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L-ASJA T'ISFEL

L-Indo-Paċifiku qed jevolvi b'mod rapidu u qed isir l-aktar reġjun ġeostrateġiku
importanti, li fih jgħixu aktar minn 50 % tal-popolazzjoni globali. Żewġ terzi tal-
kummerċ dinji tal-kontejners jgħaddi mill-Indo-Paċifiku u l-mogħdijiet tal-baħar tiegħu
huma r-rotot ewlenin għall-kummerċ u l-provvisti tal-enerġija. L-istrateġija tal-UE
għall-kooperazzjoni fl-Indo-Paċifiku ġiet adottata f'Settembru 2021 biex tiżdied il-
preżenza tal-UE fir-reġjun, jinbnew sħubijiet, jissaħħaħ l-ordni internazzjonali bbażat
fuq ir-regoli u jiġu indirizzati l-isfidi globali. L-UE qed tadatta l-istrumenti attwali
tagħha bħala parti mill-awtonomija strateġika tagħha. Il-Boxxla Strateġika tal-UE
għas-Sigurtà u d-Difiża, approvata formalment mill-Kunsill f'Marzu 2022, tippromwovi
arkitettura ta' sigurtà reġjonali miftuħa u bbażata fuq ir-regoli, inkluż linji marittimi
siguri ta' komunikazzjoni, bini tal-kapaċità u preżenza navali msaħħa fl-Indo-Paċifiku.
L-UE qed issawwar rabtiet eqreb mal-pajjiżi fl-Asja t'Isfel, bħala attur ekonomiku
b'saħħtu u donatur importanti għall-iżvilupp u l-għajnuna. L-UE qed taħdem biex
trawwem il-bini tal-istituzzjonijiet, id-demokrazija, il-governanza tajba u d-drittijiet tal-
bniedem, filwaqt li għandha wkoll tħassib dwar is-sigurtà, pereżempju b'rabta mal-
konflitt fil-Kashmir u l-Afganistan. Il-Parlament Ewropew appoġġja l-assistenza tal-
UE biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-COVID-19 u l-impatt tagħha fir-reġjun, b'appoġġ
immirat għall-aktar gruppi tal-popolazzjoni vulnerabbli.

Din l-iskeda informattiva tiddeskrivi r-reġjun tal-Asja t'Isfel. Ara wkoll l-iskedi informattivi
dwar l-Asja tal-Lvant (5.6.8) u x-Xlokk tal-Asja (5.6.9).

BAŻI ĠURIDIKA

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

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

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

L-ASSOĊJAZZJONI TAL-ASJA T'ISFEL GĦALL-KOOPERAZZJONI
REĠJONALI (SAARC)

L-UE tħeġġeġ l-integrazzjoni reġjonali u tappoġġja l-Assoċjazzjoni tal-Asja t'Isfel 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, Mauritius, il-Myanmar u l-Istati Uniti għandhom
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status ta' osservatur. Minħabba nuqqas ta' qbil intern, b'mod partikolari bejn l-Indja u l-
Pakistan, il-ħidma tas-SAARC waqfet.
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-
istabbiltà 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 biex jiżdied
l-għarfien dwar il-benefiċċji tal-kooperazzjoni reġjonali.

