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L-ASJA T'ISFEL

L-Asja hija l-akbar u l-aktar kontinent popolat fid-dinja, u għandha importanza ġeostrateġika
kbira ħafna għall-UE. L-UE qed issawwar rabtiet aktar mill-qrib mal-pajjiżi fl-Asja t'Isfel.
L-Indja issa hija sieħeb strateġiku tal-UE. L-UE għandha tħassib dwar is-sigurtà fir-reġjun,
bħall-kunflitt ta' Kashmir u l-Afganistan. L-UE hija attur ekonomiku qawwi u tagħti
kontribut importanti għall-iżvilupp u l-għajnuna, filwaqt li taħdem biex trawwem il-bini tal-
istituzzjonijiet, id-demokrazija, il-governanza tajba u d-drittijiet tal-bniedem.

Din l-Iskeda Informattiva tiddeskrivi r-reġjun tal-Asja t'Isfel. Ara wkoll l-Iskedi Informattivi
dwar l-Asja tal-Lvant (6.6.8) u x-Xlokk tal-Asja (6.6.9).

BAŻI ĠURIDIKA

— It-Titolu V (azzjoni esterna tal-UE) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE);

— l-Artikoli 206-207 (kummerċ) u 216-219 (ftehimiet internazzjonali) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

— Ftehimiet ta' Sħubija u Kooperazzjoni (FSK) (relazzjonijiet bilaterali).

