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Elemente pentru o strategie a UE privind India 

Un parteneriat pentru modernizare durabilă și o ordine mondială bazată pe norme  

 

INTRODUCERE 

În 2004, Uniunea Europeană (UE) și India au încheiat un parteneriat strategic. De-a lungul anilor, 

valorile pe care le împărtășesc au sporit. Într-un mediu regional și internațional dificil, UE și India 

împărtășesc valori precum democrația, drepturile omului și libertățile fundamentale și sprijină o ordine 

mondială bazată pe norme și pe multilateralism. Ambele reprezintă „uniuni ale diversității” și au 

interese importante în prosperitatea și dezvoltarea durabilă reciproce.  

India menține o creștere economică solidă, un dinamism demografic puternic și o acțiune ambițioasă 

de modernizare. India se implică în chestiuni globale, promovându-și puterea pașnică și construind 

parteneriate diverse. UE reprezintă cel mai dezvoltat proiect de integrare regională, având, totodată, o 

capacitate de stabilizare și normativă. Aceasta și-a consolidat piața unică și politica externă și de 

securitate, făcând pași importanți în direcția unei politici europene de apărare comune1. 

UE și-a consolidat, în ultimii ani, rolul de actor economic și politic important în Asia, dezvoltând 

relații bilaterale puternice cu parteneri strategici, țări din Africa Centrală, Africa de Est, Africa de Sud 

și Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). UE își dezvoltă în mod 

proactiv propria strategie privind conectarea Europei și a Asiei și își intensifică implicarea în politica 

de securitate din regiune, menținând, totodată, o puternică abordare regională în cadrul Reuniunii 

Asia-Europa (ASEM).  

În acest context, UE este interesată să consolideze legăturile sale politice și economice, precum și 

cooperarea în domeniul politicii de securitate și apărare cu India, care reprezintă un actor deosebit de 

important pe continentul asiatic și putere globală emergentă. Un parteneriat puternic cu India este 

esențial pentru o politică echilibrată a UE față de Asia, în ansamblu. 

Un parteneriat puternic cu India este de dorit pentru ca împreună să contribuim la menținerea păcii și a 

stabilității, la promovarea prosperității și a dezvoltării durabile și la consolidarea ordinii bazate pe 

norme. În scopul creării unei mai bune înțelegeri comune, care să contribuie la reducerea divergențelor 

și la întărirea acțiunilor comune, ar trebui să se urmărească, înainte de reuniunile internaționale 

importante, realizarea unui dialog politic intensificat și a unor schimburi periodice de opinii.  

UE și India reprezintă o populație de aproape două miliarde de oameni, un rezervor important de 

creștere economică și un potențial imens de a influența în mod pozitiv cursul dezvoltării umane. UE își 

propune să consolideze parteneriatul strategic cu India, astfel încât să poată atinge acest obiectiv 

ambițios. 

Prezenta comunicare comună propune elemente pentru o strategie a UE pentru următorii 10-15 ani, 

care se bazează pe ultima comunicare a Comisiei cu privire la India2 din 2004, și reflectă 

recomandările formulate de Parlamentul European în rezoluția sa din 2017 referitoare la relațiile 

politice cu India. 

Prezenta comunicare comună propune: 

 Consolidarea parteneriatului strategic UE-India.  

 Realizarea unui parteneriat solid pentru modernizare durabilă. 

 Unirea forțelor în vederea consolidării ordinii mondiale bazate pe norme și pe multilateralism, 

cu ONU și OMC ca piloni centrali. 

 Dezvoltarea unei abordări comune la nivel multilateral în scopul soluționării provocărilor 

                                                            
1 Pe baza strategiei sale globale pentru 2016. 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0430&from=EN 
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globale. 

 Identificarea unor răspunsuri comune la amenințările la adresa securității și la aspecte 

regionale. 

 

Date privind India 

India este una dintre cele mai mari economii ale lumii, alături de China, UE și SUA, în ceea ce 

privește paritatea puterii de cumpărare. Aceasta are o economie dezvoltată, având cea mai rapidă 

creștere din lume, cu o rată de creștere anuală a PIB-ului de aproximativ 7 %, și este pe cale să atingă 

o valoare a economiei de 7,8 mii de miliarde3 USD până în 2030. India este un actor important în ceea 

ce privește guvernanța economică mondială. În 2017, UE a fost cel mai important partener comercial 

al Indiei, în timp ce India s-a situat pe locul nouă în clasamentul partenerilor comerciali ai UE. 

India va deveni țara cu cea mai mare populație din lume, depășind China în următorul deceniu. 
Aceasta este deja cea mai mare democrație din lume. 50 % din totalul cetățenilor indieni au vârste sub 

25 de ani. În următoarele două decenii, acest avantaj demografic ar putea contribui la o creștere anuală 

cu aproximativ două puncte procentuale a PIB-ului pe cap de locuitor al Indiei4. 67 % din populație 

trăiește în zone rurale5, dar se preconizează o dublare a ratei urbanizării în următorii zece ani. 

India se confruntă cu provocări considerabile pentru a-și debloca potențialul economic și 

demografic, fiind necesară, în special, eradicarea sărăciei extreme care afectează 270 de milioane de 

persoane; construirea unei infrastructuri și a unei conectivități adecvate; asigurarea accesului la 

educație și sănătate în întreaga țară și abordarea inegalităților tot mai mari în ceea ce privește 

veniturile. În contextul în care 93 % din forța de muncă își desfășoară activitatea în economia 

informală, baza de impozitare este restrânsă. Crearea de locuri de muncă reprezintă o altă provocare, 

dat fiind că în fiecare an intră pe piața muncii aproximativ 12 milioane de persoane. 

India este în prezent al patrulea cel mai mare generator de gaze cu efect de seră, cu toate că 

volumul de gaze cu efect de seră generat de această țară reprezintă doar o zecime din volumul 

emisiilor de CO2 pe cap de locuitor generat de SUA. Nevoile în materie de energie ale Indiei vor crește 

de cel puțin două ori în următorii 20 de ani. India este extrem de vulnerabilă la schimbările climatice și 

la condițiile meteorologice extreme, cum ar fi valurile de căldură, seceta și inundațiile. Acest fapt 

agravează provocările în materie de dezvoltare și afectează în mod disproporționat grupurile sărace și 

vulnerabile. Impactul creșterii economice și demografice asupra mediului este ridicat. Provocările 

deosebite includ epuizarea resurselor, în special deficitul de apă, poluarea aerului și a apei și 

gestionarea deșeurilor. 

India este în curs de modernizare și a stabilit obiective ambițioase care vizează: reducerea sărăciei și 

răspândirea beneficiilor creșterii economice; abordarea nevoilor cetățenilor indieni care aspiră să facă 

parte din clasa de mijloc; stimularea capacității de producție și a productivității prin investiții interne și 

străine și transfer de tehnologii; realizarea unei urbanizări durabile; modernizarea agriculturii; 

digitalizarea economiei; îmbunătățirea gestionării apei și a utilizării eficiente a resurselor; dezvoltarea 

unor resurse umane calificate, precum și stimularea inovării și a întreprinderilor nou-înființate.  

India ocupă un loc important într-un spațiu geostrategic complex. Dat fiind faptul că India este 

situată în centrul principalelor rute comerciale euroasiatice și reprezintă un factor de stabilitate într-o 

regiune complexă, poziția diplomatică și în materie de securitate a Indiei în raport cu vecinii săi și cu 

puterile regionale are consecințe importante pentru UE. Relațiile tradiționale ale Indiei cu țările în curs 

de dezvoltare constituie, de asemenea, o potențială sursă de dinamism în abordarea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă. 

 

 

                                                            
3 În conformitate cu raportul privind previziunile de creștere economică la nivel mondial până în 2050 („The World in 

2050”), elaborat de PwC. 
4 Potrivit Fondului Monetar Internațional. 
5 În 2016, potrivit Băncii Mondiale. 
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1. PROSPERITATE PRIN MODERNIZARE DURABILĂ 

Un parteneriat UE-India consolidat privind modernizarea durabilă ar trebui să contribuie la 

aprofundarea relațiilor existente și să promoveze investițiile și schimburile comerciale, accelerând, în 

același timp, evoluția Indiei în cadrul lanțului valoric; cercetarea și dezvoltarea sa tehnologică; 

utilizarea eficientă a resurselor și creșterea ecologică, extinderea bazei de impozitare și promovarea 

spiritului antreprenorial. Politicile și prioritățile interne ale Indiei vor avea un impact enorm asupra: 

acțiunilor la nivel internațional privind schimbările climatice; securității energetice mondiale; utilizării 

eficiente a resurselor; punerii în aplicare a Agendei 2030; problemelor de mediu; reducerii riscurilor 

de dezastre; guvernanței oceanelor, inclusiv asupra pescuitului durabil și economiei albastre, precum și 

asupra protecției bunurilor comune globale. UE ar trebui să extindă la nivel mondial cooperarea sa 

bilaterală dinamică privind modernizarea, implicându-se mai activ, împreună cu India, în aceste 

domenii, pentru a asigura o abordare eficace la nivel mondial. 