L-INDJA

Is-sħubija strateġika bejn l-UE u l-Indja, stabbilita fl-2004, tippromwovi d-djalogu politiku
u l-kooperazzjoni, l-iżvilupp tar-relazzjonijiet ekonomiċi, il-kummerċ u l-investiment,
kif ukoll it-tisħiħ tal-iskambji bejn il-persuni. Il-Kunsill tal-Ewropa adotta konklużjonijiet
fl-10 ta' Diċembru 2018 bl-għan li jfittex involviment aktar profond u usa' mal-Indja
permezz tal-promozzjoni tal-paċi u s-sigurtà matul is-snin li ġejjin.
L-UE hija t-tielet l-akbar sieħeb kummerċjali tal-Indja, u tirrappreżenta valur ta'
EUR 88 biljun f'kummerċ fil-merkanzija fl-2021 (10.8% tal-kummerċ totali Indjan),
b'bilanċ kummerċjali ta' madwar EUR 4.3 biljun favur l-Indja. L-UE hija l-akbar
investitur barrani fl-Indja, bi flussi ta' investiment barrani fil-pajjiż li żdiedu minn 8%
għal 18% matul l-aħħar għaxar snin. L-istokks tal-investiment dirett barrani tal-UE
fl-Indja ammontaw għal madwar EUR 80 biljun fl-2021. Madwar 6 000 kumpanija
Ewropea huma preżenti fl-Indja, u jipprovdu 1.7 miljun impjieg direttament u 5 miljun
impjieg indirettament f'firxa wiesgħa ta' setturi. Bħalissa l-Indja tibbenefika minn tariffi
preferenzjali unilaterali tal-UE skont l-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP) tal-UE
li torbot il-preferenzi kummerċjali mar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol.
F'dawn l-aħħar snin, l-Indja saret dejjem aktar attiva fix-xena internazzjonali. Hija
għandha interess dejjem jikber fit-titjib tar-relazzjoni kummerċjali tagħha mal-UE, li
bħalissa prinċipalment issegwi r-regoli tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Għall-
UE, it-titjib tar-relazzjonijiet bilaterali bejn l-Indja u l-UE dwar il-kummerċ u l-investiment
huwa strateġikament importanti, kif ukoll it-tisħiħ tar-rabtiet ekonomiċi u ġeopolitiċi
fil-kuntest tal-importanza dejjem tikber tar-reġjun Indo-Paċifiku. L-oqsma li bħalissa
huma rilevanti għar-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-UE u l-Indja huma l-agrikoltura, is-
servizzi, il-kummerċ diġitali, il-protezzjoni tal-privattivi, l-ambjent u d-drittijiet tax-xogħol.
Is-16-il summit bejn l-UE u l-Indja sar f'Mejju 2021. L-eżitu ewlieni kien l-impenn
li jitkomplew it-taħditiet dwar ftehim ta' kummerċ ħieles li kien qabel staġnat u
li jitnedew negozjati rigward ftehim dwar il-protezzjoni tal-investiment u ftehim
dwar l-indikazzjonijiet ġeografiċi. L-ewwel laqgħa saret bejn in-negozjaturi ewlenin
fis-16 ta' Marzu 2022. Iż-żewġ naħat qablu li jimmiraw lil hinn mill-impenji attwali
tagħhom tad-WTO dwar il-kummerċ fil-prodotti u s-servizzi. Il-Kummissjoni indikat ukoll
li l-għan ġenerali dwar il-kummerċ fil-prodotti għandu jkun li tinkiseb liberalizzazzjoni lil
hinn minn 94% fi żmien seba' snin mid-dħul fis-seħħ tal-ftehim ta' kummerċ ħieles.
Is-Sħubija ta' Konnettività bejn l-UE u l-Indja tnediet ukoll f'Mejju 2021 bil-ħsieb li
tappoġġja konnettività reżiljenti u sostenibbli. Dawn il-passi huma sinifikanti f'kuntest
ta' tensjonijiet maċ-Ċina. L-Indja qiegħda wkoll fil-proċess li tirrevedi l-leġiżlazzjoni
