интегриране на глобалната верига на 

стойността и да увеличи дела си в световната търговия, като го приведе в по-добро 

съответствие с нарастващия си дял в световния БВП. 

Основната цел на ЕС е да работи за добра, прозрачна, открита, недискриминационна и 

предвидима регулаторна и бизнес среда за европейските дружества, които търгуват с Индия 

или инвестират в страната, включително за защита на техните инвестиции и закрила и 

прилагане на правата на интелектуална собственост. Подобряването на достъпа до пазара за 

предприятията на ЕС, и по-специално за МСП, ще наложи премахване на съществуващите 

пречки и предотвратяване на създаването на нови тарифни и нетарифни пречки. Техническите 

пречки пред търговията, санитарните и фитосанитарните мерки, високите мита, 

задължителното тестване и изискванията за сертифициране на местно равнище, ограниченията 

по отношение на локализацията на данни, отклоненията от международните стандарти и 

споразумения, както и дискриминацията, основаваща се на законодателни и административни 

мерки на Индия, засягат широк набор от сектори, включително стоките, услугите, 

инвестициите и обществените поръчки.  

В това отношение ЕС остава твърдо ангажиран с работата за всеобхватни и балансирани 

споразумения с Индия, които са достатъчно амбициозни, за да отговорят на основните 

интереси на всяка от страните в сферата на търговията и на инвестициите, и които допринасят 

за постигане на устойчив растеж и развитие както в ЕС, така и в Индия. По-конкретно ЕС ще 

продължи взаимодействието си с Индия, за да гарантира, че такова споразумение ще бъде 

икономически оправдано, ще разкрие действителни нови пазарни възможности за всички 

сектори и на двете страни и ще се основава на солидни правила. В него трябва да има и 

всеобхватна глава относно търговията и устойчивото развитие, по-специално за овладяване на 

социалните последици и въздействието върху околната среда. Осигуряването на висока степен 

на закрила на инвестициите, така че да остане атрактивна дестинация за нови инвестиции, е 

също така ключово измерение на партньорството между ЕС и Индия. Това е особено вярно с 

оглед на едностранното прекратяване от Индия на всичките ѝ двустранни договори за 

инвестиции, включително с държави — членки на ЕС, и продължаващите многостранни 

процеси на реформа на режима за уреждане на спорове между инвеститори и държави. 

ЕС и Индия следва да използват всички налични канали и форуми за осигуряване на 

справедлив достъп до пазара и предвидими условия за инвестиране, както и за насърчаване на 

пълното зачитане от двете страни на многостранните им задължения в рамките на Световната 

търговска организация (СТО) и други съответни многостранни организации и форуми.  

Предлагани действия: 

 Засилване на ангажимента с Индия на стратегическо равнище за установяване на 

общите за ЕС и Индия интереси по икономически, търговски и инвестиционни въпроси в 

подкрепа и за разширяване на участието на ЕС в икономическия растеж и устойчивото 
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развитие на Индия. За тази цел полагане на усилия за установяване на редовен диалог на 

високо равнище между министерствата. 

 Договаряне на балансирани, амбициозни и взаимноизгодни споразумения в сферата 

на търговията и инвестициите със съвременна рамка за защита на инвестициите. 

 Продължаване на ангажимента с Индия за увеличаване на достъпа до пазара, по-

специално за МСП, премахване на съществуващите и предотвратяване на появата на 

нови пречки, както тарифни, така и нетарифни, и подобряване на условията за 

инвестиране. 

 Насърчаване на европейската икономическа дипломация чрез установяване на връзка 

между диалога и обсъжданията на политическо равнище между ЕС и Индия и 

сътрудничеството в областта на бизнеса и технологиите. 

 Засилване на сътрудничеството в областта на бизнеса чрез подкрепа за организирането 

на редовни бизнес срещи на върха и бизнес посещения в Индия и насърчаване на по-

активно индийско участие в мрежата „Enterprise Europe“ и Европейската платформа за 

сътрудничество между клъстери.   