1.1.  Consolidarea parteneriatului pentru modernizare 

UE este un partener firesc în ceea ce privește: sprijinirea obiectivului Indiei privind creșterea 

durabilă; accesul la tehnologiile ecologice și soluțiile digitale; realizarea utilizării eficiente a 

resurselor; punerea în aplicare a unor modele de reglementare și cadre legislative și armonizarea 

standardelor. Cooperarea UE-India va contribui la reducerea presiunii asupra resurselor, a poluării și a 

emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și la consolidarea rezilienței față de schimbările climatice. 

Un parteneriat puternic în domeniul modernizării între UE și India ar trebui să sprijine, de asemenea, 

propriile obiective ale UE privind crearea de locuri de muncă, creșterea economică și investițiile, 

contribuind la promovarea conectivității durabile pentru Europa și Asia, în conformitate cu strategia 

UE în materie de conectivitate.  

India trebuie să răspundă unor provocări complexe la scară largă. Dividendul demografic ar putea 

transforma India într-un motor de creștere la nivel mondial, cu condiția ca această țară să fie în măsură 

să promoveze educația, cercetarea și inovarea, antreprenoriatul și competențele și să amelioreze 

capacitatea de inserție profesională. Îmbunătățirea participării femeilor și a tinerilor în economie ar 

favoriza, de asemenea, creșterea economică și ar contribui la consolidarea egalității de gen6.  

India dorește să devină un pilon important al industriei prelucrătoare, în special prin atragerea de 

investiții străine directe. Rigiditățile pieței muncii și poziția slabă a Indiei în clasamentul Băncii 

Mondiale referitor la „climatul favorabil de afaceri” sunt factori de constrângere. Întreprinderile din 

UE au contribuit, până în prezent, la crearea a peste șase milioane de locuri de muncă în India. Prin 

îmbunătățirea mediului de afaceri, acest număr ar trebui să crească.  

Recent, India a introdus reforme macroeconomice importante, în special prin impunerea unei taxe 

naționale pe bunuri și pe servicii, precum și prin trecerea la un regim de țintire a inflației. Având în 

vedere asemănările dintre sistemele de guvernanță pe mai multe niveluri ale UE și ale Indiei, ambele 

părți ar putea beneficia de pe urma unui dialog politic mai intens și a unui schimb de cunoștințe de 

specialitate referitoare la elaborarea politicilor economice într-o serie de domenii, cum ar fi normele și 

cadrele fiscale, impozitarea, politica în domeniul concurenței și politica monetară, precum și reformele 

structurale, inclusiv în sectorul bancar. Schimburile bilaterale ar trebui să faciliteze schimbul de 

cunoștințe privind procesele de reformă, să îmbunătățească înțelegerea evoluțiilor macroeconomice și 

să stimuleze o cooperare eficace în cadrul G20. 

India a identificat infrastructura slab dezvoltată ca fiind un obstacol major. Sectorul transporturilor și 

cel al energiei, precum și rețelele digitale, necesită investiții considerabile. Sectorul construcțiilor din 

UE contribuie deja la interconectivitatea, infrastructura urbană inteligentă și eficiența energetică a 

Indiei. UE ar trebui să coopereze într-o măsură mai mare cu India în ceea ce privește transportul și 

infrastructura maritimă, siguranța aeriană, feroviară și rutieră și conectivitatea digitală, și să contribuie 

la crearea unor condiții mai bune în ceea ce privește standardele, aptitudinile și competențele. UE ar 

trebui să sprijine în continuare dezvoltarea unei infrastructuri durabile și reziliente la schimbările 

                                                            
6 Participarea femeilor la forța de muncă este de numai 13,9 % în sectorul urban și de 29,9 % în sectorul rural. Peste 30 % 

dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15-29 de ani din India nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 

educațional sau de formare.  
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climatice, lucru pe care îl face prin intermediul mecanismelor de finanțare mixtă și al Băncii Europene 

de Investiții, precum și dezvoltarea unei mai bune mobilități urbane și rurale prin intermediul unei 

interconectări neîntrerupte a infrastructurii metrou-tren. 

Mixul energetic al Indiei este în prezent dominat de cărbune (50 % din consumul de energie primară), 

dar această țară a început să pună în aplicare unul dintre cele mai mari programe de tranziție către o 

energie curată din lume, utilizând propriul potențial în materie de energie din surse regenerabile. 

Cooperarea dintre UE și India poate contribui la realizarea unor sisteme energetice sigure, durabile și 

accesibile, contribuind, în același timp, la dezvoltarea sectorului tehnologiilor energetice ale UE. UE 

se va implica în continuare împreună cu India cu privire la securitatea energetică, eficiența energetică, 

sursele regenerabile de energie, inclusiv cu privire la sistemele de energie solară și energie eoliană 

offshore, rețelele inteligente și sistemele neconectate la rețea, precum și în ceea ce privește politicile 

de dezvoltare a unui sistem de energie electrică fiabil, care să poată integra cote importante ale 

surselor regenerabile de energie.  

Parteneriatul UE-India promovează politici și abordări în materie de reglementare, soluții de afaceri și 

tehnologii ecologice care să permită tranziția energetică și să combată schimbările climatice prin 

creșterea rezilienței și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. O abordare comună pe termen lung 

în materie de schimbări climatice ar trebui să coreleze sprijinul pentru inovare cu stimulentele pentru 

comercializare și alte măsuri de sprijin, să identifice și să exploateze sinergiile dintre acțiunile 

climatice și aspectele conexe, cum ar fi poluarea atmosferică și relația apă-energie, și ar trebui să 

urmărească integrarea adaptării la schimbările climatice în gestionarea riscului de dezastre și în 

planificarea în materie de dezvoltare. 

Experiența UE în domeniul abordării aspectelor de mediu și tehnologiile sale de vârf au o valoare 

ridicată în ceea ce privește furnizarea unor soluții durabile, astfel cum a demonstrat parteneriatul UE-

India cu privire la eficiența utilizării apei și a resurselor. Ar trebui să se intensifice cooperarea pentru a 

sprijini tranziția Indiei către o economie circulară eficientă din punctul de vedere al resurselor și politicile 

sale în domeniul gestionării deșeurilor și al gestionării integrate a resurselor de apă, precum și pentru a 

aborda poluarea aerului și a apei și pentru a găsi soluții inovatoare la problema deșeurilor din plastic și a 

deșeurilor marine. Convergența politicilor UE și ale Indiei și punerea în aplicare a legislației de mediu ar 

trebui să constituie un obiectiv general, având rolul de a favoriza creșterea economică, crearea de locuri 

de muncă și deschiderea de oportunități pentru operatorii din sectorul public și privat din UE. 

UE s-a angajat să consolideze guvernanța internațională a oceanelor, inclusiv în ceea ce privește 

activitățile pescărești sustenabile, iar India este un actor important în Oceanul Indian. UE își propune 

să consolideze cooperarea cu India în materie de pescuit la nivel bilateral, regional și multilateral, în 

special în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului, pentru a asigura gestionarea și 

utilizarea durabilă a resurselor marine vii. În plus, UE va colabora cu India în ceea ce privește 

promovarea dezvoltării unei economii albastre durabile, inclusiv a acvaculturii durabile și a schimbului 

de bune practici cu privire la amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere. 

Având în vedere urbanizarea rapidă a Indiei și provocările aferente privind mediul, apa, calitatea 

aerului, deșeurile și gestionarea deșeurilor, transporturile durabile, reducerea riscului de producere a 

dezastrelor și sistemele de energie durabilă, dezvoltarea durabilă reprezintă un domeniu de cooperare 

cu UE deosebit de important. Aprofundarea parteneriatului UE-India privind dezvoltarea urbană 

inteligentă și durabilă, în special privind mobilitatea urbană, salubrizarea și tehnologiile de răcire, va 

aduce beneficii importante în ceea ce privește facilitarea accesului la soluții tehnologice, politici și 

practici eficiente din punctul de vedere al costurilor și abordabile ca preț. Consolidarea parteneriatului 

privind acțiunile întreprinse la nivel local în domeniul climei și al energiei, inclusiv prin valorificarea 

succesului pe care l-a avut, până în prezent, Convenția globală a primarilor pentru climă și energie din 

India, va contribui la abordarea provocărilor legate de urbanizarea rapidă și de schimbările climatice. 