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tagħha dwar il-protezzjoni tad-data wara sentenza tal-Qorti Suprema, sabiex toqrob
aktar lejn ir-regolamentazzjoni tal-UE. L-UE u l-Indja ppubblikaw il-jiem tagħhom tal-
istrateġija Indo-Paċifika qabel is-16-il summit bejn l-UE u l-Indja, filwaqt li enfasizzaw
ordni internazzjonali multilaterali bbażat fuq ir-regoli fir-reġjun, b'mod partikolari bħala
turija ta' saħħa liċ-Ċina. L-Indja impenjat ruħha li tiżgura ċiberspazju sikur u li ssaħħaħ
is-sigurtà marittima biex tipproteġi mogħdijiet vitali tal-baħar.
Bħala parti mill-isforzi biex jallinjaw l-aspetti strateġiċi, f' Mejju 2021 l-UE u l-
Indja ħarġu dikjarazzjoni konġunta li tafferma mill-ġdid l-impenji konġunti tagħhom.
F' Settembru 2021, l-UE ħabbret l-istrateġija tagħha għall-kooperazzjoni fl-Indo-
Paċifiku, li fiha l-Indja jkollha rwol ewlieni, inkluż fl-avvanz tal-implimentazzjoni tas-
sħubija tal-konnettività u l-assistenza lill-Indja fl-istabbiliment ta' ambjent regolatorju
xieraq u l-iffaċilitar tal-mobilizzazzjoni tal-finanzjament meħtieġ biex tittejjeb il-
konnettività fuq il-post bejn l-Ewropa u l-Indo-Paċifiku.
Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-Prim Ministru tal-Indja
Narendra Modi nedew il-Kunsill tal-Kummerċ u t-Teknoloġija bejn l-UE u l-Indja fil-
laqgħa tagħhom f'April 2022. Dan huwa mekkaniżmu ta' koordinazzjoni strateġika li
għandu l-għan li jiffaċilita l-kooperazzjoni fil-kummerċ, fit-teknoloġija affidabbli u fis-
sigurtà.
Delegazzjoni tal-Kumitat tal-Parlament għall-Kummerċ Internazzjonali marret l-Indja
f'April 2022 biex tevalwa n-negozjati tal-ftehim ta' kummerċ ħieles.
F'Ġunju 2022, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar l-UE u l-isfidi tas-sigurtà
fl-Indo-Paċifiku li tilqa' l-impenji għal aktar kooperazzjoni bejn l-UE u l-Indja fis-sigurtà
u d-difiża u li tissottolinja li l-Indja hija sieħeb ewlieni għas-sigurtà marittima fl-Indo-
Paċifiku. Fl-istess riżoluzzjoni, il-Parlament iddispjaċih għall-fatt li l-Indja ma kinitx
ikkundannat bil-miftuħ lir-Russja għall-invażjoni tagħha tal-Ukrajna.
F'Lulju 2022, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar il-kooperazzjoni futura
bejn l-UE u l-Indja fil-kummerċ u l-investiment, filwaqt li laqa' l-impenn li ssir ħidma
lejn il-konklużjoni ta' ftehim kummerċjali ambizzjuż, ibbażat fuq il-valuri, ibbilanċjat,
komprensiv u ta' benefiċċju reċiproku bejn l-UE u l-Indja.
Il-kooperazzjoni bejn l-Indja u l-UE fix-xjenza, it-teknoloġija u l-innovazzjoni qed
tissaħħaħ anke bħala parti minn Orizzont Ewropa (2021-2027). Il-politika attwali tal-
edukazzjoni Indjana għandha l-għan li tiżviluppa aktar sħubijiet internazzjonali mal-
universitajiet Ewropej biex jaħdmu flimkien fuq il-programmi Orizzont.
L-UE esprimiet solidarjetà mal-kriżi tas-saħħa tal-COVID-19 fl-Indja u żborżat
EUR 100 biljun, flimkien ma' mediċini u tagħmir mediku essenzjali fil-qafas tal-
mekkaniżmu tal-protezzjoni ċivili tagħha.
Aktar minn 900 miljun persuna kienu eliġibbli biex jivvutaw fl-elezzjoni ġenerali b'seba'
fażijiet tal-Indja li saret f' Mejju 2019. Il-Partit Bharatiya Janata (BJP) nazzjonalist ta'
