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L-ASJA TAL-LVANT

L-Asja hija l-akbar u l-aktar kontinent popolat fid-dinja, u għandha importanza ġeostrateġika
kbira ħafna għall-UE. L-UE għandha tliet sħab strateġiċi fl-Asja tal-Lvant: Iċ-Ċina, il-Ġappun
u r-Repubblika tal-Korea. Hi tiffaċċja tħassib ta' sigurtà fir-reġjun, bħall-isfida nukleari fil-
Korea ta' Fuq u t-tilwim dwar il-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar. L-UE hija attur ekonomiku
qawwi u tagħti kontribut importanti għall-għajnuna u l-iżvilupp, 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 tal-Lvant. Ara wkoll l-Iskedi Informattivi
dwar l-Asja t'Isfel (6.6.7) u x-Xlokk tal-Asja (6.6.9).

IL-BAŻI ĠURIDIKA

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

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

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

L-ASJA TAL-LVANT

A. Iċ-Ċina
L-UE reġgħet bdiet ir-relazzjonijiet maċ-Ċina — li kienu ġew sospiżi fl-1989 wara l-massakru
tal-Pjazza Tiananmen — fl-1994. Madankollu, l-embargo fuq l-armi impost mill-UE wara l-
avvenimenti tal-1989, għadu fis-seħħ. L-interdipendenza ekonomika dejjem tikber bejn iż-żewġ
sħab hija riflessa fl-Aġenda Strateġika għall-Kooperazzjoni UE-Ċina 2020, li ġiet adottata
fit-22 ta' Ġunju 2016. F'dan il-qafas, l-UE qed tfittex kooperazzjoni strateġika maċ-Ċina fi
tliet oqsma prinċipali: l-aġenda ta' prosperità u riforma; il-politika barranija u ta' sigurtà; il-
governanza globali u l-kuntest multilaterali. Id-19-il Summit UE-Ċina sar fi Brussell fl-1
u t-2 ta' Ġunju 2017. Iż-żewġ partijiet affermaw mill-ġdid il-kooperazzjoni tagħhom biex
jindirizzaw it-tibdil fil-klima u l-appoġġ tagħhom għall-Ftehim ta' Pariġi. Iċ-ċiklu li jmiss tad-
Djalogu dwar id-Drittijiet tal-Bniedem bejn l-UE u ċ-Ċina ddedikat (annwali) ser isir aktar tard
f'Ġunju 2017 Iċ-Ċina opponiet bil-qawwa kwalunkwe "interferenza" esterna fl-affarijiet interni
relatati mal-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem. Il-Parlament Ewropew enfasizza l-ksur tad-
drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina, inklużi d-detenzjoni arbitrarja, il-kampijiet tax-xogħol, il-piena
tal-mewt, ir-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-espressjoni u tal-assoċjazzjoni, l-aborti furzati u l-
politiki ripressivi fit-Tibet u f'Xinjiang. Il-Parlament appoġġa wkoll is-sejħiet taċ-ċittadini Ċiniżi
għal riformi politiċi effettivi[1].