UE ar trebui să se implice într-o măsură mai mare, împreună cu India, în ceea ce privește dezvoltarea 

comunităților rurale, în scopul promovării practicilor agricole durabile, la prețuri accesibile și 

inteligente din punct de vedere climatic, al formalizării economiei, al creșterii bazei de impozitare a 

Indiei și al îmbunătățirii condițiilor de trai ale cetățenilor. UE ar trebui să sprijine integrarea pe piață a 

zonelor rurale îndepărtate prin intermediul unor proiecte care să urmărească dezvoltarea unor 
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platforme de comerț electronic, precum și sporirea gradului de alfabetizare digitală și a încrederii în 

rândul întreprinzătorilor. Acest lucru ar favoriza creșterea economiei locale și ar contribui la evitarea 

suprapopulării în continuare a metropolelor Indiei. 

Digitalizarea transformă în mod radical economia și societatea. Aceasta este o ocazie de a se dezvolta 

modele economice și sociale favorabile incluziunii, bazate pe drepturile omului și egalitatea de gen. 

Atât UE, cât și India sprijină economia digitală și aplică soluții digitale pentru guvernanță și dezvoltare 

socială. Intensificarea schimburilor, inclusiv cu privire la cadrul de reglementare pentru punerea în 

aplicare a acestor soluții, ar trebui să vizeze facilitarea fluxurilor de date, asigurând, în același timp, un 

nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal. 

Împreună cu digitalizarea, automatizarea reprezintă un vector pentru crearea unor noi oportunități de 

afaceri atât pentru operatorii din UE, cât și pentru cei din India. Cooperarea ar trebui să fie dezvoltată 

în continuare și abordată din perspectiva beneficiilor aduse piețelor forței de muncă, aceasta 

contribuind la creșterea productivității muncii7. 

UE ar trebui să continue colaborarea cu India privind alinierea la standardele internaționale. De exemplu, 

în sectorul autovehiculelor și al siguranței rutiere, în ceea ce privește tehnologiile emergente, inclusiv 5G, 

internetul obiectelor, sistemele de transport inteligente, securitatea viitoarelor rețele și telecomunicații, 

standardele statistice, precum și în sectoarele mai tradiționale. 

UE recunoaște viața privată ca fiind un drept fundamental și India se îndreaptă, de asemenea, în această 

direcție. Adoptarea, de către India, a unei legi cuprinzătoare privind protecția datelor ar aduce beneficii 

cetățenilor indieni, facilitând, totodată, în mod semnificativ, fluxurile bilaterale de date, inclusiv prin 

faptul că oferă o bază pentru o posibilă analiză de către Comisia Europeană a gradului de adecvare. 

Acest lucru ar fi benefic pentru investiții, afaceri, schimburile comerciale și cooperarea în materie de 

securitate. 

În domeniul sănătății publice, UE ar trebui să continue să se implice în mod pozitiv împreună cu 

India în ceea ce privește reformarea cadrului legislativ și consolidarea capacității de reglementare a 

Indiei, pentru a asigura convergența cu standardele și practicile internaționale. Ar trebui să se 

consolideze cooperarea, astfel încât să se garanteze produse farmaceutice, dispozitive medicale și 

cosmetice la standarde înalte de calitate, precum și siguranța alimentară, și pentru a se combate 

rezistența la antimicrobiene, în avantajul consumatorilor.  

Cooperarea în domeniul cercetării și inovării care abordează provocări societale comune va fi 

esențială pentru sprijinirea modernizării durabile a Indiei, deschiderea de noi oportunități de afaceri și 

sporirea excelenței și competitivității științifice a UE. Cooperarea prin intermediul programelor de 

finanțare ale UE în materie de cercetare și inovare, precum programele-cadru de cercetare (în prezent, 

programul Orizont 2020, și, începând din 2021, programul Orizont Europa) și Euratom oferă 

oportunități valoroase. UE va continua să colaboreze îndeaproape cu India în domeniul fuziunii 

nucleare, în special pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a proiectului internațional ITER. 

Cooperarea privind apa, ecologizarea transporturilor, energia curată, bioeconomia, economia circulară, 

sănătatea și TIC ar trebui să fie extinsă. Ar trebui să fie luate în considerare, de asemenea, alte 

domenii, cum ar fi schimbările climatice, dezvoltarea urbană durabilă, industria prelucrătoare, 

materialele avansate, biotehnologiile și nanotehnologiile și prelucrarea alimentelor și cercetarea 

privind oceanele.  

Acțiuni propuse: 

 Implicarea la nivel strategic, împreună cu ministerele și instituțiile indiene relevante, în ceea ce 

privește agenda de modernizare a Indiei (de exemplu, Institutul național pentru transformarea 

Indiei). 

 Sprijinirea modernizării durabile a Indiei prin intermediul expertizei tehnice și prin 

                                                            
7 Raportul Băncii Asiatice de Dezvoltare intitulat „Perspectivele de dezvoltare a Asiei pentru 2018 - modul în care tehnologia 

afectează locurile de muncă” („Asian Development Outlook 2018: How Technology Affects Jobs”) a concluzionat că, în 

Asia, automatizarea aduce mai degrabă avantaje piețelor forței de muncă, decât să le perturbe: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0430&from=EN. 
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mobilizarea resurselor la nivelul UE, continuarea cooperării cu Banca Europeană de Investiții; 

punerea la dispoziție a unor resurse pentru investițiile publice și private; și crearea unor 

mecanisme de finanțare mixtă, inclusiv cu participarea statelor membre ale UE. Întreprinderea 

unor acțiuni care să asigure o mai bună coordonare și sinergii cu instituțiile financiare europene 

și băncile multilaterale de dezvoltare, printre care Banca Asiatică de Dezvoltare și Banca Asiatică 

de Investiții în Infrastructură.  

 Sprijinirea procesului de reformă economică din India și implicarea în schimburi privind 

tendințele macroeconomice prin dezvoltarea unor legături bilaterale mai strânse, inclusiv prin 

intermediul unui dialog periodic pe teme macroeconomice. 

 Organizarea unor schimburi tehnice și strategice care vizează abordarea unor chestiuni de 

interes comun în materie de transport și care contribuie la crearea unor oportunități de 

investiții și cooperare, inclusiv în domenii precum: aviația civilă, transportul maritim, transportul 

feroviar, transportul rutier și transportul urban, inclusiv siguranța rutieră.  

 Continuarea punerii în aplicare a parteneriatului UE-India în domeniul energiei curate și al 

schimbărilor climatice prin schimburi periodice de informații, precum și utilizarea acestuia ca 

platformă pentru coordonarea abordărilor multilaterale și bilaterale privind schimbările 

climatice și securitatea energetică. Sprijinirea unei tranziții către energia curată, prin 

contribuția la inițiativele emblematice ale Indiei privind energia eoliană offshore, energia solară, 

rețelele energetice inteligente, eficiența energetică, disponibilitatea și accesibilitatea energiei. 

Sprijinirea dezvoltării și a punerii în aplicare a măsurilor privind clima și energia la nivel 

local, inclusiv în cadrul Convenției globale a primarilor pentru climă și energie din India. 

 Consolidarea cooperării la nivel bilateral, regional și multilateral în scopul promovării utilizării 

și gestionării durabile a resurselor marine vii. 

 Încurajarea inițiativelor de înfrățire a orașelor și efectuarea de schimburi de experiență în 

materie de guvernanță urbană și amenajare urbană durabilă. 

 Stimularea dialogului multiparticipativ în materie de politici cu autoritățile de la nivelul 

Uniunii și de la nivel național și municipal, cu industria, microîntreprinderile, întreprinderile mici 

și mijlocii (IMM-uri) și cu societatea civilă, în domenii de importanță strategică pentru ambele 

părți. 

 Promovarea producției și a consumului durabil, precum și a integrării preocupărilor și a 

soluțiilor privind mediul în politicile în favoarea creșterii economice. Sprijinirea tranziției 

către o economie circulară eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și a 

întreprinderilor ecologice, în special prin intermediul parteneriatelor, inclusiv între IMM-uri. 

 Încurajarea abordărilor și a standardelor comune privind transformarea digitală, promovarea 

valorilor în materie de protecție a datelor și facilitarea fluxurilor de date prin sprijinirea 

eforturilor Indiei de elaborare a legislației sale în vederea adoptării, de către Comisia Europeană, 

a unei decizii privind gradul de adecvare a protecției datelor. 

 Elaborarea unor planuri comune de acțiune în domenii de cooperare cum ar fi: viitoarele rețele 

și tehnologii emergente, promovarea cercetării și dezvoltării și a inovării, securitatea rețelelor, 

gestionarea spectrului, îmbunătățirea dezvoltării capacităților, precum și stabilirea unor cerințe în 

materie de politică și reglementare, printre altele. 