1.4.  Инвестиране в таланти и иновации 

Като жизнеспособни демокрации и открити и многообразни общества, ЕС и Индия имат 

водеща позиция в човешкото развитие и иновациите. За Индия посрещането на основните 

потребности на нейното население, включително чрез скромни иновации, и върховите 

постижения на пазарите за високи технологии са двете страни на една и съща цел. И двете 

области предлагат взаимноизгодни възможности за сътрудничество между ЕС и Индия. 

Засиленият обмен на студенти, изследователи и специалисти ще бъде от полза и за двете 

страни. 

ЕС и Индия споделят общ интерес в реципрочната мобилност на таланти. Мобилността на 

изследователи и новатори следва да се насърчава и в двете посоки. Сътрудничеството между 

ЕС и Индия следва да подкрепи иновациите чрез насърчаване на работата в мрежа между 

новаторите на ЕС и Индия, стартиращите предприятия, инкубаторите и ускорителите 

посредством създаване на съвместни платформи (както офлайн, така и виртуални) и участие в 

професионални напътствия, обучения и обмен на персонал. Висококвалифицирани индийски 

работници могат да бъдат включени във водените от ЕС сектори на иновационни системи и да 

помагат за запазване на водещата роля в областта на технологиите. 

Като част от целта на ЕС за достъп до най-големите таланти, най-добрите знания и ресурси в 

света, Съюзът е заинтересован от насърчаването на участието на повече индийски студенти, 

изследователи и академичен състав в програмите на ЕС, и по-конкретно в „Еразъм+“, както и 

от действия за обмен на персонал за научноизследователска и иновационна дейност и глобални 

стипендии по „Действия по програмата „Мария Склодовска—Кюри“ в рамките на 

„Хоризонт 2020“. Следва да се насърчава и реципрочен достъп с участието на ЕС в 

стипендиантски програми на Индия. С оглед на ефективното увеличаване на мобилността ЕС 

ще подкрепи разработването на инструменти за качество и прозрачност, осигуряващи 

съпоставимост между стандартите и качеството на квалификациите, придобити след висше 

образование.  

В Индия има наистина много центрове за образование от световна класа, но пълното 

разгръщане на потенциала на демографския дивидент ще зависи от модернизацията, 

иновациите и интернационализацията на цялостната система за висше образование на Индия, 

както и от подобрения достъп до приобщаващо и справедливо образование и професионално 

обучение. Цифровизацията на образованието може да генерира нови начини за използване на 

технологиите за преподаване и учене, предлагайки същевременно допълнителни възможности 

за сътрудничество между ЕС и Индия. Сътрудничеството с Индия ще бъде от полза за ЕС в 

приоритетни области на Съюза, като наука, технологии, инженерство, математика, цифрови 

умения и анализ на данни. 
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ЕС и Индия ще имат полза от засиления междукултурен диалог и контактите между хората на 

базата на културното и езиковото многообразие. Културата може да осигури големи социални и 

икономически ползи. Ще се насърчава мобилността на хора на изкуството и на 

професионалисти в областта на културата между ЕС и Индия, както и сътрудничеството между 

културните и творческите индустрии, медиите и закрилата и насърчаването на световното 

културно наследство. 

По-доброто управление на миграцията и мобилността между ЕС и Индия е в интерес и на 

двете страни при използване на балансиран подход. ЕС следва да насърчава сътрудничеството 

за законна миграция с оглед на постигането на собствените му цели в областта на уменията, а 

именно нуждата от висококвалифицирани кадри, като научни работници, специалисти по ИТ, 

инженери и мениджъри. Държавите — членки на ЕС, следва да използват по-добре 

инструментите за законна миграция като директивите за синята карта, студентите и 

изследователите, вътрешнокорпоративните трансфери на служители и сезонните работници, 

черпейки от резерва от таланти и предприемаческия дух на Индия. По-добро и хармонизирано 

сътрудничество с Индия е необходимо също така за незаконната миграция, по-специално за 

решаване на проблеми при процеса на обратно приемане. ЕС и Индия следва да засилят 

сътрудничеството във връзка с връщането и обратното приемане, както и с намаляването на 

използването на документни измами, улесняващо незаконното влизане и пребиваване в ЕС.  