Narendra Modi rebaħ 303 mill-545 siġġu fil-Lok Sabha bl-aħjar riżultat fl-istorja tiegħu,
u b'hekk għeleb lill-partit tal-Kungress Nazzjonali Indjan u l-alleati tiegħu. F'Lulju 2022,
Droupadi Murmu, kandidat għall-BJP, ġie elett President tal-Indja permezz ta' elezzjoni
indiretta. L-elezzjonijiet ġenerali li jmiss se jsiru f'2024. Il-BJP espanda l-appell tiegħu lil
hinn mill-qalba tradizzjonali tiegħu ta' appoġġ fit-Tramuntana tal-Indja, u għamel kisbiet
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fl-istati tal-Grigal u rebaħ siġġijiet fil-Punent tal-Bengal. Il-kisbiet tal-BJP fit-territorji
storikament inqas ta' appoġġ fin-Nofsinhar kienu inqas spettakolari. F'Uttar Pradesh,
il-gvern immexxi mill-BJP reġa' ġie elett b'maġġoranza mnaqqsa.
L-Indja qed twettaq riformi politiċi u ekonomiċi ffukati fuq l-immodernizzar
tal-amministrazzjoni, il-governanza tajba, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni bid-
demonetizzazzjoni u bi programmi ta' trasparenza, l-indirizzar tal-problemi soċjali, l-
iżvilupp tal-ekonomija bl-inizjattivi ta' "Make in India" u "Invest India" u l-impożizzjoni ta'
taxxa nazzjonali fuq l-oġġetti u s-servizzi.
L-Indja hija setgħa nukleari, bħalma huma l-ġirien tagħha l-Pakistan u ċ-Ċina, u qed
tiffaċċja problemi ta' sigurtà, terroriżmu u konflitti armati fil-fruntieri, partikolarment
mal-Pakistan fl-Istat awtonomu ta' Jammu u Kashmir u, f'livell inqas, maċ-Ċina.
F'Awwissu 2019, il-Gvern Indjan irrevoka l-istatus speċjali ta' Jammu u Kashmir. Din id-
deċiżjoni rriżultat fi protesti vjolenti u pperikolat l-istabbiltà politika fir-reġjun. Is-sistema
tal-kasti tal-Indja hija waħda mill-eqdem forom tad-dinja tal-organizzazzjoni tal-klassi
soċjali, u tqajjem tħassib dwar id-diskriminazzjoni kontinwa abbażi tal-kasti. L-Indja hija
wkoll mużajk etniku u lingwistiku, b'tensjonijiet f'numru ta' Stati u rapporti ta' abbużi tad-
drittijiet tal-bniedem u ksur tad-drittijiet tan-nisa u tat-tfal.
Kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fl-Indja jibqgħu ta' tħassib. Fid-29 ta' April 2021, il-
Parlament Ewropew adotta rakkomandazzjoni dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Indja li
rreferiet għad-dritt għal-libertà ta' għaqda fid-dawl ta' protesti ħorox mill-bdiewa li ilhom
għaddejjin sa minn tmiem l-2020.
Skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), it-tħaddim tat-tfal huwa mifrux
fl-Indja, minkejja li l-Prim Ministru Modi approva sensiela ta' miżuri li jipprojbixxu lit-tfal
taħt l-età ta' 14-il sena milli jwettqu kompiti perikolużi, b'penali iebsa għall-imjegaturi li
jiksru l-liġi. In-numru stmat fl-2020 ta' ħaddiema tfal fl-Indja huwa ta' 33 miljun, u 56%
tal-adolexxenti li jaħdmu ma għadhomx involuti fl-edukazzjoni.
Fl-2020, il-provinċja Indjana tat-Tramuntana ta' Uttar Pradesh adottat liġi kontra l-
konverżjoni, kontra l-konverżjonijiet reliġjużi furzati u frodulenti, b'pieni ta' ħabs. Il-
kritiċi ddenunzjawha bħala konfoffa mill-gruppi Hindu estremi biex irażżnu l-minoranzi
reliġjużi. Diġà saru xi arresti skont din il-liġi.