 Întărirea cooperării, sprijinirea consolidării capacității de reglementare a Indiei și alinierea la 

standardele și practicile internaționale, în special în ceea ce privește produsele farmaceutice și 

dispozitivele medicale. 

 Promovarea unor inițiative comune de cercetare și inovare, în sprijinul unei modernizări 

durabile. Înființarea unui centru european de inovare menit să promoveze interesele UE în 

materie de știință, tehnologie și inovare în India. 
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1.2.  O coordonare mai strânsă în ceea ce privește provocările globale 

Împreună cu UE, India a demonstrat un angajament politic ferm în cadrul negocierilor privind 

schimbările climatice referitoare la Acordul de la Paris. Ambele părți își mențin angajamentul deplin 

în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului și au sporit cooperarea în cadrul forurilor 

multilaterale. Pentru a sprijini punerea în aplicare a Acordului de la Paris, UE va urmări să desfășoare 

o cooperare mai strânsă cu privire la atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la acestea și învățarea 

reciprocă, în scopul de a contribui la elaborarea strategiilor pe termen lung care trebuie prezentate în 

temeiul acordului. În mod similar, cooperarea este esențială pentru definirea unui cadru global 

ambițios post-2020 privind biodiversitatea. 

În contextul creșterii cererii de energie, legăturile Indiei cu sistemul energetic internațional și rolul 

acesteia în cadrul securității energetice globale se vor aprofunda. Va fi nevoie de o coordonare mai 

strânsă la nivel multilateral pentru accelerarea tranziției mondiale către energia curată, crearea de 

servicii energetice durabile, accesibile, fiabile și moderne și identificarea unor soluții la provocările 

geopolitice generate de această tranziție în desfășurare. 

UE și statele sale membre sunt cei mai importanți donatori la nivel mondial în ceea ce privește 

asistența pentru dezvoltare8. India este un important actor în domeniul dezvoltării în regiunea sa, dar 

și în afara acesteia, asistența pentru dezvoltare acordată de această țară crescând în mod semnificativ 

de la începutul acestui deceniu. Relațiile dintre UE și India în domeniul dezvoltării se reconfigurează 

ca un parteneriat între actori din domeniul dezvoltării. Împreună, India și UE pot aborda în mod 

eficace provocările globale, inclusiv obiectivele de dezvoltare durabilă, India având un rol important 

în definirea acestora din urmă. UE va urmări consolidarea cooperării sale cu India pe baza priorităților 

reciproce, inclusiv prin facilitarea investițiilor durabile, cooperarea pentru promovarea și punerea în 

aplicare a Agendei 2030, precum și modalitățile de cooperare trilaterală și cooperare sud-sud. 

UE și India sunt actori esențiali în ceea ce privește utilizarea spațiului pentru cercetare și dezvoltare, 

observarea Pământului, supravegherea spațiului cosmic, comunicarea și navigarea prin satelit. Ar 

trebui să se dezvolte cooperarea cu privire la măsurile de sporire a transparenței și a încrederii în 

spațiul cosmic, precum și cu privire la securitatea și siguranța spațiului și reducerea deșeurilor spațiale. 

De asemenea, India și UE ar trebui să își intensifice cooperarea în domeniul cercetării și inovării în 

cadrul forurilor internaționale, cum ar fi inițiativa „Misiunea inovare” (Mission Innovation), Alianța 

mondială pentru bolile cronice (Global Alliance for Chronic Diseases) sau Forumul Belmont, în 

vederea abordării în comun a provocărilor globale. 

Acțiuni propuse: 

 Intensificarea coordonării cu India la nivel multilateral pentru consolidarea măsurilor luate pe 

plan mondial cu privire la schimbările climatice, inclusiv punerea în aplicare a Protocolului de la 

Montreal, cu privire la mediu și energia curată, sprijinite de o cooperare consolidată în cadrul 

forurilor internaționale în domeniul cercetării și inovării. 

 Sprijinirea punerii în aplicare a Acordului de la Paris, împărtășirea cunoștințelor cu privire la 

modelarea și elaborarea unor scenarii cu emisii reduse care să stea la baza unor strategii de 

dezvoltare până la mijlocul secolului privind realizarea unui nivel scăzut de emisii de gaze cu efect 

de seră, precum și cu privire la strategiile de adaptare la schimbările climatice. 

 Colaborarea în ceea ce privește abordarea provocărilor majore privind mediul, accelerarea 

punerii în aplicare a obiectivelor existente în domeniul biodiversității și elaborarea, în vederea 

adoptării în 2020, a unui cadru global nou și ambițios privind biodiversitatea, maximizând, în 

același timp, corelarea cu politicile privind schimbările climatice.  

 Sprijinirea în continuare, în mod activ, a inițiativei International Solar Alliance, inclusiv prin 

intermediul Băncii Europene de Investiții. 

 Consolidarea parteneriatului dintre UE și India privind cooperarea pentru dezvoltare pentru 

                                                            
8 75,7 miliarde EUR în 2017. 
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stimularea investițiilor durabile, continuarea cooperării trilaterale în țări terțe, explorarea 

sinergiilor în cadrul forurilor internaționale și promovarea conectivității durabile. 

 Identificarea priorităților comune și asocierea Indiei la punerea în aplicare a Agendei 2030. 

 Aprofundarea cooperării sistematice în domeniul spațial dintre UE, inclusiv Agenția Spațială 

Europeană, și India, printre altele prin intermediul unor acorduri de cooperare științifică și 

economică. Consolidarea cooperării în ceea ce privește sistemele de observare a Pământului în 

vederea abordării provocărilor, atât în ceea ce privește protecția mediului și schimbările climatice, 

cât și monitorizarea oceanelor, concomitent cu crearea de oportunități de afaceri pentru 

conceperea de produse care răspund nevoilor utilizatorilor. 

1.3.  Valorificarea potențialului neutilizat al relațiilor comerciale și de investiții 

În timp ce, în 2017, UE a fost principalul partener comercial al Indiei, reprezentând 14 % din totalul 

schimburilor comerciale cu mărfuri al acesteia, India s-a situat pe locul 9 în clasamentul celor mai 

mari parteneri comerciali ai UE, având o pondere de doar 2,2 % din totalul schimburilor comerciale de 

mărfuri al UE9. Având în vedere dimensiunea celor două economii, aceste cifre sunt departe de 

potențialul comerțului bilateral dintre UE și India. UE și India ar trebui să urmărească o abordare 

proactivă în scopul de a-și consolida relațiile comerciale și de investiții. 

Comerțul și investițiile joacă un rol important în generarea creșterii economice necesare pentru crearea 

de locuri de muncă, infrastructură și locuințe, ca răspuns la aspirațiile clasei de mijloc emergente a 

Indiei și la nevoilor persoanelor care trăiesc în continuare în sărăcie. Integrarea mai profundă a Indiei 

în economia mondială și o piață internă mai deschisă comerțului mondial ar putea contribui la 

susținerea și accelerarea creșterii sale economice.  

UE are un interes direct în reușita reformelor economice necesare pentru valorificarea întregului 

potențial al economiei indiene. În India, beneficiile liberalizării comerțului fac obiectul unei dezbateri 

în curs, existând în continuare o dependență puternică de exporturi și investiții străine și o reticență în 

ceea ce privește deschiderea către importuri. UE va încuraja în continuare India să își deschidă 

economia pentru a-și consolida competitivitatea pe plan internațional, pentru a beneficia de o mai bună 

integrare în lanțurile valorice globale și pentru a-și mări ponderea în comerțul mondial, astfel încât 

aceasta să fie în concordanță într-o măsură mai mare cu ponderea crescândă pe care o deține în PIB-ul 

mondial. 

Principalul obiectiv al UE este de a acționa în direcția creării unui mediu de afaceri și de 

reglementare solid, transparent, deschis, nediscriminatoriu și previzibil pentru întreprinderile 

europene care au relații comerciale cu India sau care efectuează investiții în această țară, inclusiv 

protejarea investițiilor lor și a drepturilor de proprietate și asigurarea respectării acestora. 

Îmbunătățirea accesului pe piață pentru întreprinderile din UE, în special pentru IMM-uri, va necesita 

eliminarea barierelor existente și prevenirea apariției unor noi bariere tarifare sau netarifare. Barierele 

tehnice în calea comerțului, măsurile sanitare și fitosanitare, taxele vamale ridicate, cerințele 

obligatorii privind testarea și autorizarea națională, restricțiile nejustificate în materie de localizare a 

datelor, abaterile de la standardele și acordurile internaționale, precum și discriminarea bazată pe 

măsuri legislative sau administrative ale Indiei afectează o gamă largă de sectoare, printre care: 

bunurile, serviciile, investițiile și achizițiile publice.  