ЕС и държавите членки следва да си сътрудничат по-тясно за насърчаване на туризма между 

ЕС и Индия, допринасяйки за подобряване на взаимното разбирателство, икономическия 

растеж, заетостта и социалното развитие. 

Предлагани действия: 

 Засилване на информационните дейности на ЕС и неговите държави членки с цел 

привличане на по-широко участие на Индия в програми на ЕС посредством изложения, 

работни форуми и семинари на държавно и градско равнище. 

 Преминаване към взаимно признаване на квалификациите. 

 Обмен на инструменти и добри практики с цел разработване на преносими умения и 

компетентности в програмите за придобиване на степен и извършване на анализ дали 

завършилите висше образование имат уменията, които търсят работодателите. 

 Подкрепа за сътрудничеството и обмена между секторите на културата и творчеството 

в ЕС и Индия, включително чрез насърчаване на сътрудничеството между градовете и 

програмата „Творческа Европа“.  

 Включване в повече съвместни дейности за съхраняване и популяризиране на 

културното наследство в ЕС и Индия, насърчаване на туризма в ЕС и подкрепа за обмена 

на млади хора.  

 Използване на пълния потенциал на съществуващите инструменти  за 

сътрудничество в областта на миграцията и мобилността, включително общата 

програма за миграция и мобилност. 

 

 

2. СИГУРНОСТ И СТАБИЛНОСТ ЧРЕЗ ОСНОВАНИЯ НА ПРАВИЛА СВЕТОВЕН 

РЕД 

Както ЕС, така и Индия се стремят към приобщаващо, ефективно и основано на правила и 

многостранно сътрудничество глобално управление, в чиято основа е ООН. ЕС подкрепя по-

активното участие на Индия в глобалното управление и е силно заинтересован от изграждане 

на солидно партньорство за стабилност и благосъстояние на глобално равнище. Има все още 

значителен потенциал за подобряване на координацията с Индия на многостранни и 

регионални форуми. По-доброто разбиране на позицията на другата страна е от съществено 

значение за определянето на важните общи интереси, за които е полезно да се прилага общ 
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подход. За да се постигат резултати, ЕС следва да полага усилия за по-нататъшното ангажиране 

на Индия по конкретни въпроси. 

2.1.  Насърчаване на ефективно многостранно сътрудничество 

Индия е важен партньор на ЕС за намиране на многостранни решения и справяне с глобални 

предизвикателства — от международната сигурност до икономическата стабилност и 

устойчивия растеж на глобално равнище. ЕС следва да доразвива редовния диалог и 

консултациите с Индия преди важни международни срещи, полагайки усилия за съгласуване на 

позициите, по-специално в ООН, Г-20 и СТО, както и за съвместна подкрепа на 

международното право и уреждането на спорове.   

ЕС и Индия са поели ангажимент за ефективно многостранно сътрудничество, в чиято основа 

стои силна ООН. ЕС ще продължи взаимодействието си с Индия по реформата на системата на 

ООН, по-специално в подкрепа на трите ѝ направления за мир и сигурност, развитие и 

управление. ЕС и Индия следва да си сътрудничат за вдъхване на нов живот на Общото 

събрание и по-добра съгласуваност на работата на неговите комитети с програмата до 2030 г.  

Очаква се делът на Индия в глобалната икономика да продължи да нараства през следващите две 

десетилетия. Като партньори в Г-20, ЕС и Индия споделят общ интерес от посрещането на 

глобалните предизвикателства и задълбочаването на обмена във връзка с макроикономическите 

развития, проблемите и адекватните политически стратегии както на световно равнище, така и в 

съответните си региони. ЕС и Индия следва да продължат да работят съвместно в рамките на Г-

20, като определят и изтъкват приоритети, имащи за цел осигуряването на силен, устойчив, 

балансиран и приобщаващ глобален растеж. 