IL-PAKISTAN

Ir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Pakistan imorru lura għall-1962 u bħalissa huma bbażati
fuq il-Ftehim ta' Kooperazzjoni tal-2004. L-UE, bħala donatur maġġuri għall-iżvilupp
u l-għajnuna, tappoġġja l-promozzjoni tad-demokrazija u l-bini tal-istituzzjonijiet fil-
Pakistan.
Il-Pakistan huwa benefiċjarju maġġuri tal-preferenzi kummerċjali unilaterali tal-UE,
fi ħdan l-iskema SĠP+, li reġgħet ġiet stabbilita fl-2014. Bħala parti mill-proċess,
il-Kumitat tal-Parlament għall-Kummerċ Internazzjonali jissorvelja l-konformità mar-
rekwiżiti tas-SĠP+. L-istatus tas-SĠP+ tal-Pakistan jista' jiġi rieżaminat peress li jiġi
mal-obbligi bħall-garanzija tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertà reliġjuża.
Wara ċ-Ċina, it-tieni l-aktar sieħeb kummerċjali importanti tal-Pakistan hija l-UE, b'4.3%
tal-kummerċ totali tal-Pakistan fl-2020 u b'28% tal-esportazzjonijiet totali tal-Pakistan.
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Fl-2020, il-Pakistan kien fil-pożizzjoni 42 fil-klassifika tal-akbar imsieħba kummerċjali
tal-UE fil-merkanzija, b'0.3% tal-kummerċ tal-UE. Fl-2020, il-kummerċ bidirezzjonali
fil-merkanzija bejn l-imsieħba ammonta għal EUR 9.3 biljun. Il-Pakistan kellu bilanċ
kummerċjali favorevoli ta' EUR 1.7 biljun mal-UE.
L-UE hija donatur sinifikanti ta' assistenza għall-iżvilupp u għajnuna umanitarja
għall-Pakistan. Il-finanzjament taħt l-Istrument ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp
għall-2014-2020 jammonta għal EUR 653 miljun. Il-Pakistan intlaqat ħażin ħafna mill-
pandemija tal-COVID-19 u l-UE tat EUR 150 miljun biex tiġi indirizzata l-emerġenza tas-
saħħa. EUR 265 miljun ġew allokati taħt il-Programm Indikattiv Pluriennali 2021–2027
għall-Pakistan bi tliet oqsma ta' prijorità: it-tkabbir ekoloġiku inklużiv, il-kapital uman
u l-governanza/l-istat tad-dritt. Għalkemm dan jammonta għal inqas mill-ammont tal-
perjodu preċedenti, xorta jibqa' kontribuzzjoni sinifikanti. Il-finanzjament probabbilment
se jingħata fil-forma ta' appoġġ baġitarju. L-UE rrikonoxxiet l-isfidi li qed jiffaċċja l-
Pakistan biex jospita aktar minn tliet miljun refuġjat u hija lesta li tikkunsidra li tipprovdi
appoġġ addizzjonali, inkluż għar-ripatrijazzjoni volontarja tar-refuġjati lejn l-Afganistan.
Is-16-il Kummissjoni Konġunta bejn l-UE u l-Pakistan saret fis-16 ta' Ġunju 2021.
Il-parteċipanti ddiskutew l-implimentazzjoni sħiħa u effettiva tal-Pjan ta' Involviment
Strateġiku UE-Pakistan tal-2019, l-impatt soċjoekonomiku tal-pandemija tal-COVID-19
u l-isforzi tal-Pakistan lejn il-kisba ta' rkupru ekonomiku sostenibbli. Huma kellhom
ukoll skambju ta' fehmiet dwar it-tibdil fil-klima, il-konnettività u d-diġitalizzazzjoni, u
l-kooperazzjoni fl-edukazzjoni, il-kultura, ix-xjenza u t-teknoloġija. L-UE apprezzat li
l-Pakistan ospita miljuni ta' refuġjati Afgani matul dawn l-aħħar għoxrin sena. L-UE
assigurat lill-Pakistan dwar il-kooperazzjoni tagħha u l-ħidma li għaddejja lejn soluzzjoni
dejjiema, inkluż permezz tal-assistenza u l-promozzjoni tar-ritorn sikur u dinjituż tar-
refuġjati Afgani lejn pajjiżhom.
Fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' April 2021, il-Parlament stieden lill-Kummissjoni
tivvaluta mill-ġdid l-eliġibbiltà tal-Pakistan għall-programm SĠP+ fid-dawl tas-
sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem li qed tiddeterjora. Il-Parlament qed jimmonitorja l-
passi meħuda mill-Kummissjoni u mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE)