În acest sens, UE își menține angajamentul ferm de a acționa pentru încheierea unui acord 

cuprinzător și echilibrat cu India, care să fie suficient de ambițios pentru a răspunde intereselor 

esențiale ale fiecărei părți în ceea ce privește schimburile comerciale și investițiile și să contribuie la o 

creștere și o dezvoltare durabile atât în UE, cât și în India. În special, UE va continua să colaboreze cu 

India pentru a se asigura că un astfel de acord va fi semnificativ din punct de vedere economic, prin 

faptul că oferă ambelor părți deschideri pe piață noi și efective în toate sectoarele, și va conține o 

componentă viabilă, bazată pe norme. Acordul va trebui să includă, de asemenea, un capitol 

cuprinzător privind comerțul și dezvoltarea durabilă, în special pentru a aborda impactul social și 

impactul asupra mediului. Asigurarea unui nivel ridicat de protecție a investițiilor, astfel încât India să 

                                                            
9 După Statele Unite (17,8 %) și China (14,9 %). 
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rămână o destinație atractivă pentru efectuarea unor noi investiții este, de asemenea, o dimensiune 

esențială a parteneriatului UE-India. Acest lucru este valabil mai ales având în vedere rezilierea 

unilaterală de către India a tuturor tratatelor bilaterale de investiții, inclusiv a celor cu statele membre 

ale UE, și procesele multilaterale de reformă a sistemului de soluționare a litigiilor dintre investitori și 

stat, care sunt în curs. 

UE și India ar trebui să utilizeze toate canalele și forurile disponibile pentru a asigura un acces 

echitabil la piață și condiții previzibile privind investițiile, precum și pentru a promova respectarea 

deplină de către ambele părți a obligațiile multilaterale asumate în cadrul Organizației Mondiale a 

Comerțului (OMC) și al altor organizații și foruri multilaterale relevante.  

Acțiuni propuse: 

 Consolidarea cooperării cu India la un nivel strategic în vederea identificării intereselor 

comune ale UE și ale Indiei privind aspecte economice, comerciale și de investiții, precum și în 

scopul sprijinirii și creșterii participării UE la creșterea economică și dezvoltarea durabilă a 

Indiei. Depunerea de eforturi, în acest scop, pentru a stabili un dialog ministerial periodic la 

nivel înalt. 

 Negocierea unor acorduri echilibrate, ambițioase și reciproc avantajoase privind comerțul și 

investițiile, care să prevadă un cadru modern de protecție a investițiilor. 

 Continuarea cooperării cu India pentru îmbunătățirea accesului pe piață, în special pentru 

IMM-uri, abordarea obstacolelor existente și prevenirea apariției unor noi obstacole, 

indiferent dacă e vorba de bariere tarifare sau netarifare, și pentru îmbunătățirea condițiilor 

investiționale. 

 Promovarea diplomației economice europene prin corelarea dialogurilor și a discuțiilor politice 

dintre UE și India prin intermediul unei cooperări în plan comercial și tehnologic. 

 Consolidarea cooperării dintre întreprinderi prin sprijinirea organizării unor summituri 

periodice ale sectorului de afaceri și a unor vizite de lucru în India și prin încurajarea unei 

participări mai active a Indiei la Rețeaua întreprinderilor europene și la Platforma de cooperare a 

clusterelor europene.   

1.4.  Investirea în talent și inovare 

Prin faptul că sunt democrații dinamice și au societăți deschise și diversificate, UE și India se află în 

avangarda dezvoltării umane și a inovării. India are un dublu obiectiv: să abordeze nevoile de bază ale 

cetățenilor săi, inclusiv printr-o inovare axată pe economii, și să exceleze pe piețele de înaltă 

tehnologie („high-tech”). Ambele domenii oferă oportunități reciproc avantajoase pentru cooperarea 

dintre UE și India. Intensificarea schimburilor dintre studenți, cercetători și profesioniști ar fi în 

beneficiul ambelor părți. 

UE și India împărtășesc un interes comun în ceea ce privește mobilitatea reciprocă a talentelor. 

Mobilitatea în ambele direcții a cercetătorilor și inovatorilor ar trebui promovată. Cooperarea dintre 

UE și India ar trebui, de asemenea, să stimuleze, inovarea prin promovarea creării de rețele între 

inovatorii, întreprinderile nou înființate, incubatoarele și acceleratoarele de afaceri din UE și India, 

prin înființarea de platforme comune, atât offline, cât și virtuale, și prin implicarea în acțiuni de 

consiliere, formare și schimburi de personal. Lucrătorii indieni cu o înaltă calificare ar putea fi 

integrați în sectoarele sistemelor de inovare conduse de UE, contribuind la menținerea poziției de lider 

bazate pe tehnologie. 

Ca parte a obiectivului UE de a atrage cele mai mari talente și de a avea acces la cele mai bune 

cunoștințe și resurse din lume, UE este interesată să promoveze participarea unui număr mai mare de 

studenți, cercetători și personal cu studii superioare din India la programele UE, în special prin 

intermediul programului Erasmus+, precum și prin acțiunea de schimb de personal în domeniul 

cercetării și inovării și bursele globale în cadrul acțiunilor Marie Sklodowska Curie desfășurate prin 

programul Orizont 2020. Ar trebui, de asemenea, să se promoveze accesul reciproc al Uniunii la 

programele de burse din India. Pentru a stimula în mod eficient mobilitatea, UE va promova 
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dezvoltarea unor instrumente privind calitatea și transparența, care să asigure comparabilitatea 

standardelor și a calificărilor din învățământul superior.  

Cu toate că în India există numeroase centre educaționale de talie mondială, valorificarea 

potențialului dividendului demografic va depinde de modernizarea, inovarea și internaționalizarea 

sistemului de învățământ superior general al Indiei și, de asemenea, de îmbunătățirea accesului la o 

educație favorabilă incluziunii și echitabilă, precum și la formare profesională. Digitalizarea educației 

poate crea noi modalități de utilizare a tehnologiei pentru procesul de predare și pentru cel de învățare, 

oferind, în același timp, oportunități suplimentare de cooperare între UE și India. UE ar putea 

beneficia de cooperarea cu India în domenii prioritare ale UE, cum ar fi știința, tehnologia, ingineria, 

matematica, precum și competențele digitale și analiza datelor. 

UE și India ar putea beneficia de intensificarea dialogului intercultural și a schimburilor 

interpersonale, pe baza diversității culturale și a multilingvismului. Cultura poate aduce beneficii 

sociale și economice majore. Se va încuraja mobilitatea între UE și India a artiștilor și a 

profesioniștilor din domeniul culturii, precum și cooperarea privind industriile culturale și creative, 

mass-media, protecția și promovarea patrimoniului cultural mondial. 

O mai bună gestionare a migrației și a mobilității dintre UE și India, prin utilizarea unei abordări 

echilibrate, este în interesul ambelor părți. UE ar trebui să promoveze cooperarea în domeniul 

migrației legale în vederea realizării propriilor obiective privind competențele, în special în ceea ce 

privește lucrătorii cu o înaltă calificare, precum cercetătorii științifici, informaticienii, inginerii și 

managerii. Statele membre ale UE ar trebui să utilizeze mai eficient instrumentele UE privind migrația 

legală, cum ar fi directivele privind cartea albastră, studenții și cercetătorii, persoanele transferate în 

cadrul aceleiași companii și lucrătorii sezonieri, în scopul de a valorifica rezerva de talente și spiritul 

antreprenorial al cetățenilor indieni. De asemenea, este necesară o cooperare îmbunătățită și 

armonizată cu India în domeniul migrației neregulamentare, în special pentru soluționarea 

problemelor care apar în cadrul procesului de readmisie. UE și India ar trebui să intensifice cooperarea 

privind returnarea și readmisia, precum și reducerea utilizării practicilor de fraudare a documentelor 

care facilitează intrarea și șederea ilegale în UE.  

UE și statele membre ar trebui să coopereze mai îndeaproape în vederea promovării turismului dintre 

UE și India, contribuind la îmbunătățirea înțelegerii reciproce, creșterea economică, ocuparea forței de 

muncă și dezvoltarea socială. 

Acțiuni propuse: 

 Creșterea activităților de informare de către UE și statele sale membre pentru a atrage, prin 

organizarea de târguri, ateliere și seminarii la nivel național și local, participarea sporită a Indiei 

la programele UE. 

 Înregistrarea de progrese în direcția recunoașterii reciproce a calificărilor. 

 Partajarea instrumentelor și a bunelor practici care vizează dezvoltarea aptitudinilor și a 

competențelor transferabile în cadrul programelor universitare și efectuarea unei analize pe 

baza căreia să se poată constata dacă absolvenții instituțiilor de învățământ superior au 

competențele pe care le caută angajatorii. 