ЕС и Индия имат общ интерес от запазване на основана на правила многостранна търговска 

система, в чиято основа е СТО, и засилване на свободната, справедлива и отворена търговия за 

постигане на устойчив растеж и развитие. Многостранната търговска система беше от основно 

значение за интегрирането на глобалната икономика и помогна съществено за предотвратяване 

на протекционизма, но е изправена пред сериозна криза. ЕС очаква от Индия да има по-

конструктивна роля в СТО за намиране на дългосрочни решения, съдействие за отстраняване на 

дълбоките причини за съществуващите напрежения в търговията и помощ за възстановяване на 

баланса в международната система за търговия. ЕС желае да си сътрудничи с Индия за 

формулиране на общо разбиране по въпросите, решавани в СТО, за осъществяване на нейната 

модернизация и за постигане на напредък при изготвянето на правила за основните аспекти на 

световната търговия. 

Предлагани действия: 

 Установяване на канал за диалог по многостранни въпроси, свързващи аспекти на 

външните работи и сигурността с цели в областта на търговията и икономиката. 

 Усилия за съгласуване на позициите с Индия при подготовката, договарянето, 

уеднаквяването и изпълнението на важни многостранни конвенции и конференции в 

области от взаимен интерес и улесняване на общото разбирателство с други членове на 

ООН.  

 Потвърждаване на необходимостта от основано на сътрудничество, заслужаващо доверие 

и ефективно управление на икономиката в световен мащаб и насърчаване на силна, 

координираща роля както за ЕС, така и за Индия, чрез задълбочаване на ангажираността в 

международен контекст. 

 Засилване на координацията и сътрудничеството в съществуващите многостранни 

рамки, и по-специално в Г-20, и насърчаване на взаимно допълващи се политики и 

инициативи, като политиките за устойчив и приобщаващ растеж, програмата до 2030 г., 

качествената инфраструктура, бъдещето на сферата на труда, кръговата икономика и 

развитието в ранна детска възраст. 

 Усилия за конструктивно участие на Индия в справянето с предизвикателствата пред 
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глобалната търговия в рамките на СТО въз основа на общата цел за запазване и укрепване 

на основана на правила многостранна търговска система. 

 Подобряване на координацията в агенциите на ООН и други форуми.  

2.2.  Градивни действия въз основа на общи ценности 

Като най-големи демократични държави в света ЕС и Индия имат обща отговорност за 

насърчаване на мира, демокрацията, върховенството на закона и зачитането на правата на 

човека, включително на многостранно равнище и в ООН.  

ЕС и Индия имат общ дългосрочен ангажимент за сътрудничество в областта на правата на 

човека и следва да продължат да обменят редовно най-добри практики за защита на правата на 

човека на своите територии и по света с акцент върху равенството между половете и 

овластяването на жените, политическото, икономическото и социалното приобщаване на 

младите хора и хората от малцинствата, правата на детето, премахването на всяка форма на 

дискриминация, борбата срещу трафика на хора и свободата на религията и убежденията. На 

защитата на правата на уязвимите групи следва да се даде приоритет, за да се реагира 

ефективно на последиците от изменението на климата, тъй като тези групи често се оказват 

непропорционално засегнати. ЕС и Индия следва да разширят практическото сътрудничество и 

да проучат възможностите за по-тясно сътрудничество в областта на демокрацията, доброто 

управление и върховенството на закона. ЕС и Индия следва да засилят допълнително 

съвместните си усилия в рамките на ООН.  

Партньорството между ЕС и Индия в областта на хуманитарната помощ ще бъде важен 

фактор за осигуряване на съвместна визия и общи действия в рамките на международната 

общност, включително в органите на ООН, Световната банка и СТО. Международно 

признатите хуманитарни принципи за неутралност, безпристрастност и независимост са от 

съществено значение за успеха на нашите общи начинания. 

Предлагани действия: 

 Продължаване на редовното взаимодействие на двустранно равнище и в ООН и работа по 

съвместни инициативи в подкрепа на общите глобални програми във връзка с правата 

на човека и демокрацията, равенството между половете и овластяването на жените, 

както и на приобщаването на младите хора. 

 Засилване на практическото сътрудничество със заинтересованите страни и 

достигане до по-широк кръг от тях, включително гражданското общество, за 

насърчаване на общите ценности и принципи, по-специално в областта на върховенството 

на закона, устойчивото социално-икономическо развитие и правата на човека. 

 Работа с Индия в трети държави в помощ на консолидирането на демократичните 

процеси и в подкрепа на режими на преход чрез изграждане на капацитет на изборните и 

парламентарните институции. 