biex jagħmlu pressjoni fuq il-gvern tal-Prim Ministru Shehbaz Sharif biex jindirizza l-
kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-liġijiet dwar il-blasfemija, li jġorru sentenzi
ħorox inkluża l-piena tal-mewt. L-awtoritajiet Pakistani wettqu riformi biex itejbu l-
governanza tajba u l-libertajiet u ressqu proposti biex isaħħu s-sistema tal-ġustizzja
kriminali tal-pajjiż, filwaqt li, minn Marzu 2019 'l hawn, il-qrati militari fil-Pakistan ma
għadx għandhom ġuriżdizzjoni fuq persuni ċivili.
It-13-il laqgħa interparlamentari bejn l-UE u l-Pakistan saret f'Marzu 2022. Id-
diskussjonijiet iffukaw fuq l-iżviluppi politiċi fil-Pakistan, l-aggressjoni tar-Russja kontra
l-Ukrajna, il-kummerċ, is-SĠP+ u d-drittijiet tal-bniedem. Il-laqgħa interparlamentari
qieset li huwa essenzjali li l-membri parlamentari fuq iż-żewġ naħat jivvalutaw il-
progress u jipprovdu skrutinju parlamentari u gwida fir-relazzjonijiet bilaterali.
F'Ġunju 2022 il-missjoni ta' monitoraġġ tal-UE vvalutat l-implimentazzjoni effettiva ta'
27 konvenzjoni internazzjonali, rekwiżit obbligatorju għaż-żamma tal-istatus SĠP +, li
kien ta' benefiċċju kbir għall-Pakistan. In-negozji żiedu l-esportazzjonijiet lejn is-suq tal-
UE b'65% minn meta l-pajjiż issieħeb fis-SĠP+ fl-2014. Is-suq Uniku Ewropew, b'aktar
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minn 440 miljun konsumatur, huwa l-aktar suq importanti tal-Pakistan. Is-sejbiet tal-
missjoni se jkunu parti mir-rapport SĠP li jmiss, li għandu jiġi ppreżentat lill-Parlament
u lill-Kunsill fi tmiem l-2022.
Ir-rwol tal-Pakistan fil-proċess ta' paċi fl-Afganistan kien determinanti biex seta' jintlaħaq
il-ftehim ta' Frar 2020 bejn l-Istati Uniti u t-Talibani, li bih il-gvern ta' Washington aċċetta
li jirtira t-truppi kollha tal-Istati Uniti u n-NATO mill-Afganistan. Ir-rwol ġeostrateġiku tal-
Pakistan fir-reġjun Indo-Paċifiku mistenni jikber, speċjalment wara t-teħid tal-kontroll
tal-Afganistan min-naħa tat-Talibani f'Awwissu 2021. Pakistan stabbli, demokratiku
u prosperu huwa kruċjali għall-UE u, bħala interlokutur ewlieni mat-Talibani u d-
destinazzjoni ewlenija għar-rifuġjati Afgani, il-pajjiż qed jagħti dehra ġdida lill-immaġni
tiegħu internazzjonalment. Il-politika Pakistana tinsab f'taqlib kostanti. L-armata għadha
involuta fil-politika interna u dik barranija, b'mandat wiesa' għal kwistjonijiet ta' sigurtà
u ta' kontra t-terroriżmu. F'April 2022 ġie ffurmat gvern ġdid, wara vot ta' sfiduċja
f'Marzu 2022, li wassal għat-tneħħija tal-Prim Ministru Imran Khan. Il-mexxej tal-Lega
Musulmana tal-Pakistan (Nawaz) – PML-N, Shahbaz Sharif, ħu l-eks-Prim Ministru
Nawaz Sharif bl-itwal mandat, ġie elett bħala l-Prim Ministru l-ġdid. L-elezzjoni ġenerali
li jmiss ser issir sa nofs l-2023.
F'Settembru 2022 il-Qorti Superjuri ta' Islamabad akkużat lill-Prim Ministru Imran Khan,
li kien temm il-kariga tiegħu, b'korruzzjoni wara li l-imħallfin irrifjutaw l-ispjegazzjonijiet
tiegħu. Khan għandu jitressaq ukoll quddiem il-Qorti speċifika Kontra t-Terroriżmu
peress li l-akkużi kontrih huma relatati ma' dak li l-pulizija tikkunsidra bħala theddida
għall-kap tal-pulizija ta' Islamabad u mħallef mara. Khan qed jiffaċċja wkoll akkużi ta'
sedizzjoni talli allegatament inċita ribelljoni fil-militar. Minn mindu tneħħa mill-poter,
Khan kien kritiku li tkellem fil-beraħ kontra l-gvern u l-armata tal-pajjiż u għadu jserraħ
fuq l-appoġġ ta' ħafna votanti Pakistani.