[1]ĠU C 36, 29.1.2016, p. 126.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_6.6.9.pdf
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Il-klima kummerċjali fiċ-Ċina hija meqjusa diffiċli. Fl-2016, il-flussi tal-investiment dirett
barrani Ċiniż (IDB) fl-UE żdiedu għal livell rekord ta' kważi EUR 40 biljun, filwaqt li l-
investiment tal-UE fiċ-Ċina niżel għal anqas minn EUR 8 biljun, li huwa l-livell minimu ta'
dawn l-aħħar 10 snin.
L-UE għadha s-sieħeb kummerċjali ewlieni taċ-Ċina, filwaqt li ċ-Ċina hija t-tieni l-akbar
sieħeb kummerċjali tal-UE wara l-Istati Uniti. Il-kummerċ fil-merkanzija bejn l-UE u ċ-Ċina
għandu valur akbar minn EUR 1.5 biljun kuljum, fejn l-esportazzjonijiet tal-UE jammontaw
għal EUR 170 biljun u l-importazzjonijiet għal EUR 345 biljun fl-2016. Madankollu, l-UE
hija mħassba dwar il-miżuri protezzjonisti taċ-Ċina, ir-restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni, kif
ukoll il-problema ta' kapaċità żejda f'ċerti setturi industrijali, kif ukoll in-nuqqas ta' reċiproċità
u aċċess għas-suq għal relazzjonijiet kummerċjali u ta' investiment.
Fit-12 ta' Mejju 2016, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar il-pożizzjoni tal-UE fir-rigward
tal-għoti ta' status ta' ekonomija tas-suq liċ-Ċina. Iċ-Ċina u l-UE nedew in-negozjati dwar
Ftehim Bilaterali ta' Investiment komprensiv (BIA) f'Novembru 2013. Huwa kruċjali li
skambju tal-offerti tal-aċċess għas-suq iseħħ kmieni kemm jista' jkun. L-UE tqis il-konklużjoni
rapida ta' ftehim maċ-Ċina dwar l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi bħala prijorità ewlenija. Is-
sessjonijiet ta' ħidma annwali bejn id-Delegazzjoni tal-Parlament għar-relazzjonijiet maċ-Ċina
u l-kontropartijiet mill-Kungress Nazzjonali tal-Poplu ġew sospiżi minħabba li l-40 laqgħa
interparlamentari (IPM), skedata għal Settembru 2016, ġiet ikkanċellata fl-aħħar mument miċ-
Ċiniżi minħabba stedina estiża mill-Parlament lid-Dalai Lama.
F'Lulju 2016, il-Qorti Permanenti tal-Arbitraġġ fl-Aja stabbilixxiet f'sentenza mhux vinkolanti
li ċ-Ċina ma għandha l-ebda dritt storiku f'ħafna miż-żoni kkontestati fil-Baħar taċ-Ċina tan-
Nofsinhar.
B. It-Tajwan
L-UE taderixxi ma' politika ta' "Ċina waħda" u ma tirrikonoxxix lit-Tajwan bħala stat sovran.
L-inklużjoni tat-Tajwan fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2015 intitolata
"Kummerċ għal kulħadd" huwa żvilupp importanti peress li tgħid li: "l-UE ser tesplora l-ftuħ
ta' negozjati dwar l-investiment ma' [Hong Kong u] t-Tajwan." Ftehim Bilaterali ta' Investiment
(BIA) mat-Tajwan imur lil hinn mill-protezzjoni tal-investiment, peress li jadotta approċċ
komprensiv fir-rigward tal-aċċess għas-suq kif ukoll tar-regoli li jtejbu l-qafas regolatorju
ġenerali. L-UE żviluppat djalogu strutturat sew dwar kwistjonijiet ekonomiċi u kummerċjali
mat-Tajwan f'għadd ta' setturi, bħal dak tal-karozzi, farmaċewtiċi, kosmetiċi u tagħmir mediku.
L-UE hija r-raba' l-akbar suq tat-Tajwan u l-kummerċ fil-merkanzija bejn l-UE u t-Tajwan laħaq
rekord ġdid ta' EUR 46 biljun fl-2016. Bi stokk ta' investiment dirett barrani ta' EUR 10 biljun,
l-UE hija l-akbar investitur fit-Tajwan. Il-Parlament appoġġja negozjati possibbli dwar ftehim
ta' kooperazzjoni ekonomika bejn l-UE u t-Tajwan u ħeġġeġ kooperazzjoni bilaterali aktar mill-
qrib fil-kummerċ, ir-riċerka, il-kultura, l-edukazzjoni u l-protezzjoni ambjentali[2].
C. Il-Ġappun
Ir-relazzjonijiet tal-UE mal-Ġappun, sieħeb strateġiku tal-UE sa mill-2003, huma bbażati fuq
valuri komuni: id-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt. L-UE u l-Ġappun
bħalissa qed jaħdmu lejn ftehim qafas – Ftehim ta' Sħubija Strateġika (SPA) li jkopri mhux
biss djalogu politiku u kooperazzjoni politika, iżda wkoll kooperazzjoni dwar sfidi reġjonali
u globali. B'mod parallel, ftehim ta' kummerċ ħieles (FTA) bejn l-UE u l-Ġappun qed jiġi

[2]Ir-riżoluzzjoni tat-12 ta' Settembru 2012 dwar ir-Rapport Annwali mill-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-
Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni, ĠU C 353 E, 3.12.2013, p. 77. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-334