 Координиране на операции за хуманитарна помощ и подпомагане при бедствия и 

работа с Индия за укрепване на многостранната хуманитарна система и нейните 

механизми за координация. 

 Взаимодействие с Индия за гарантиране на продоволствената сигурност навсякъде по 

света, както и предотвратяване на ограниченията и деформациите на световните пазари на 

селскостопански стоки. 

2.3.  Засилване на сътрудничеството в областта на външната политика — от общи 

ценности към общи действия 

Индия израства като световна сила с все по-активна външна политика. Индия ще окаже 

съществено въздействие върху развитието на Азия и на света. Подобряването на отношенията 

между Индия и Пакистан ще помогне за отключването на потенциала на двете страни, както и 
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на целия им регион. ЕС и Индия имат обща отговорност за гарантиране на международния мир 

и сигурност, както и на отворен и приобщаващ международен ред. ЕС е заинтересован от това 

Индия да има по-голяма роля в многополюсен свят, който изисква многополюсна Азия.  

ЕС и Индия са силно заинтересовани от стабилността и сигурността на своето разширено 

съседство, което се припокрива в Централна Азия, Близкия изток/„Западна Азия“, Африка и 

Индийския океан. Споделените им ценности и принципи показват общо сближаване на 

интересите в тези региони във връзка с развитието, благосъстоянието и сигурността им. ЕС 

следва да засили взаимодействието с Индия в тези области от практическа гледна точка, като се 

стреми към съвместни оценки, анализи и действия. 

ЕС следва да консолидира позициите, които споделя с Индия по международните въпроси, 

включително подпомагането на Пакистан за превръщането му в самостоятелна и 

благоденстваща държава; взаимодействието с Централна Азия с оглед на развитието на региона 

като мирно, благоденстващо и устойчиво икономическо и политическо пространство с по-тясна 

взаимосвързаност; изпълнението на Съвместния всеобхватен план за действие за Иран; 

„решението за две държави“ в близкоизточния мирен процес; както и значението на приноса за 

мир и благосъстояние в Африка и на подкрепата за африкански решения на африканските 

кризи. 

Стабилността и сигурността на Азия са все по-важни за европейските интереси. ЕС и Индия 

следва да разширят взаимодействието си в подкрепа на устойчивостта на държавите и за 

премахване на първопричините за конфликти чрез съвместни подходи и превантивна 

дипломация. Приоритет следва да се даде на сътрудничеството с трети държави. 

ЕС и Индия споделят мнението, че техните подходи към свързаността следва да бъдат 

устойчиви, всеобхватни и основани на правила. Това означава, че свързаността следва да бъде 

устойчива от екологична, икономическа, социална и фискална гледна точка и да осигурява 

еднакви условия на конкуренция за предприятията при спазване на международните стандарти 

и подобряване на нейното управление. ЕС следва да засили допълнително взаимодействието си 

с Индия с цел развитие на свързаността в полза на Южна Азия и други региони, включително 

по-добро свързване на Афганистан със световната икономика. 

ЕС следва да търси възможности, в сътрудничеството с Индия и други азиатски партньори, за 

подкрепа на насочени към сътрудничество и приобщаващи ред и интеграция в региона с 

основан на правила подход. Това следва да включва Асоциацията за регионално 

сътрудничество в Южна Азия, Инициативата за многосекторно техническо и икономическо 

сътрудничество в Бенгалския залив, АСЕАН и Асоциацията за регионално сътрудничество на 

страните по крайбрежието на Индийския океан. Следва да се разшири сътрудничеството с 

Индия за насърчаване на общите принципи, включително в АСЕМ, като принципа на 

свързаност.  

Предлагани действия: 

 Повишаване на равнището на ежегодния диалог между върховния 

представител/заместник-председателя на ЕС и министъра на външните работи на Индия до 

това на редовен стратегически диалог. 

 Стремеж към редовен обмен и координация по най-важните въпроси на външната 

политика чрез установени канали за диалог, в рамките на важни международни прояви 

или чрез делегацията на ЕС в Ню Делхи и посолството на Индия в Брюксел.  

