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IX-XLOKK TAL-ASJA

L-Asja hija l-akbar u l-aktar kontinent popolat fid-dinja, u għandha importanza ġeostrateġika
kbira ħafna għall-UE. Fix-Xlokk tal-Asja, l-ASEAN u l-ASEM huma interlokuturi importanti
għall-UE u l-UE qed issawwar rabtiet aktar mill-qrib mal-pajjiżi fir-reġjun kollu. 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 tax-Xlokk tal-Asja. Ara wkoll l-iskedi informattivi
dwar l-Asja t'Isfel (6.6.7) u l-Asja tal-Lvant (6.6.8).

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).

IX-XLOKK TAL-ASJA

A. Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN)
L-UE u l-ASEAN bdew jiltaqgħu f'livell ta' summit 40 snin ilu. L-ASEAN ġiet stabbilita fl-1967
u issa tinkludi 10 pajjiżi (il-membri fundaturi li huma l-Indoneżja, il-Malasja, il-Filippini,
Singapore u t-Tajlandja, kif ukoll il-Brunei Darussalam, il-Vjetnam, il-Laos, il-Kambodja u l-
Myanmar/Burma). Ilha entità legali internazzjonali minn mindu l-karta tal-ASEAN daħlet fis-
seħħ fl-1 ta' Jannar 2009. Hi ssegwi politika stretta ta' non-interferenza fl-affarijiet interni tal-
membri tagħha.
Il-kooperazzjoni bejn l-UE u l-ASEAN ġiet żviluppata fil-Pjan ta' Azzjoni tal-2012 sabiex
tissaħħaħ s-sħubija msaħħa (2013–2017), u l-UE għandha interess strateġiku fil-konsolidazzjoni
tar-rabtiet mal-ASEAN.
L-UE u l-pajjiżi membri individwali tal-ASEAN isegwu ftehimiet ta' sħubija u kooperazzjoni
(FSK). L-UE hija t-tieni l-akbar sieħeb tal-ASEAN, b'sehem ta' 13 % tal-kummerċ totali tal-
ASEAN fid-dinja. L-ASEAN hija t-tielet l-akbar sieħeb tal-Ewropa 'l barra mill-Ewropa (wara
l-Istati Uniti u ċ-Ċina). Reġgħu bdew in-negozjati f'Marzu 2017 għal FTA bejn reġjun u ieħor
bejn l-UE u l-ASEAN - l-għan aħħari tal-UE. Il-kummerċ reċiproku bejn l-UE u l-ASEAN kien
ta' EUR 208 biljun fl-2016, u l-UE baqgħet l-akbar sors estern ta' flussi ta' IDB lejn l-ASEAN
fl-2015, meta dawn kienu jammontaw għal EUR 23.3 biljun.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_6.6.8.pdf
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B. Laqgħa bejn l-Asja u l-Ewropa (ASEM)
Il-laqgħa bejn l-Asja u l-Ewropa (ASEM) hija l-forum ewlieni bejn l-UE u l-Asja, b'53 sieħeb
li jirrappreżentaw kważi 60 % tal-PDG fid-dinja u aktar minn 60 % tal-popolazzjoni tad-dinja.
Il-11-il Summit tal-Laqgħa Asja-Ewropa (ASEM 11) sar f'Lulju 2016, f'Ulan Bator, il-Mongolja.
Is-Summit tal-ASEM li jmiss ser isir fi Brussell fl-2018. Minbarra laqgħat fil-livell tal-gvern,
l-ASEM tiġbor flimkien ukoll membri tal-parlament, is-settur tan-negozju, is-soċjetà ċivili, l-
akkademja u l-midja.
C. L-Indoneżja
L-Indoneżja, membru tal-G20, it-tielet l-akbar demokrazija fid-dinja u l-akbar pajjiż
b'maġġoranza Musulmana, qed issir sieħeb dejjem aktar importanti għall-UE. Il-kooperazzjoni
hija bbażata fuq il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Indoneżja (FSK) li
daħal fis-seħħ fl-2014. In-negozjati għal Ftehim ta' Sħubija Ekonomika komprensiv (CEPA)
bejn l-UE u l-Indoneżja tniedu uffiċjalment f'Lulju 2016. Iċ-ċiklu introduttorju ta' negozjati
sar f'Settembru 2016, u t-tieni wieħed sar mill-24 sas-27 ta' Jannar tal-2017. Disgħa mill-
pożizzjonijiet inizjali tan-negozjar tal-UE ġew ippubblikati fis-7 ta' Frar 2017.