L-ASJA T'ISFEL

L-UE tħeġġeġ l-integrazzjoni reġjonali u tappoġġja l-Assoċjazzjoni tal-Asja tan-Nofsinhar
għall-Kooperazzjoni Reġjonali (SAARC). Il-pajjiżi membri tal-SAARC huma l-Afganistan, il-
Bangladesh, il-Bhutan, l-Indja, il-Maldivi, in-Nepal, il-Pakistan u s-Sri Lanka. L-UE, iċ-Ċina,
l-Iran, il-Ġappun, il-Korea t'Isfel, il-Mauritius, il-Myanmar/Burma u l-Istati Uniti għandhom
status ta' osservatur fl-SAARC. L-UE hija s-sieħeb kummerċjali ewlieni tal-SAARC. Il-
kummerċ bejn l-UE u l-SAARC għandu valur ta' EUR 112 biljun (2016); l-UE tirrappreżenta
madwar 15 % tal-kummerċ globali tal-SAARC mad-dinja u 22% tas-suq tal-esportazzjoni
tagħha (2015).
Il-kooperazzjoni għall-iżvilupp bejn l-UE u l-pajjiżi tal-Asja t'Isfel tkopri l-għajnuna finanzjarja
u teknika kif ukoll il-kooperazzjoni ekonomika. Il-prijoritajiet jinkludu l-istabilità reġjonali, it-
tnaqqis tal-faqar, id-drittijiet tal-bniedem, l-iżvilupp sostenibbli, il-governanza tajba u d-drittijiet
tax-xogħol. Il-kooperazzjoni bejn l-UE u l-SAARC tfittex li tippromwovi l-armonizzazzjoni tal-
istandards u l-iffaċilitar tal-kummerċ u li żżid l-għarfien dwar il-benefiċċji tal-kooperazzjoni
reġjonali.
A. L-Indja
Fl-2004, l-UE tejbet ir-relazzjonijiet tagħha mal-Indja, li hija l-ekonomija li l-aktar qed tikber
malajr fid-dinja, għal sħubija strateġika li tkopri l-kooperazzjoni politika, kummerċjali u
ekonomika. It-13-il Summit bejn l-UE u l-Indja fl-2016 iddefinixxa pjan direzzjonali komuni,
l-Aġenda ta' Azzjoni 2020 bejn l-UE u l-Indja, li ser issaħħaħ is-sħubija fil-ħames snin li
ġejjin. L-UE hija s-sieħeb kummerċjali ewlieni tal-Indja b'sehem ta' 13.5 % tal-kummerċ globali
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tagħha fil-merkanzija. Il-kummerċ totali, inklużi s-servizzi, qabżu l-EUR 100 biljun fl-2015, u
jammonta għal EUR 275 miljun kuljum. Il-kummerċ reċiproku fil-merkanzija bejn l-UE u l-
Indja huwa stmat għal aktar minn EUR 77 biljun fl-2016, b'bilanċ favorevoli għoli ta' EUR 1.5
biljun favur l-Indja. L-UE hija wkoll wieħed mis-sorsi ta' investiment l-aktar importanti tal-
Indja, b'EUR 51 biljun fi stokk endoġenu u EUR 16 biljun fi stokk eżoġenu fl-2015. L-Indja
bħalissa tibbenefika minn tariffi preferenzjali unilaterali taħt l-Iskema ta' Preferenzi Tariffarji
Ġeneralizzati (SĠP).
L-UE hija donatur importanti tal-għajnuna għall-iżvilupp għall-Indja permezz ta' kooperazzjoni
tematika u reġjonali. Il-kooperazzjoni tkopri varjetà wiesgħa ta' kwistjonijiet, iżda hija
strateġikament iffokata fuq l-opportunitajiet għan-negozju, is-sigurtà tal-enerġija, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-edukazzjoni għolja u l-iżvilupp tal-ħiliet.
Minkejja t-tkabbir ekonomiku notevoli tal-Indja, kważi 30 % tal-popolazzjoni tagħha tgħix
fil-faqar. Il-PE għadda riżoluzzjonijiet dwar kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod
partikolari l-vjolenza kontra n-nisa u t-tfal, u t-tħaddim tat-tfal.
B. Is-Sri Lanka
It-tmiem fl-2009 tal-gwerra li kienet ilha għaddeja 26 sena bejn il-gvern u t-Tamili
ħeġġeġ tkabbir ekonomiku b'saħħtu. Ir-rebħa sorpriża ta' Maithripala Sirisena fl-elezzjonijiet
presidenzjali ta' Jannar 2015 ġabet fi tmiem id-deċennju ta' setgħa tal-President Rajapaksa u
saħħet il-kooperazzjoni mal-UE.
Il-qafas ġuridiku attwali għar-relazzjonijiet huwa bbażat fuq il-Ftehim ta' Kooperazzjoni
ffirmat fl-1995. Fid-19 ta' Mejju 2017, l-UE tat lis-Sri Lanka r-riammissjoni għall-preferenzi