 Установяване на редовни двустранни, а също и тристранни диалози относно Африка 

или с нея за обсъждане, наред с другото, на икономически въпроси, както и на 

свързаността. 

 Засилване на диалога относно Афганистан и Централна Азия в съответните 

подходящи условия. 

 Обединяване на усилията за изграждане на институции и процеси на помирение след 
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конфликти в трети държави. 

 Изграждане на партньорство с Индия по отношение на свързаността както на 

стратегическо, така и на оперативно, регионално и двустранно равнище и в подкрепа на 

дейностите на АСЕМ във връзка със свързаността. 

 Обмен на опит с Индия за засилване на регионалното сътрудничество и полагане на 

съвместни усилия за укрепване на съществуващите регионални структури, включително 

чрез сътрудничество в рамките на регионалния форум на АСЕАН. 

2.4.  Развитие на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната 

ЕС е нормативна сила и гарант на сигурността с нарастващо значение, както стана ясно в Западните 

Балкани, а също и при различни африкански кризи, в Западния Индийски океан, Гвинейския залив 

и Средиземно море. Той е също така важен фактор за популяризирането на основания на правила 

ред и на инициативи за сътрудничество в областта на сигурността. Политиката за сигурност и 

отбрана на ЕС създава механизми за съвместно развитие на отбранителните възможности в 

рамките на ЕС — постоянното структурирано сътрудничество, което с течение на времето ще 

увеличи допълнително оперативния си капацитет и ще разкрие възможности за по-тясно 

взаимодействие с държави извън ЕС, като Индия. Бъдещото сътрудничество може да включва 

обмен на опит в обучението, развитие на способностите, участие в мисии и операции и научни 

изследвания в областта на нови системи за отбрана. ЕС взе също така решение за засилване на 

сътрудничеството в областта на сигурността в Азия и с нея чрез подходи, съобразени с конкретните 

условия
10

. За разработване на конкретни инициативи и насърчаване на по-доброто разбиране на 

политиките на ЕС от съществено значение е по-нататъшното развитие на отношенията с Индия 

между военните, включително между командващите въоръжените сили на Индия и военните 

структури на ЕС, както и провеждането на съвместни учения. 

ЕС и Индия споделят общи интереси по отношение на сигурността във все повече области. 

Управлението на кризи, мироопазването и изграждането на мира предлагат голям потенциал за 

сътрудничество на двустранно равнище и в рамките на ООН. 

Тероризмът е сериозна заплаха за ЕС и Индия. Борбата с радикализирането, включително 

онлайн, финансирането на тероризма и предотвратяването на екстремизма, водещ до насилие, 

са приоритетни и за двете партньорски страни. Редовните двустранни консултации относно 

борбата с тероризма следва да прераснат в платформа за съвместни оценки на заплахите, 

предизвикателствата и ответните политически действия с тенденция за разширяване на 

техническото сътрудничество. ЕС и Индия следва да си сътрудничат за постигането на общи 

цели в международните и регионалните организации, включително в ООН, Г-20, Специалната 

група за финансови действия (FATF) и Глобалния форум за борба с тероризма, главно във 

връзка с финансирането на тероризма и изготвянето на списъци с терористи. Сътрудничеството 

в борбата с тероризма, както и други въпроси, свързани със сигурността, ще бъдат 

облагодетелствани от засилен обмен между Европол и неговите индийски партньори. 

Индия е важен доставчик на услуги за ЕС и киберсигурността е съвместен приоритет. ЕС 

следва да си взаимодейства повече с Индия за стабилизиране на кибернетичното пространство 

и изготвяне на глобални норми на основата на обща ангажираност за свободно, сигурно, 

стабилно, мирно и достъпно кибернетично пространство. ЕС следва да се стреми към 

съвместно разработване с Индия на регионални мерки за изграждане на доверие в рамките на 

регионалния форум на АСЕАН. 