L-UE hija r-raba' l-akbar sieħeb kummerċjali tal-Indoneżja, b'kummerċ totali li jammonta għal
EUR 25 biljun (2016). L-ewwel laqgħa tal-Kumitat Konġunt bejn l-UE u l-Indoneżja skont il-
Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensiva saret fit-28 ta' Novembru 2016. Il-
Pjan ta' Azzjoni għall-Infurzar tal-Liġi, Tmexxija u Kummerċ fis-Settur Forestali (FLEGT) tal-
UE għen lill-Indoneżja tiżviluppa waħda mis-sistemi tal-assigurazzjoni tal-legalità tal-injam l-
aktar avvanzati fid-dinja. L-ewwel liċenzja FLEGT inħarġet fil-15 ta' Novembru 2016.
Ir-riżoluzzjonijiet tal-PE indirizzaw kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u attakki fuq
minoranzi reliġjużi.
D. Il-Myanmar/Burma
L-UE kienet sieħeb attiv fit-tranżizzjoni demokratika tal-Myanmar/Burma. Hija
fetħet delegazzjoni fil-Myanmar/Burma fl-2013. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew
tal-20 ta' Ġunju 2016 dwar strateġija tal-UE fir-rigward tal-Myanmar/Burma laqgħu t-
trasferiment paċifiku tal-poter u l-konsolidazzjoni tad-demokrazija wara l-elezzjonijiet ta'
Novembru 2015. Il-Parlament Ewropew ipparteċipa fil-Missjoni ta' Osservazzjoni Elettorali tal-
UE (MOE) għall-elezzjonijiet ġenerali tal-2015.
F'Marzu 2016, Htin Kyaw sar l-ewwel president demokratikament elett. Madankollu, il-gvern
għadu jikkondividi s-setgħa mal-armata, li tikkontrolla 25 % tas-siġġijiet tal-Parlament. L-UE
tħeġġeġ lill-Gvern tal-Myanmar/Burma biex jikkonforma l-leġiżlazzjoni eżistenti kollha mad-
dritt u l-istandards internazzjonali u biex jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tad-
Drittijiet tal-Bniedem tan-NU.
Il-Parlament Ewropew indirizza, fir-riżoluzzjonijiet tiegħu, tħassib dwar is-sitwazzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem, u partikolarment il-vjolenza etnika fil-pajjiż — l-aktar reċenti fir-
riżoluzzjoni tiegħu ta' Diċembru 2016 dwar il-persekuzzjoni tal-minoranza Rohingya. Il-
Myanmar/Burma huwa wieħed mill-pajjiżi prijoritarji tal-Parlament għal appoġġ komprensiv
għad-demokrazija. L-UE laqgħet l-aħbar tal-Gvern tal-Myanmar/Burma f'Novembru 2016 li
kien ser jistabbilixxi Kummissjoni ta' Inkjesta dwar il-vjolenza reċenti kontra r-Rohingya
f'Rakhine.
L-UE tat lill-Myanmar/Burma l-aċċess għall-iskema kummerċjali Kollox Ħlief Armi fl-2013
meta l-UE u l-Myanmar/Burma nedew negozjati għal ftehim dwar il-protezzjoni tal-investiment.
Il-ħames ċiklu ta' negozjati dwar il-Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment bejn l-UE
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u l-Myanmar/Burma sar fis-26 u s-27 ta' April 2017. Fl-2016, il-kummerċ totali bejn l-
UE u l-Myanmar/Burma ammonta għal EUR 1.6 biljun. L-UE hija waħda mid-donaturi
ewlenin tal-assistenza għall-Myanmar/Burma. L-ammont tal-assistenza mogħtija għall-perjodu
2014-2020 huwa ta' EUR 688 miljun. Oqsma ta' prijorità huma l-iżvilupp rurali, l-
edukazzjoni, il-governanza u l-istat tad-dritt, u l-bini tal-paċi. Sa minn Mejju 2015, l-UE
pparteċipat fl-"Inizjattiva għall-Promozzjoni tad-Drittijiet u l-Prattiki Fundamentali tax-Xogħol
fil-Myanmar" mal-Istati Uniti, il-Ġappun, id-Danimarka u l-Organizzazzjoni Internazzjonali
tax-Xogħol (ILO).
E. Il-Filippini