 Sprijinirea cooperării și a schimburilor dintre sectoarele culturale și creative din UE și India, 

inclusiv prin promovarea cooperării între orașe și prin intermediul programului „Europa 

creativă”.  

 Participarea la un număr mai mare de activități comune de conservare și promovare a 

patrimoniului cultural, desfășurate atât în UE, cât și în India, promovarea turismului către UE 

și sprijinirea schimburilor de tineri.  

 Valorificarea deplină a instrumentelor de cooperare disponibile în materie de migrație și 

mobilitate, inclusiv a Agendei comune în materie de migrație și mobilitate. 
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2. ASIGURAREA SECURITĂȚII PRIN INTERMEDIUL ORDINII MONDIALE BAZATE 

PE NORME 

Atât UE, cât și India depun eforturi în direcția asigurării unei guvernanțe mondiale favorabile 

incluziunii, eficiente și bazate pe norme, axate pe multilateralism, cu ONU drept pilon central. UE 

sprijină participarea sporită a Indiei la guvernanța mondială și are un interes major în construirea unui 

parteneriat solid pentru stabilitate și prosperitate la nivel mondial. Se poate îmbunătăți în continuare, 

în mod semnificativ, coordonarea cu India în cadrul forurilor multilaterale și regionale. O mai bună 

înțelegere a poziției fiecărei părți este esențială pentru identificarea intereselor comune relevante care 

ar putea beneficia de pe urma unei abordări comune. UE ar trebui să acționeze pentru continuarea 

cooperării cu India în chestiuni specifice, dintr-o perspectivă orientată spre rezultate. 

2.1.  Promovarea multilateralismului eficace 

India este un partener important pentru UE în ceea ce privește dezvoltarea unor soluții multilaterale și 

abordarea provocărilor existente la nivel mondial, de la securitate internațională, la stabilitate 

economică și creștere durabilă. UE ar trebui să dezvolte în continuare un dialog și consultări periodice 

cu India înainte de reuniunile internaționale importante, în vederea alinierii pozițiilor, în special în 

cadrul Organizației Națiunilor Unite, al G20 și al OMC, și să susțină, împreună cu India, dreptul 

internațional și soluționarea litigiilor.   

UE și India s-au angajat să promoveze un multilateralism eficace având drept element central o 

Organizație a Națiunilor Unite puternică. UE va continua să coopereze cu India în ceea ce privește 

reforma sistemului ONU, în special pentru a sprijini punerea în aplicare a celor trei componente: pace 

și securitate, dezvoltare și reforma managementului. UE și India ar trebui să coopereze în scopul de a 

da un nou impuls Adunării Generale și de a alinia într-o măsură mai mare lucrările comisiilor Adunării 

Generale la Agenda 2030.  

Se preconizează că ponderea Indiei în economia mondială va crește și mai mult în următoarele două 

decenii. În calitate de parteneri în cadrul G20, UE și India împărtășesc un interes comun în abordarea 

provocărilor globale și aprofundarea schimburilor în ceea ce privește evoluțiile macroeconomice, 

provocările și strategiile adecvate în materie de politici, atât la nivel mondial, cât și în regiunile lor. UE și 

India ar trebui să conlucreze în continuare în cadrul G20 în vederea identificării și a promovării 

priorităților menite să asigure o creștere economică la nivel mondial puternică, durabilă, echilibrată și 

favorabilă incluziunii. 

UE și India au un interes comun în menținerea unui sistem comercial multilateral bazat pe norme, cu 

OMC în centrul acestuia, și în consolidarea comerțului liber, echitabil și deschis în scopul realizării unei 

creșteri economice și a unei dezvoltări durabile. Cu toate că sistemul comercial multilateral a avut un rol 

esențial în ceea ce privește integrarea în economia mondială și contribuția la prevenirea 

protecționismului, acesta se confruntă cu o criză gravă. UE se așteaptă ca India să îndeplinească un rol 

mai constructiv în cadrul OMC în scopul de a identifica soluții pe termen lung, de a contribui la 

soluționarea cauzelor profunde ale tensiunilor comerciale existente și de a sprijini restabilirea echilibrului 

în cadrul sistemului comercial internațional. UE dorește să colaboreze cu India pentru a dezvolta o 

înțelegere comună cu privire la chestiunile care trebuie abordate în cadrul OMC și la modernizarea 

acesteia, și pentru a realiza progrese în ceea ce privește elaborarea de norme care vizează aspecte 

fundamentale în domeniul comerțului internațional. 

Acțiuni propuse: 

 Stabilirea unui canal de dialog cu privire la chestiuni multilaterale, care să combine aspecte 

legate de afacerile externe și securitate cu obiectivele economice și comerciale. 

 Urmărirea unei coordonări a pozițiilor cu India în cadrul pregătirii, al negocierii, al 

universalizării și al punerii în aplicare a convențiilor multilaterale importante și a conferințelor în 

domenii de interes comun, precum și facilitarea unei înțelegeri comune cu alți membri ai ONU.  

 Reafirmarea necesității unei guvernanțe economice mondiale cooperative, credibile și eficiente, 

și promovarea unui rol de coordonare puternic atât pentru UE, cât și pentru India, prin 
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încurajarea implicării în continuare în contextul internațional. 

 Întărirea coordonării și a cooperării în cadrul actualelor cadre multilaterale, în special în 

cadrul G20, și promovarea unor politici și inițiative de consolidare care se susțin reciproc, cum 

ar fi politicile privind creșterea durabilă și favorabilă incluziunii, Agenda 2030, infrastructura de 

calitate, viitorul forței de muncă, economia circulară și educația timpurie antepreșcolară. 

 Urmărirea participării constructive a Indiei, în cadrul OMC, la soluționarea provocărilor în 

domeniul comerțului mondial, pe baza obiectivului comun de menținere și consolidare a sistemului 

comercial multilateral bazat pe reguli. 

 Îmbunătățirea coordonării în cadrul agențiilor ONU și al altor foruri.  

2.2.  Consolidarea valorilor comune 

UE și India se numără printre cele mai mari democrații din lume și din această perspectivă au o 

responsabilitate comună în ceea ce privește promovarea păcii, a democrației, a statului de drept și a 

respectării drepturilor omului, inclusiv la nivel multilateral și în cadrul ONU.  

UE și India împărtășesc un angajament pe termen lung de cooperare în domeniul drepturilor omului și 

ar trebui să aibă în continuare schimburi periodice de bune practici privind protecția drepturilor omului 

la nivel intern și la nivel mondial, punând accentul pe: egalitatea de gen și emanciparea femeilor, 

incluziunea politică, economică și socială a tinerilor și a persoanelor care aparțin minorităților, 

drepturile copilului, eliminarea oricărei forme de discriminare, lupta împotriva traficului de ființe 

umane, precum și pe libertatea de religie sau de convingere. Pentru a răspunde în mod eficace la 

efectele schimbărilor climatice, ar trebui să se acorde prioritate protejării drepturilor grupurilor 

vulnerabile, întrucât acestea sunt afectate adeseori în mod disproporționat. UE și India ar trebui să 

consolideze cooperarea practică și să analizeze posibilitățile de a coopera mai strâns în ceea ce privește 

democrația, buna guvernanță și statul de drept. UE și India ar trebui să își consolideze în continuare 

eforturile comune în cadrul ONU.  

Un parteneriat UE-India privind asistența umanitară ar constitui un avantaj important pentru 

asigurarea unei viziuni și acțiuni comune în cadrul comunității internaționale, inclusiv în cadrul 

organismelor ONU, al Băncii Mondiale și al OMC. Principiile umanitare de neutralitate, imparțialitate 

și independență, recunoscute la nivel internațional, constituie un factor esențial pentru succesul 

eforturilor noastre comune. 

Acțiuni propuse: 

 Continuarea implicării periodice la nivel bilateral și la nivelul ONU și desfășurarea unor 

inițiative comune de promovare a agendelor comune la nivel mondial privind drepturile 

omului și democrația, egalitatea de gen și emanciparea femeilor, precum și participarea 

tinerilor. 

 Întărirea cooperării practice cu implicarea părților interesate, inclusiv a societății civile, 

promovarea valorilor și a principiilor comune, în special în domeniul statului de drept, al 

dezvoltării socioeconomice durabile și al drepturilor omului. 

 Colaborarea cu India în țări terțe pentru a contribui la consolidarea proceselor 

democratice și a sprijini regimuri de tranziție prin consolidarea capacităților instituțiilor 

electorale și parlamentare. 