Сигурността на линиите за морски транспорт е от жизненоважно значение както за ЕС, така и за 

Индия, тъй като тяхната търговия разчита в основната си част на морския транспорт. И двете 

страни подкрепят категорично зачитането на международното право, и по-специално на 

Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS). Необходимо е да се засили взаимодействието 

в областта на морската сигурност с обсъждане на нетрадиционни предизвикателства пред 

сигурността, като пиратството и въоръжения обир; транснационалната организирана 

                                                           
10 Заключения на Съвета относно засиленото сътрудничество на ЕС във и със Азия в областта на сигурността, 28 май 2018 г. 
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престъпност; незаконния трафик; сътрудничеството в морската област, включително на 

оперативно равнище, както и за прилагане на законодателството и предотвратяване на 

конфликти; насърчаването на мерки за изграждане на доверие; и обмена на опит в областта на 

морската ситуационна осведоменост, морското наблюдение и обмена на информация, евентуално 

в сътрудничество с други партньори и международни организации (напр. ООН). Следва да се 

развива сътрудничеството в областта на Индийския океан, по-специално в сферата на 

сигурността и управлението, чрез доразвиване на дейностите за борба с пиратството и 

насърчаване на зачитането на международното морско право. 

ЕС следва да продължи положителното си взаимодействие с Индия в областта на 

неразпространението на оръжия и разоръжаването, контрола на износа, ядрената безопасност 

и сигурност. ЕС ще продължи освен това да насърчава Индия да участва конструктивно в 

международни режими и инициативи за контрол на износа и да се присъедини към Договора за 

търговията с оръжие, Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, Договора за 

неразпространение на ядреното оръжие, както и към Конвенцията за забрана на използването, 

складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване. 

Предлагани действия: 

 Засилване на техническото сътрудничество с Индия за борба с тероризма и против 

радикализирането и екстремизма, водещ до насилие, както и за борба с финансирането на 

тероризма. 

 Работа с Индия в подкрепа на модел за управление на интернет с участието на различни 

заинтересовани страни, който гарантира свободата и сигурността на мрежата.  

 Обмен на опит в областта на киберсигурността и хибридните заплахи. 

 Сключване на работни споразумения за насърчаване на сътрудничеството между Европол 

и индийските институции за прилагане на законодателството. 

 Определяне на общи действия с Индия на политическо и оперативно равнище за 

повишаване на морската сигурност. Работа с Индия и други ключови регионални 

фактори, като Южна Африка, в помощ на изграждането на капацитета на морските 

държави в Индийския океан и Източна Африка. 

 Стремеж към разработване с Индия на съвместни проекти за обучение и подпомагане на 

трети страни, и по-специално на африкански държави, в които са разположени 

многочислени мироподдържащи сили на ООН. 

 Насърчаване на редовен обмен за операции на ЕС в областта на общата политика за 

сигурност и отбрана (ОПСО) с оглед на поощряването на участието на индийски експерти 

по сигурността, полицейски служители, служители от съдебната система и военни 

съветници.  Двете страни следва да си отправят взаимни покани за провежданите от тях 

учения в областта на мироопазването. 

 Развитие на отношенията между военните чрез личен обмен и учения, включително с 

Европейския колеж по отбрана. 

 Предвиждане на включването на военен съветник на ЕС в Делегацията на ЕС в Ню Делхи 

и насърчаване на реципрочна стъпка. 

 Сътрудничество с Индия при управление на кризи и обмен на опит за консулска помощ в 

кризисни ситуация при големи бедствия в трети държави. 

 

 

3. ПО-ИНТЕГРИРАН И РАЦИОНАЛИЗИРАН ПОДХОД КЪМ ИНДИЯ 

Индия има стабилни отношения на двустранно равнище с много държави — членки на ЕС, 

което на свой ред подхранва и поддържа отношенията на равнището на ЕС. Политиките, 
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предлагани в настоящото съвместно съобщение, имат за цел да засилят тези отношения с ясна 

обща стратегия. Съветът се приканва да подкрепи този подход. 

Съвместният подход, който се основава на работата на институциите на ЕС и 

дипломатическите ресурси на държавите — членки на ЕС, следва да повиши способността на 

ЕС да задава първостепенни приоритети и да подобрява координацията, съгласуваността и 

ефективността при утвърждаването на интересите на ЕС по отношение на Индия, както и 

взаимното допълване.  