F'Mejju 2016, Rodrigo Duterte rebaħ l-elezzjoni presidenzjali b'39% tal-voti. L-
amministrazzjoni l-ġdida ħadet ukoll miżuri kontroversjali kontra t-traffikar tad-drogi b'ordnijiet
ta' "spara biex toqtol" li wasslu għal ksur sfaċċat tad-drittijiet tal-bniedem. Duterte biddel ukoll
il-politika barranija tal-Filippini, billi parzjalment kisser l-alleanza tiegħu mal-Istati Uniti u bena
alleanza ġdida maċ-Ċina u r-Russja.
L-UE u l-Filippini ffirmaw Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni (FSK) fl-2011, iżda għadu
ma ġiex ratifikat mill-Istati Membri kollha. Il-Parlament Ewropew qed ikun dejjem aktar
imħassab dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Filippini, u għadda riżoluzzjonijiet dwar
is-suġġett f'Settembru 2016 u f'Marzu 2017. In-negozjati dwar ftehim ta' kummerċ ħieles
(FTA) mal-Filippini tnedew formalment f'Diċembru 2015. It-tieni ċiklu ta' negozjati sar bejn
it-13 u s-17 ta' Frar 2017 u mexa lejn negozjati bbażati fuq it-test f'għadd ta' oqsma (bħalma
huma l-kummerċ fil-merkanzija, ir-regoli ta' oriġini, il-miżuri ta' Sistemi ta' Protezzjoni Soċjali
(SPS), u l-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli). Il-Filippini bħalissa qed igawdi minn preferenzi
kummerċjali SĠP+. L-UE hija donatur sinifikanti għall-Filippini, u pprovdiet EUR 325 miljun
għall-perjodu l-2014-2020, aktar mid-doppju tal-ammont għall-perjodu preċedenti. L-oqsma ta'
prijorità huma l-istat tad-dritt u t-tkabbir inklużiv.
F. Il-Vjetnam
Il-Vjetnam huwa wieħed mis-sħab ewlenin tal-UE fix-Xlokk tal-Asja. Il-Ftehim Qafas dwar
il-Ftehim Komprensiv ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Vjetnam (FSK) daħal fis-
seħħ fl-2016. L-UE hija t-tielet l-akbar sieħeb kummerċjali tal-Vjetnam, u r-relazzjonijiet huma
mistennija li jintensifikaw meta l-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles (FTA) bejn l-UE u l-Vjetnam
jidħol fis-seħħ, li huwa mistenni fl-2018. L-UE hija wkoll waħda mill-akbar sorsi ta' investiment
dirett barrani fil-Vjetnam. Hija d-donatur ewlieni tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Vjetnam.
Ġie allokat total ta' EUR 400 miljun għall-2020-2014, b'enfażi fuq il-governanza tajba, l-
enerġija u t-tibdil fil-klima.
Il-Vjetnam għadda minn bidla ekonomika u soċjali mgħaġġla matul l-aħħar żewġ deċennji,
flimkien ma' integrazzjoni fl-ekonomija globali. Huwa wieħed mill-pajjiżi li l-aktar qed
jiżviluppa malajr fl-ASEAN, b'medja ta' rata ta' tkabbir tal-PDG ta' madwar 6 % bejn
l-2010 u l-2016. L-UE għandha bilanċ negattiv fil-kummerċ tal-merkanzija mal-Vjetnam ta'
madwar EUR 23 biljun. Fl-2016, il-kummerċ fil-merkanzija bejn l-UE u l-Vjetnam kellu valur
ta' aktar minn EUR 42 biljun, b'EUR 33 biljun f'importazzjonijiet mill-Vjetnam lejn l-UE
u EUR 9 biljun f'esportazzjonijiet mill-UE lejn il-Vjetnam. Il-Parlament Ewropew għadda
riżoluzzjoni f'Ġunju 2016 dwar kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam.
G. It-Tajlandja
Is-sħubija bejn l-UE u t-Tajlandja hija bbażata fuq ftehim qafas iffirmat fl-1980. L-UE u t-
Tajlandja lestew negozjati għal Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni (FSK) f'Marzu 2013, iżda
l-proċess tal-iffirmar tal-ftehim twaqqaf wara l-kolp ta' stat militari fl-2014. Negozjati dwar