L-AFGANISTAN

Il-Ftehim ta' Koperazzjoni bejn l-UE u l-Afganistan dwar Sħubija u Żvilupp ġie ffirmat
fit-18 ta' Frar 2017 u ġie approvat mill-Parlament Ewropew fit-13 ta' Marzu 2019. Ir-
relazzjonijiet mal-UE ġew adattati għas-sitwazzjoni tal-gwerra u ta' wara l-gwerra. Bis-
saħħa ta' kontribut sostanzjali mill-Parlament Ewropew, l-Afganistan kien qed jiġi involut
parzjalment u gradwalment fl-Istrateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali. L-Afganistan kien
l-akbar riċevitur tal-finanzjament għall-iżvilupp tal-UE fl-Asja u bbenefika wkoll mill-
aktar reġim kummerċjali favorevoli tal-UE, l-iskema Kollox Minbarra Armi (KMA). L-
UE allokat EUR 1.4 biljun għall-Afganistan matul il-perjodu 2014-2020. Fil-Konferenza
dwar l-Afganistan dwar il-Paċi, il-Prosperità u l-Awtodipendenza li saret f'Ġinevra
f'Novembru 2020, l-UE wiegħdet EUR 1.2 biljun f'assistenza ta' emerġenza u fit-tul
għall-2021-2025.
L-aħħar elezzjonijiet presidenzjali saru f' Settembru 2019, meta Ashraf Ghani
kiseb il-maġġoranza tal-voti (50.64%) u għeleb lil Abdullah Abdullah (39.52%).
Fid-29 ta' Frar 2020, f'Doha, l-Istati Uniti u t-Talibani ffirmaw id-Dikjarazzjoni Konġunta
għall-Paċi bejn l-Afganistan u l-Istati Uniti, ftehim ta' paċi bilaterali mingħajr l-involviment
tal-Gvern Afgan. L-Istati Uniti u n-NATO impenjaw ruħhom li jirtiraw gradwalment it-
truppi tagħhom u jeħilsu l-priġunieri. L-Istati Uniti impenjaw ruħhom ukoll li jibdew
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involviment diplomatiku ma' membri oħra tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u l-Afganistan
biex ineħħu membri tat-Talibani mil-lista ta' sanzjonijiet tan-NU.
In-negozjati għall-paċi bejn il-Gvern Afgan u t-Talibani bdew f'Doha f'Settembru 2020
u kellhom l-għan li jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet għal waqfien mill-ġlied komprensiv
u soluzzjoni politika. Fl-2021 saru diversi konferenzi dwar il-paċi f'Doha, Moska u
Istanbul, iżda dawn ma tawx riżultati pożittivi. It-taħditiet staġnaw u s-sitwazzjoni
ħżienet minħabba firdiet interni fi ħdan il-gvern, l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 u
d-deterjorament tas-sitwazzjoni umanitarja.
Minn Mejju 2021, it-Talibani ħatfu l-kontroll ta' aktar u aktar territorji f'qasir żmien.
Ir-reżistenza negliġibbli tal-forzi tas-sigurtà Afgani ppermettiet lit-Talibani jieħdu l-
kontroll tal-pajjiż f'inqas minn erba' xhur. Fil-15 ta' Awwissu 2021, sigħat wara li l-
President Ghani ħarab mill-pajjiż biex imur f'eżilju f'Dubai, it-Talibani ddikjaraw rebħa
fuq Kabul. Fis-7 ta' Settembru 2021, it-Talibani ħabbru gvern temporanju magħmul minn
irġiel biss, għall-kuntrarju tal-wegħdiet preċedenti li l-gvern il-ġdid kien se jkun wieħed
inklużiv. Minn dak iż-żmien 'l hawn, it-Talibani qed ikomplu jikkommettu ksur serju tad-
drittijiet tal-bniedem, partikolarment kontra n-nisa, it-tfajliet u l-minoranzi.
Fit-30 ta' Awwissu 2021, l-Istati Uniti u n-NATO temmew l-irtirar tagħhom mill-
Afganistan qabel iż-żmien skont il-prinċipju ta' "dħalna flimkien, noħorġu flimkien"
u b'hekk intemmet il-Gwerra fl-Afganistan (2001-2021), iżda l-pajjiż tħalla f'kaos
umanitarju. Bl-irtirar tat-truppi tal-Istati Uniti u tan-NATO, it-tħassib dwar is-sigurtà fl-
Afganistan kompla jikber.
Ir-rabtiet tat-Talibani ma' Al-Qaida u l-hekk imsejjaħ Stat Iżlamiku huma ambigwi u
l-pajjiż huwa maqsum bejn komunitajiet urbani u rurali. Il-popolazzjoni żagħżugħa
urbana tal-Afganistan tippreferi tkompli tgħix fis-soċjetà relattivament miftuħa li huma
familjari magħha u l-minoranzi etniċi Tajiki, Uzbeka u Hazara ma jixtiqux ikunu ggvernati
mit-Talibani.
Wara t-teħid tal-kontroll min-naħa tat-Talibani u fl-isfond ta' tħassib kbir dwar
rappreżalji kontra persunal tas-sigurtà Afgan u persuni li jaħdmu mal-ambaxxati tal-
UE, l-UE waqqfet ċellula tal-kriżijiet speċjali b'aktar minn 100 membru tal-persunal.
F'Awwissu 2021, iċ-ċellula pprovdiet appoġġ għall-evakwazzjoni ta' aktar minn
17 500 persuna minn Kabul, fosthom 4 100 ċittadin tal-UE u 13 400 ċittadin Afgan. Id-
delegazzjoni tal-UE rnexxielha tevakwa l-persunal kollu tagħha.
Bħala wieħed mill-aktar pajjiżi li jiddependu fuq l-għajnuna, l-Afganistan qed iħabbat
wiċċu ma' katastrofi umanitarja li qed tħalli nofs il-popolazzjoni tiegħu mingħajr
bżonnijiet bażiċi bħall-ikel, l-ilma u l-mediċini. B'aktar minn tliet miljun persuna spostata
internament u aktar minn żewġ miljun rifuġjat u persuni li qed ifittxu ażil fil-Pakistan
u fl-Iran, is-sitwazzjoni umanitarja marret għall-agħar. Fil-Konferenza tan-NU dwar l-
Afganistan, li saret f'Ġinevra fit-13 ta' Settembru 2021, ġew imwiegħda USD 1.2 biljun,
li USD 677 miljun minnhom ġew imwiegħda mill-UE u l-Istati Membri tagħha. Fis-
Summit tal-G20 tat-12 ta' Ottubru 2021, il-President tal-Kummissjoni von der Leyen
ħabbret pakkett ta' appoġġ ta' EUR 1 biljun għall-Afganistan. Is-sitwazzjoni għadha
drammatika u ġiet aggravata mit-terremoti u l-għargħar reċenti fl-2022, u wara dan il-
Kummissjoni Ewropea allokat EUR 1 miljun f'finanzjament umanitarju biex tindirizza l-
ħtiġijiet l-aktar urġenti. L-UE tinvolvi ruħha mat-Talibani dwar kwistjonijiet prattiċi bħall-

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/mt
https://www.cfr.org/in-brief/how-afghan-army-collapsed-under-talibans-pressure


Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2023 8
www.europarl.europa.eu/factsheets/mt