 Coordonarea acțiunilor umanitare și a operațiunilor de ajutor în caz de dezastre, precum și 

cooperarea cu India în vederea consolidării sistemului umanitar multilateral și a mecanismelor 

sale de coordonare. 

 Implicarea, alături de India, pentru a asigura securitatea alimentară în întreaga lume, 

prevenind totodată restricțiile de pe piețele agricole mondiale și denaturările acestor piețe. 
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 2.3.  Consolidarea cooperării în domeniul politicii externe - de la valori comune la acțiuni 

comune 

India se dezvoltă ca putere mondială, cu o politică externă din ce în ce mai proactivă. India va avea un 

impact profund asupra dezvoltării Asiei și a lumii. Îmbunătățirea relațiilor dintre India și Pakistan ar 

contribui la deblocarea potențialului ambelor țări, precum și al regiunii lor. UE și India au 

responsabilitatea comună de a asigura pacea și securitatea în lume, precum și o ordine internațională 

deschisă și favorabilă incluziunii. Este în interesul UE ca India să joace un rol mai important într-o 

lume multipolară, ceea ce necesită o Asie multipolară.  

UE și India au interese majore în asigurarea stabilității și a securității în zona lor de vecinătate extinsă, 

care se suprapun în Asia Centrală, Orientul Mijlociu/„Asia de Vest”, Africa și Oceanul Indian. 

Valorile și principiile lor comune indică o convergență generală a intereselor în ceea ce privește 

asigurarea dezvoltării, a prosperității și a securității acestor regiuni. UE ar trebui să sporească, din 

punct de vedere practic, cooperarea cu India în aceste domenii, depunând eforturi pentru realizarea 

unor evaluări, analize și acțiuni comune. 

UE ar trebui să consolideze pozițiile comune cu India cu privire la probleme internaționale, inclusiv 

sprijinul acordat Afganistanului pentru ca acesta să devină un stat autonom și prosper; implicarea în 

Asia Centrală, astfel încât această regiune să devină o zonă economică și politică pașnică, prosperă, 

rezilientă și mai strâns interconectată; punerea în aplicare a Planului comun de acțiune cuprinzător cu 

Iranul; „soluția bazată pe coexistența a două state” în procesul de pace din Orientul Mijlociu, precum 

și importanța contribuției la procesul de pace și la prosperitate în Africa și a sprijinirii soluțiilor 

africane la crizele din Africa. 

Stabilitatea și securitatea Asiei sunt din ce în ce mai importante pentru interesele europene. UE și India 

ar trebui să își intensifice implicarea în sprijinirea rezilienței statelor și să abordeze cauzele profunde ale 

conflictelor prin abordări comune și diplomație preventivă. Cooperarea cu țări terțe ar trebui să constituie 

o prioritate. 

UE și India împărtășesc opinia conform căreia abordările lor privind conectivitatea ar trebui să fie 

durabile, cuprinzătoare și bazate pe norme. Prin urmare, conectivitatea ar trebui să fie durabilă din 

punct de vedere ecologic, economic, social și fiscal și să asigure condiții de concurență echitabile 

pentru întreprinderi, respectând totodată standardele internaționale și îmbunătățind guvernanța 

acesteia. UE ar trebui să consolideze în continuare cooperarea sa cu India în scopul dezvoltării 

conectivității în avantajul Asiei de Sud și a altor regiuni, inclusiv în scopul îmbunătățirii conectării 

Afganistanului la economia mondială. 

UE ar trebui să identifice noi oportunități, în cooperare cu India și cu alți parteneri asiatici, pentru a 

sprijini sistemele regionale de cooperare favorabile incluziunii și integrarea, cu o abordare bazată 

pe norme. Aceasta ar trebui să includă Asociația Asia de Sud pentru Cooperare Regională, Inițiativa 

Golfului Bengal pentru o cooperare tehnică și economică multisectorială, ASEAN și Asociația de 

cooperare regională a zonei Oceanului Indian. Ar trebui extinsă cooperarea cu India în ceea ce privește 

promovarea unor principii comune, inclusiv în cadrul ASEM, precum și în materie de conectivitate.  

Acțiuni propuse: 

 Extinderea dialogului anual dintre Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte al UE și ministrul indian 

pentru afaceri externe la un dialog strategic periodic. 

 Urmărirea unor schimburi și a unei coordonări sistematice cu privire la cele mai relevante 

aspecte de politică externă, fie prin intermediul dialogurilor instituționalizate, pe marginea unor 

evenimente internaționale, fie prin intermediul birourilor delegației UE la New Delhi și al 

Ambasadei Indiei la Bruxelles.  

 Stabilirea unor dialoguri bilaterale și trilaterale periodice privind/cu Africa, pentru a se 

aborda, printre altele, chestiuni precum securitatea, aspectele economice și conectivitatea. 

 Intensificarea dialogului privind Afganistanul și Asia Centrală, în condiții adecvate. 
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 Depunerea unor eforturi comune în ceea ce privește consolidarea instituțiilor și procesele de 

reconciliere post-conflict în țările terțe. 

 Construirea unui parteneriat în materie de conectivitate cu India atât la nivel strategic, cât și la 

nivel operațional, regional, bilateral și în sprijinul activităților legate de conectivitate în contextul 

ASEM. 

 Efectuarea unor schimburi de experiență cu India privind consolidarea cooperării regionale și 

continuarea eforturilor comune de consolidare a structurilor regionale existente, inclusiv prin 

cooperare în cadrul Forumului regional ASEAN. 

2.4.  Dezvoltarea cooperării în domeniul securității și al apărării 

UE este o putere normativă și, într-o măsură tot mai mare, un furnizor de securitate, astfel cum au 

dovedit criza din Balcanii de Vest și diverse crize din Africa, Oceanul Indian de Vest, Golful Guineei și 

Marea Mediterană. UE este, de asemenea, un promotor important al ordinii bazate pe norme și al unor 

inițiative de cooperare în domeniul securității. Politica de securitate și apărare a UE instituie 

mecanisme de dezvoltare în comun a capacităților de apărare în cadrul UE - cooperarea structurată 

permanentă - care, în timp, își va spori capacitatea operațională și va crea oportunități pentru o cooperare 

mai strânsă cu țările din afara UE, cum este India. Cooperarea viitoare ar putea include schimbul de 

experiențe în ceea ce privește formarea, dezvoltarea capacităților, participarea la misiuni și operații și 

cercetarea în domeniul noilor sisteme de apărare. UE a decis, de asemenea, să intensifice cooperarea în 

domeniul securității în și cu Asia, prin abordări specifice10. În vederea elaborării unor inițiative concrete 

și a promovării unei mai bune înțelegeri a politicilor UE, este esențial să se dezvolte în continuare relații 

la nivel militar cu India, inclusiv între conducătorii forțelor armate din India și structurile militare ale 

UE, precum și exerciții comune. 

UE și India împărtășesc interese comune în materie de securitate într-un număr tot mai mare de 

domenii. Gestionarea crizelor, menținerea și consolidarea păcii oferă un potențial foarte mare pentru 

cooperarea bilaterală și în cadrul ONU. 

Terorismul reprezintă o amenințare majoră pentru UE și India. Combaterea radicalizării, inclusiv 

online, combaterea finanțării terorismului și prevenirea extremismului violent sunt prioritare pentru 

ambii parteneri. Consultările bilaterale periodice privind combaterea terorismului ar trebui să devină o 

platformă pentru efectuarea unor evaluări comune ale amenințărilor, ale provocărilor și ale 

răspunsurilor politice, urmărindu-se, totodată, extinderea cooperării tehnice. UE și India ar trebui să 

coopereze pentru a promova obiective comune în cadrul organizațiilor internaționale și regionale, 

inclusiv în cadrul ONU, al G20, al Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) și al 

Forumului mondial pentru combaterea terorismului, în special în ceea ce privește finanțarea 

terorismului și desemnarea unei organizații drept organizație teroristă. Cooperarea în domeniul 

combaterii terorismului, precum și alte aspecte legate de securitate, ar beneficia de pe urma 

consolidării relațiilor dintre Europol și omologii săi din India. 

India este un important furnizor de servicii către UE și securitatea cibernetică este o prioritate 

comună. UE ar trebui să își intensifice cooperarea cu India pentru a stabiliza spațiul cibernetic și a 

elabora norme globale susținute de un angajament comun pentru crearea unui spațiu cibernetic liber, 

securizat, stabil, pașnic și accesibil. UE ar trebui să elaboreze, împreună cu India, măsuri de 

consolidare a încrederii la nivel regional, în cadrul Forumului regional ASEAN. 