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
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Ftehim ta' Kummerċ Ħieles (FTA) tniedu fl-2013 iżda ġew ukoll imwaqqfa. L-UE appellat
b'mod ripetut biex jerġa' jkun hemm gvern demokratiku. L-UE hija t-tielet l-akbar suq ta'
esportazzjoni tat-Tajlandja u t-Tajlandja hija waħda mis-sħab kummerċjali prinċipali tal-UE
fl-ASEAN. Hija wkoll donatur sinifikanti għas-soċjetà ċivili. Il-Parlament Ewropew adotta
riżoluzzjoni dwar is-soċjetà ċivili fit-Tajlandja f'Ottubru 2016 u riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni
politika u tad-drittijiet tal-bniedem f'Ottubru 2015. It-Tajlandja ingħatat notifika ta' Karta Safra
b'rabta mar-Regolament tal-UE għall-prevenzjoni, l-iskoraġġiment u l-eliminazzjoni tas-sajd
illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU), u qed isiru konsultazzjonijiet.
H. Il-Kambodja
Ir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Kambodja huma bbażati fuq il-Ftehim Qafas ta' Kooperazzjoni
tal-1999 u kumitat konġunt jiltaqa' darbtejn fis-sena. Il-Kambodja tibbenefika mill-iskema
kummerċjali Kollox Ħlief Armi u l-UE hija l-akbar suq ta' esportazzjoni għall-prodotti
tal-Kambodja. L-UE hija donatur maġġuri għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-għajnuna
umanitarja, b'finanzjament ta' EUR 410 miljun allokat skont il-Programm Indikattiv Pluriennali
2014-2020 (MIP), b'enfażi fuq l-agrikoltura u l-ġestjoni tar-riżorsi, l-edukazzjoni u l-ħiliet,
u l-governanza tajba. Il-Membri tas-Sottokumitat tal-PE għad-Drittijiet tal-Bniedem żaru l-
Kambodja f'Marzu 2016. Il-Parlament adotta diversi riżoluzzjonijiet dwar is-sitwazzjoni tad-
drittijiet politiċi u ċivili fil-Kambodja. Il-Kambodja ilha mniżżla f'lista sewda tal-UE sa
mill-2014, b'rabta mar-Regolament tal-UE għall-prevenzjoni, l-iskoraġġiment u l-eliminazzjoni
tas-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU).
I. Singapore
L-UE u Singapore bdew Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni (ESPCA) u Ftehim ta' Kummerċ
Ħieles bejn l-UE u Singapore (EUSFTA) fl-2013. Iż-żewġ ftehimiet qed jistennew li jiġu
ratifikati. L-UE hija t-tielet l-aktar sieħeb kummerċjali importanti ta' Singapore u l-akbar sors
ta' investiment dirett barrani. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kkjarifikat fl-opinjoni
tagħha tas-16 ta' Mejju 2017[1] li minkejja li l-UE hija esklussivament kompetenti għall-biċċa
l-kbira tal-EUSFTA fil-forma attwali tiegħu, l-UE waħedha ma tistax tikkonkludih, peress li
ċerti dispożizzjonijiet, speċjalment dawk relatati mal-investiment barrani mhux dirett u mas-
soluzzjoni ta' tilwim bejn investituri u stati, jaqgħu taħt il-kompetenzi kondiviżi bejn l-UE u l-
Istati Membri.
Iż-żewġ naħat għandhom livell għoli ta' koperazzjoni fl-oqsma tan-negozju, ix-xjenza u t-
teknoloġija. L-UE titlob l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt u tappoġġja l-ħidma tas-soċjetà ċivili
permezz tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR).
J. Il-Brunei
L-UE qed ittejjeb b'mod attiv ir-relazzjonijiet mal-Brunei, iżda għad m'hemmx ftehim qafas.
Ir-relazzjonijiet huma prinċipalment immaniġġjati permezz tal-ASEAN. Ftehim ta' Sħubija u
Kooperazzjoni (FSK) qed jiġi nnegozjat. L-UE hija l-ħames l-akbar sieħeb kummerċjali tal-
Brunei u l-kummerċ bejn l-UE u l-Brunei huwa prinċipalment fil-makkinarju, il-vetturi bil-
mutur u l-kimika.
K. Il-Laos
L-UE u l-Laos għandhom Ftehim ta' Kooperazzjoni li jmur lura għall-1997 u l-Kumitat
Konġunt jiltaqa' kull sentejn. L-UE hija waħda mid-donaturi ewlenin għall-iżvilupp tal-Laos. Il-
Programm Indikattiv Pluriennali għal-Laos għall-2014-2020 jalloka EUR 207 miljun u jiffoka
fuq in-nutrizzjoni, l-edukazzjoni u l-governanza. L-UE tappoġġja l-ħidma tas-soċjetà ċivili fil-

[1]Court of Justice of the European Union, Opinion No 2/15 of 16.5.2017, ECLI:EU:C:2017:376.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A62015CV0002%2801%29

https://eeas.europa.eu/node/10070_en
https://eeas.europa.eu/node/10070_en
http://www.eidhr.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A62015CV0002%2801%29
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Laos. Il-Laos jibbenefika mill-iskema Kollox Ħlief Armi u l-kummerċ kien qiegħed jikber
b'mod rapidu f'dawn l-aħħar snin.
L. Il-Malasja
L-UE u l-Malasja kkonkludew in-negozjati dwar Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni (FSK)
fl-2015 u bħalissa qegħdin jinnegozjaw Fteħim ta' Kummerċ Ħieles, iżda n-negozjati ġew
sospiżi fuq it-talba tal-Malasja. Eżerċizzju ta' rendikont qed jiġi finalizzat biex jivvaluta l-
prospetti għat-tkomplija tan-negozjati. L-UE hija l-ħames l-akbar sieħeb kummerċjali tal-
Malasja. Il-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE tiffoka fuq l-iżvilupp sostenibbli u l-ambjent, ir-
riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku, il-programmi tal-migrazzjoni u tal-asil, id-drittijiet tal-bniedem
u l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
06/2017
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