kummerċjali SĠP+ bil-kundizzjoni li tagħmel progress fid-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema.
L-UE kienet issospendiet il-preferenzi kummerċjali SĠP+ minħabba n-nuqqasijiet serji tal-
gvern preċedenti fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-konvenzjonijiet tan-NU dwar id-drittijiet
tal-bniedem.
Fis-27 ta' April 2017 il-Parlament Ewropew ivvota kontra proposta dwar ir-rifjut tal-għoti tas-
SĠP+ lis-Sri Lanka. L-UE hija l-akbar suq tal-esportazzjonijiet tas-Sri Lanka u t-tieni l-akbar
sieħeb kummerċjali tagħha. Il-kummerċ reċiproku fil-merkanzija bejn l-UE u s-Sri Lanka huwa
stmat EUR 4 biljun għall-2016. L-assistenza tal-UE lis-Sri Lanka għall-perjodu 2014-2020
tammonta għal EUR 760 miljun, u tiffoka prinċipalment fuq l-iżvilupp rurali. Is-Sri Lanka
kompliet tagħmel progress fir-riforma tas-sistema tagħha ta' governanza tas-sajd u ssodisfat l-
obbligi internazzjonali tagħha f'April 2016 b'qafas ġuridiku għall-ġlieda kontra s-sajd Illegali,
Mhux Rappurtat u Mhux Regolat (IUU).
C. Il-Pakistan
Ir-relazzjoni bejn l-UE u l-Pakistan hija bbażata fuq il-Ftehim ta' Kooperazzjoni tal-2004. Il-
Pjan ta' Impenn ta' ħames snin bejn l-UE u l-Pakistan tal-2012 jipprovdi qafas għat-titjib tar-
relazzjonijiet politiċi bilaterali. Id-djalogu strateġiku bejn l-UE u l-Pakistan bħalissa qed jaħdem
fuq Pjan ta' Impenn Strateġiku ġdid u msaħħaħ bejn l-UE u l-Pakistan li għandu jiġi ffinalizzat sa
nofs l-2017 u mbagħad imġedded, skont il-progress miksub f'oqsma bħad-drittijiet tal-bniedem,
id-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-governanza tajba.
L-istabilità politika tal-Pakistan, bħala setgħa nukleari, ser tiddependi fuq it-tqassim tas-setgħat
bejn l-amministrazzjoni ċivili, il-forza militari u l-ġudikatura, kif ukoll fuq ir-riformi tal-Prim
Ministru Nawaz Sharif maħsuba biex isaħħu l-istat tad-dritt u l-governanza tajba, flimkien
mar-riformi ekonomiċi u l-programmi ta' privatizzazzjoni. Sa mill-2016, ir-rivelazzjonijiet
fil-"Panama Papers" dwar il-familja Sharif dgħajfu l-gvern.
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Is-sitwazzjoni ta' sigurtà hija sors ta' instabilità u l-Armata Pakistana għadha involuta fil-politika
tal-pajjiż, b'mod partikolari rigward is-sigurtà, id-difiża u l-politika barranija, b'mandat kbir
kontra t-terroriżmu.
Ir-riżoluzzjonijiet tal-PE indirizzaw it-tħassib ewlieni dwar id-drittijiet tal-bniedem, li huma
s-sospensjoni ta' moratorju fuq il-piena tal-mewt, l-effetti tal-liġi dwar il-blasfemija, is-
sitwazzjoni tal-minoranzi etniċi u reliġjużi u l-istabbiliment ta' qrati militari speċjali biex
jipproċessaw persuni ċivili akkużati b'terroriżmu.
Il-Pakistan huwa benefiċjarju ewlieni tal-preferenzi kummerċjali unilaterali tal-UE, fi
ħdan il-komponent SĠP+ tal-iskema tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP). L-
UE hija wieħed mis-sħab kummerċjali ewlenin tal-Pakistan, b'kummerċ ta' valur totali ta'
EUR 11.6 biljun fl-2016, u l-UE tieħu iżjed minn 20 % mill-esportazzjonijiet totali tal-
Pakistan. Il-Pakistan għandu bilanċ kummerċjali favorevoli kbir ta' EUR 1 biljun mal-UE. L-
UE hija donatur sinifikanti ta' assistenza għall-iżvilupp u għajnuna umanitarja għall-Pakistan.
Il-finanzjament taħt l-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp għall-2020-2014 jammonta
għal EUR 653 miljun u huwa ffukat fuq l-iżvilupp rurali, l-edukazzjoni u l-governanza tajba,