Asigurarea liniilor maritime de comunicații este esențială atât pentru UE, cât și pentru India, deoarece 

marea majoritate a comerțului lor se bazează pe transportul maritim. Ambele promovează cu fermitate 

respectarea dreptului internațional, în special a Convenției ONU asupra dreptului mării (UNCLOS). Este 

necesară o mai mare implicare în ceea ce privește securitatea maritimă, pentru a se discuta provocările 

netradiționale în materie de securitate, cum ar fi pirateria și jaful armat; criminalitatea organizată 

transnațională; traficul ilegal; cooperarea pe mare, inclusiv la nivel operațional, precum și în materie de 

aplicare a legii și de prevenire a conflictelor; promovarea măsurilor de consolidare a încrederii; și 

schimbul de experiență în ceea ce privește conștientizarea situației maritime, supravegherea maritimă și 

                                                            
10 Concluziile Consiliului privind o cooperare sporită a UE în domeniul securității în și cu Asia, 28 mai 2018. 
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schimbul de informații, eventual în cooperare cu alți parteneri și organizații internaționale (de exemplu, 

ONU). Ar trebui dezvoltată cooperarea cu privire la Oceanul Indian, în special în ceea ce privește 

securitatea și guvernanța, pe baza activităților de combatere a pirateriei, promovându-se respectul pentru 

dreptul internațional al mării. 

UE ar trebui să continue dialogul constructiv cu India privind neproliferarea și dezarmarea, 

controlul exporturilor, siguranța și securitatea nucleară. De asemenea, UE va continua să încurajeze 

India să participe în mod constructiv la regimurile și inițiativele internaționale de control al 

exporturilor și să adere la Tratatul privind comerțul cu arme, Tratatul de interzicere totală a 

experiențelor nucleare, Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, precum și la Convenția privind 

interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora. 

Acțiuni propuse: 

 Consolidarea cooperării tehnice cu India privind combaterea terorismului, contracararea 

radicalizării și a extremismului violent și combaterea finanțării terorismului. 

 Colaborarea cu India pentru sprijinirea unui model de guvernanță multiparticipativă a 

internetului, care asigură libertatea și securitatea acestuia.  

 Schimbul de experiență privind securitatea cibernetică și amenințările hibride. 

 Încheierea unor acorduri de lucru menite să încurajeze cooperarea dintre Europol și instituțiile 

indiene de aplicare a legii. 

 Identificarea unor acțiuni comune cu India atât la nivel de politici, cât și la nivel operațional, în 

scopul consolidării securității maritime. Colaborarea cu India și cu alți actori regionali esențiali 

precum Africa de Sud, pentru a contribui la consolidarea capacităților națiunilor maritime în 

Oceanul Indian și Africa de Est. 

 Dezvoltarea, în colaborare cu India, de proiecte comune de formare și asistență pentru părți 

terțe, în special în țările africane în care sunt desfășurate un număr semnificativ de trupe de 

menținere a păcii ale ONU. 

 Încurajarea schimburilor sistematice privind operațiile din cadrul politicii de securitate și apărare 

comune (PSAC) a UE, cu scopul de a se promova participarea experților în materie de securitate, 

a poliției, a funcționarilor din cadrul justiției și a consilierilor militari din India. Ambele părți ar 

trebui să se invite reciproc să participe la propriile cursuri de formare în domeniul menținerii 

păcii. 

 Dezvoltarea relațiilor dintre militari prin intermediul schimburilor de personal și al cursurilor de 

formare, inclusiv cu Colegiul European de Securitate și Apărare. 

 Detașarea unui consilier pe probleme militare al UE în cadrul delegației UE la New Delhi și 

încurajarea reciprocității. 

 Cooperarea cu India în domeniul gestionării crizelor și efectuarea de schimburi de experiență 

privind intervențiile consulare în caz de catastrofe majore în țările terțe. 

 

 

3. O ABORDARE MAI INTEGRATĂ ȘI MAI RAȚIONALIZATĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 

INDIA 

India beneficiază de relații solide la nivel bilateral cu multe state membre ale UE, ceea ce contribuie, 

de asemenea, la susținerea și sprijinirea relațiilor la nivelul UE. Politicile propuse în prezenta 

comunicare comună urmăresc să consolideze aceste relații printr-o strategie comună clară. Consiliul 

este invitat să susțină această abordare. 

O abordare comună bazată atât pe activitatea instituțiilor UE, cât și pe resursele diplomatice ale 

statelor membre ale UE ar trebui să consolideze capacitatea UE de a stabili priorități de vârf și să 
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îmbunătățească coordonarea, coerența și eficacitatea în promovarea intereselor UE în ceea ce privește 

India, precum și complementaritatea.  

UE și statele sale membre ar trebui să depună eforturi pentru punerea în aplicare a priorităților stabilite 

în strategie prin acțiuni concrete. Acest lucru ar trebui să contribuie la obiectivul general al facilitării 

înțelegerii UE în India. De exemplu, o mai bună raționalizare și coordonare a inițiativelor și a 

mobilizării resurselor la nivelul UE ar genera masa critică necesară pentru sprijinirea agendei de 

modernizare a Indiei. Parteneriatul India-UE privind apa poate fi considerat un exemplu de colaborare 

eficace care este în avantajul ambelor părți. 

UE ar trebui să fie proactivă în ceea ce privește intensificarea Parteneriatului UE-India și să 

promoveze utilizarea strategică a resurselor în acest scop. Este nevoie de o diplomație publică mai 

dinamică a UE, cu inițiative care vizează factorii de decizie, factorii de influență, formatorii de opinie, 

societatea civilă și cercurile academice. Acest lucru va necesita adoptarea unor abordări comune cu 

statele membre ale UE în ceea ce privește definirea mesajelor comune, identificarea oportunităților de 

comunicare și transmiterea mesajelor pe o singură voce. 

Structura parteneriatului strategic UE-India ar trebui simplificată pe baza intereselor reciproce și a 

unei abordări flexibile și orientate către rezultate. Pentru a contribui la eficacitatea cadrului global al 

dialogului cu India, ar trebui îmbunătățită coordonarea dialogurilor la nivelul UE și la nivel național. 

Reuniunile la nivel înalt periodice UE-India sunt importante pentru menținerea nivelului de 

angajament politic necesar pentru punerea în aplicare a obiectivelor ambițioase expuse în prezenta 

comunicare comună. Dialogurile și schimburile la nivel înalt sunt esențiale pentru a oferi o direcție 

strategică și a supraveghea cooperarea în perioada dintre reuniunile la nivel înalt. 

Relațiile parlamentare dintre UE și India s-au intensificat în ultimii ani și Parlamentul European și-a 

declarat intenția de a promova legături politice mai strânse, inclusiv prin intensificarea schimburilor 

dintre Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu India și Grupul de prietenie India-Europa 

din Lok Sabha și Rajya Sabha. 

Acțiuni propuse: 

 Simplificarea guvernanței cooperării dintre UE și India și adoptarea unei abordări flexibile și 

orientate către rezultate. 

 Sporirea coordonării, a complementarităților și a sinergiilor cu inițiativele bilaterale ale 

statelor membre ale UE. 

 Identificarea, împreună cu statele membre ale UE, a inițiativelor bilaterale care ar putea beneficia 

de sprijin la nivelul UE; încurajarea punerii în comun mai frecvente a resurselor în vederea 

consolidării impactului colectiv. Promovarea unei utilizări strategice a instrumentelor de 

finanțare disponibile. 

 Elaborarea, la nivelul UE și la nivel bilateral, a unor răspunsuri comune care să abordeze 

așteptările Indiei față de UE. Asocierea mai sistematică a statelor membre la dialogurile dintre 

UE și India. 

 Elaborarea unei identități vizuale clare a UE în India, prin sporirea numărului de inițiative de 

diplomație publică și digitală specifice, inclusiv prin implicarea sistematică, împreună cu 

statele membre ale UE, la nivel național și regional. 

 Extinderea și îmbunătățirea programelor existente destinate diplomaților și experților în 

materie de politici, care să ofere o imagine din interior asupra UE. 

 Promovarea unei înțelegeri comune a tendințelor subiacente la nivel global, regional și bilateral, 

precum și a aspectelor socioeconomice, prin schimburi periodice între grupurile de reflecție, 

dialoguri între actorii oficiali și neoficiali (track 1.5), precum și prin dialoguri informale 

(track 2), inclusiv prin intermediul Institutului de Studii de Securitate al UE. 
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Relațiile dintre UE și India sunt în prezent reglementate de Acordul de cooperare dintre UE și India 

din 1994. Pentru a fi în măsură să răspundă ambițiilor stabilite în prezenta comunicare comună și 

pentru a aborda provocările globale actuale, UE și India ar trebui să aibă în vedere negocierea unui 

acord de parteneriat strategic mai amplu.  

Consiliul și Parlamentul European sunt invitate să sprijine acțiunile expuse în prezenta comunicare 

comună.  
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