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//MT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//MT
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nnegozjat bl-għan li jistimula l-kummerċ u t-tkabbir ekonomiku fuq iż-żewġ naħat. In-negozjati
tniedu uffiċjalment fil-25 ta' Marzu 2013 u t-18-il ċiklu seħħ f'Tokyo f'April 2017. Fil-
laqgħa bejn il-mexxejja UE-Ġappun fil-21 ta' Marzu 2017, il-partijiet ikkonfermaw l-intenzjoni
tagħhom li jikkonkludu malajr. Meta l-Parlament approva t-tnedija tan-negozjati dwar FTA
hu insista fuq benefiċċji reċiproċi u ugwali mill-ftehim u stieden lill-Ġappun sabiex iwettaq,
b'mod partikolari, l-impenji tiegħu biex inaqqas il-miżuri nontariffarji u l-ostakoli tekniċi għall-
kummerċ. Il-Ġappun huwa t-tieni l-akbar sieħeb kummerċjali tal-UE fl-Asja (wara ċ-Ċina),
b'kummerċ totali bejn it-tnejn li ammonta għal EUR 125 biljun fl-2016. Iż-żewġ partijiet huma
impenjati li jkomplu jsaħħu r-relazzjonijiet kummerċjali u ta' investiment.
D. Ir-Repubblika tal-Korea (il-Korea t'Isfel)
Il-Korea t'Isfel ilha sieħeb strateġiku tal-UE mill-2010 u minn dakinhar saħħet il-valuri
demokratiċi tagħha u issa għandha soċjetà ċivili żviluppata sew. L-iżvilupp mgħaġġel tal-
ekonomija tas-suq tagħha kompla jrawwem ir-rabtiet politiċi u ekonomiċi mill-qrib mal-
UE. Il-Ftehim Qafas UE-Korea t'Isfel 2014, jipprovdi bażi għal kooperazzjoni msaħħa dwar
kwistjonijiet politiċi u globali b'rabta legali mal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Korea t'Isfel
(FTA). F'Lulju 2016 tfakkar il-ħames anniversarju tal-FTA bejn l-UE u l-Korea t'Isfel li skontu
l-esportazzjonijiet ta' oġġetti huma kompletament liberalizzati, bl-eċċezzjoni ta' numru limitat
ta' prodotti agrikoli. Il-kummerċ bilaterali bejn l-UE u l-Korea t'Isfel kiber b'mod sinifikanti
fuq iż-żewġ naħat u laħaq livell rekord ta' aktar minn EUR 96 biljun fl-2016. Ir-relazzjonijiet
mal-Korea t'Isfel jinvolvu wkoll livell li dejjem qiegħed jikber ta' integrazzjoni ekonomika u
kummerċjali. L-UE u l-Korea t'Isfel għandhom l-għan komuni li jiddenuklearizzaw il-peniżola
Koreana u jiżguraw l-istabilità fil-Grigal tal-Asja.
E. Il-Korea ta' Fuq
L-UE m'għandha l-ebda rappreżentazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea
(RDPK), u r-relazzjonijiet bilaterali huma limitati, u ma hemm l-ebda trattat politiku
jew kummerċjali bilaterali fis-seħħ. Barra minn hekk, minbarra l-għajnuna umanitarja,
il-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE hija suġġetta għall-kunsiderazzjonijiet politiċi, is-
sanzjonijiet tan-NU u restrizzjonijiet oħra. Il-Parlament adotta diversi riżoluzzjonijiet li
jikkundannaw Pyongyang għall-programmi nukleari u tal-missili tagħha u esprima tħassib kbir
dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem li dejjem qed tmur għall-agħar fil-pajjiż.
F'konformità mar-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU (2270 u 2321),
fis-6 ta' April 2017, l-UE żiedet is-sanzjonijiet kontra r-RDPK billi estendiet il-projbizzjoni
fuq l-investimenti lil hinn mis-servizzi finanzjarji u t-trasport għal setturi ġodda, bħall-
industrija marbuta mal-armi konvenzjonali, il-metallurġija, l-industrija ajruspazjali u s-servizzi
informatiċi, is-servizzi marbuta mal-minjieri u l-manifattura fl-industrija kimika, tal-minjieri
u tar-raffinament. L-UE żiedet erba' persuni mal-lista ta' dawk immirati mill-miżuri ristrettivi
tagħha kontra r-RDPK, biex b'hekk it-total tan-numru ta' persuni li huma soġġetti għal
restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar u ffriżar tal-assi ammonta għal 41; seba' entitajiet huma wkoll
soġġetti għal iffriżar tal-assi. Rigward il-kummerċ fil-merkanija, l-UE hija l-11 l-akbar sieħeb
kummerċjali tal-Korea ta' Fuq, b'kummerċ totali li jammonta għal EUR 30 miljun.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
07/2017
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