id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt.
D. L-Afganistan
F'Settembru 2014, l-Afganistan lesta l-ewwel tranżizzjoni demokratika tiegħu bil-ġurament
ta' Ashraf Ghani bħala President. Ir-riżultat tal-elezzjonijiet presidenzjali kkawżaw kriżi
istituzzjonali serja, u r-rivali politiku tal-President, Abdullah, inħatar bħala uffiċjal "kap
eżekuttiv tal-gvern". Negozjati fit-tul dewmu l-formazzjoni ta' kabinett sħiħ. Il-Forza
Internazzjonali ta' Assistenza għas-Sigurtà (ISAF) rtirat f'Diċembru 2014, iżda 13 000 truppa
tal-Istati Uniti u tan-NATO għadhom hemm. It-Taliban — u, aktar reċentement, l-hekk imsejjaħ
grupp tal-Istat Iżlamiku (IS) — jirrappreżentaw sfidi serji għas-sigurtà. L-Afganistan jinsab
fil-periklu li jsir "stat fallut". Kooperazzjoni reġjonali akbar tkun mutur importanti ta' stabilità
nazzjonali u reġjonali.
Wara l-waqgħa tar-reġim Taliban fl-2001, l-UE fetħet delegazzjoni f'Kabul. L-Ambaxxatur
tal-UE huwa wkoll ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE. Is-sħubija attwali hija ggwidata mid-
Dikjarazzjoni Politika Konġunta tal-2005 u mill-Istrateġija tal-UE għall-Afganistan tal-2014.
Il-Kunsill adotta segwitu għar-rapport dwar l-Istrateġija UE-Afganistan 2014-2016 fil-
konklużjonijiet tiegħu dwar l-Afganistan tat-18 ta' Lulju 2016. It-tieni Djalogu lokali dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem bejn l-Afghanistan u l-UE f'Kabul fl-1 ta' Ġunju 2016 enfasizza l-impenn
kontinwu tal-gvern Afgan li jtejjeb is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. L-Afganistan huwa
l-akbar riċevitur ta' fondi tal-UE għall-iżvilupp. Il-baġit attwali tal-UE jalloka EUR 1.4 biljun
għall-Afganistan matul il-perjodu 2014-2020, b'enfażi fuq l-agrikoltura, l-iżvilupp rurali, is-
saħħa, l-istat tad-dritt, il-pulizija, id-demokratizzazzjoni u r-responsabbiltà. Madwar 20 % tal-
fondi huma riżervati għal "ħlasijiet ta' inċentiv" marbuta ma' riformi.
Il-PE appoġġja bis-sħiħ il-Ftehim ta' Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Afganistan dwar Sħubija u
Żvilupp (CAPD), u talab f'riżoluzzjoni ta' Ġunju 2013 sabiex jiġi konkluż malajr kemm jista'
jkun. Is-CAPD ġie ffirmat fit-18 ta' Frar 2017.
Il-Konferenza Ministerjali ta' Brussell dwar l-Afganistan ospitata mill-UE fil-5 ta' Ottubru 2016
kienet suċċess. Hija ġabret flimkien 75 pajjiż u 26 organizzazzjoni internazzjonali li approvaw l-
aġenda tar-riforma tal-Gvern Afgan u wegħdu EUR 13.6 biljun. L-UE u l-Istati Membri tagħha
impenjaw EUR 5 miljun.
F'Novembru 2015, il-Parlament esprima tħassib serju dwar l-azzjonijiet ta' insurġenza li qed
jiżdiedu u dwar l-azzjonijiet tat-Talibani kontra minoritajiet bħal Shia-Hazaras. It-tieni l-akbar
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kontinġent ta' rifuġjati li qed jaslu fl-UE matul il-"mewġa kbira" ta' 2015/2016 huwa magħmul
minn ċittadini Afgani. L-UE qed tagħti wkoll appoġġ lin-numri kbar ta' persuni li mill-2016 qed
jirritornaw lura lejn l-Afganistan mill-Pakistan u l-Iran. Il-missjoni tal-UE li tappoġġja l-bini ta'
pulizija ċivili Afgana (EUPOL), li ġiet stabbilita fl-2007, ingħalqet fi tmiem l-2016.
L-UE kienet ir-raba' l-akbar sieħeb kummerċjali tal-Afganistan, wara l-Pakistan, l-Indja u l-
Istati Uniti, fl-2015. L-Afganistan jibbenefika mill-arranġament kummerċjali Kollox Ħlief Armi
(EBA) mal-UE.
Jorge Soutullo / Anna Saarela / Fernando Garcés de los Fayos
06/2017
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