ЕС и неговите държави членки следва да полагат усилия за изпълнение на общите приоритети, 

определени в стратегията, посредством конкретни действия. Това следва да е в подкрепа на 

общата цел за подобряване на разбирателството между ЕС и Индия. Така например по-

опростените и съгласувани инициативи и мобилизирането на ресурси на равнището на ЕС ще 

създадат критичната маса, необходима за подпомагане на програмата на Индия за 

модернизация. Партньорството между ЕС и Индия в областта на водите може да се приеме като 

образец за ефикасно сътрудничество, което е от взаимна изгода. 

ЕС следва да способства проактивно за развитието на партньорството между ЕС и Индия и да 

насърчава стратегическото използване на ресурсите за тази цел. Необходима е по-динамична 

публична дипломация с инициативи, насочени към лицата, натоварени с вземането на 

решения, и към тези, които формират общественото мнение, влиятелните дейци, гражданското 

общество и академичните кръгове. Това ще изисква съвместни подходи с държавите — членки 

на ЕС, при определянето на общите послания, очертаването на възможностите за комуникация 

и „работата като едно цяло“. 

Архитектурата на стратегическото партньорство между ЕС и Индия следва да се опрости, като 

се изхожда от общите интереси и се прилага гъвкав и ориентиран към резултатите подход. 

Следва да се подобри координацията между диалозите на равнището на ЕС и на национално 

равнище,  за да се повиши ефективността на общата рамка на диалога с Индия. Редовните 

срещи на върха между ЕС и Индия са важни за поддържането на равнището на политическия 

ангажимент, необходим за изпълнението на амбициозните цели, представени в настоящото 

съвместно съобщение. Диалогът и обменът на високо равнище са от съществено значение за 

осигуряването на стратегическа целеустременост и упражняването на надзор върху 

сътрудничеството между отделните срещи на върха. 

Парламентарните отношения между ЕС и Индия се активизираха през последните години и 

Европейският парламент заяви своето намерение да насърчава по-тесни политически връзки, 

включително чрез засилен обмен между делегацията на Европейския парламент за връзки с 

Индия и Групата за приятелство между Индия и Европа от долната и горната камара на 

Индийския парламент (Лок Сабха и Раджа Сабха). 

Предлагани действия: 

 Опростяване на управлението на сътрудничеството между ЕС и Индия и възприемане на 

гъвкав и ориентиран към резултатите подход. 

 Засилване на координацията, взаимното допълване и синергиите с двустранните 

инициативи на държавите — членки на ЕС. 

 Определяне, съвместно с държавите — членки на ЕС, на двустранните инициативи, които 

ще извлекат полза от подкрепа на равнището на ЕС; насърчаване на по-често 

обединяване на ресурси за засилване на колективното въздействие. Насърчаване на 

стратегическото използване на наличните инструменти за финансиране. 

 Разработване на съвместни ресурси на европейско и двустранно равнище в отговор на 

очакванията на Индия спрямо ЕС. По-систематично включване на държавите — членки на 

ЕС, в диалога между ЕС и Индия. 

 Изграждане на ясна „марка на ЕС“ в Индия с по-целенасочени инициативи на 

публичната и цифровата дипломация, включително чрез систематично достигане до 
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широката общественост съвместно с държавите — членки на ЕС, на национално и 

регионално равнище. 

 Разширяване и подобряване на съществуващите програми за индийски дипломати и 

експерти по политиката, чрез които те да се запознаят по-отблизо с ЕС. 

 Насърчаване на общо разбиране относно основните тенденции по глобалните, 

регионалните и двустранните, както и по социално-икономическите въпроси посредством 

редовен обмен между мозъчни тръстове и диалог по теми 1.5 и 2.0, включително с 

участието на Института на ЕС за изследване на сигурността. 

 

Понастоящем отношенията между ЕС и Индия са уредени от Споразумението за 

сътрудничество между ЕС и Индия от 1994 г. За да бъдат в състояние да отговорят на 

амбициите, посочени в настоящото съвместно съобщение, и да се справят с днешните глобални 

предизвикателства, ЕС и Индия следва да обсъдят договарянето на по-широко споразумение за 

стратегическо партньорство.  

Съветът и Европейският парламент се приканват да подкрепят действията, представени в 

настоящото съвместно съобщение.  
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