evakwazzjonijiet u l-operazzjonijiet umanitarji, billi tikkoordina l-kuntatti tagħha permezz
ta' delegazzjoni f'Kabul ġestita mis-SEAE.
L-UE hija mħassba ħafna dwar il-ħolqien mill-ġdid ta' emirat Iżlamiku b'sistema
legali radikali bbażata fuq ix-xarija. Dan iqajjem mistoqsijiet serji dwar l-involviment
futur tal-UE mal-Afganistan, li jiddependi fuq kif jistgħu jiġu ppreservati l-kisbiet tal-
aħħar 20 sena. Trid tingħata attenzjoni partikolari liż-żieda potenzjali fit-terroriżmu
internazzjonali u l-migrazzjoni, kif ukoll iż-żieda fit-traffikar tad-droga.
Fit-3 ta' Settembru 2021, il-ministri tal-affarijiet barranin tal-UE qablu li l-UE ma
tirrikonoxxix il-gvern tat-Talibani iżda tiddjaloga miegħu. Kemm ikun profond dak l-
involviment jiddependi fuq l-imġiba tal-gvern Afgan il-ġdid, l-impenn li l-Afganistan ma
jservix bħala bażi għat-terroriżmu, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, partikolarment
id-drittijiet tan-nisa, l-istat tad-dritt u l-libertà tal-midja. L-involviment jiddependi wkoll fuq
il-formazzjoni ta' gvern inklużiv u tranżitorju, l-aċċess liberu għall-ħaddiema umanitarji
u l-impenn tat-Talibani li jħallu ċittadini barranin u Afgani jitilqu mill-pajjiż.
Mindu t-Talibani ħadu f'idejhom il-poter, sensiela ta' restrizzjonijiet fuq in-nisa fl-
Afganistan ġew imposti mill-ġdid fi tmiem l-2021 u fl-2022. Ġew infurzati regolamenti
dwar il-ħwejjeġ u ġew introdotti liġijiet li jipprojbixxu l-aċċess tan-nisa għal żoni pubbliċi
mingħajr kustodju maskili. Għalkemm fi Frar 2022 xi universitajiet pubbliċi reġgħu fetħu
kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa u f'Marzu 2022 l-iskejjel reġgħu fetħu għal sena
akkademika ġdida, it-Talibani reġġgħu lura mill-wegħda preċedenti li jippermettu lill-
bniet jattendu l-iskola sekondarja. Dan affettwa madwar 1.1 miljun student. Skont il-
Bank Dinji, il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-forza tax-xogħol żdiedet minn 15% għal 22%
f'dawn l-aħħar għaxar snin. Madankollu, din naqset minn mindu t-Talibani ħadu l-
kontroll, filwaqt li imponew aktar restrizzjonijiet fuq il-movimenti tan-nisa barra mid-dar
minn mindu reġgħu lura fil-poter.
Il-Parlament esprima l-appoġġ tiegħu għal negozjati intra-Afgani inklużivi bħala
prekundizzjoni għal tmiem erbgħin sena ta' mwiet u qerda, u jinsisti fuq l-involviment
tal-fazzjonijiet politiċi u s-soċjetà ċivili kollha. Mill-ħarifa tal-2020 'l hawn, il-Parlament
ikkundanna ripetutament il-mewġ ta' vjolenza u, f'riżoluzzjoni tal-10 ta' Ġunju 2021
dwar is-sitwazzjoni fl-Afganistan, esprima tħassib dwar il-konsegwenzi tal-irtirar tat-
truppi u appella għall-adozzjoni ta' strateġija komprensiva għall-kooperazzjoni tal-
UE mal-Afganistan fil-futur. F'Lulju 2021, xahar qabel it-teħid tal-kontroll tat-Talibani,
id-Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għar-relazzjonijiet mal-Afganistan (D-AF)
kellha s-sitt laqgħa interparlamentari bejn l-UE u l-Afganistan mar-rappreżentanti tal-
Assemblea Nazzjonali tal-Afganistan. Il-laqgħa tinkludi żewġ dibattiti tal-panel – wieħed
dwar il-proċess ta' paċi u s-sitwazzjoni fl-Afganistan wara l-irtirar tat-truppi barranin u l-
ieħor dwar ir-rwol tan-nisa fil-proċess ta' paċi u involviment futur mal-UE.
F'Settembru 2021, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fl-Afganistan,,
li fiha ddeplora t-teħid tal-kontroll vjolenti min-naħa tat-Talibani. Il-Parlament esprima
tħassib kbir dwar il-futur u approva d-deċiżjoni tal-UE li ma tirrikonoxxix il-gvern Taliban.
Huwa għaraf ukoll li se jkun hemm bżonn involviment operattiv mat-Talibani għal
finijiet loġistiċi, operazzjonali u umanitarji, u appella li tiġi ffaċilitata l-evakwazzjoni ta'
aktar ċittadini tal-UE u Afgani f'riskju u li tiżdied l-għajnuna umanitarja. Il-Parlament,
partikolarment permezz tad-Delegazzjoni tiegħu għar-relazzjonijiet mal-Afganistan,

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/mt
https://www.europarl.europa.eu/delegations/mt/situation-in-afghanistan-10-june-2021-/product-details/20210611DPU30146
https://www.europarl.europa.eu/delegations/mt/situation-in-afghanistan-10-june-2021-/product-details/20210611DPU30146
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0393_MT.html


Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2023 9
www.europarl.europa.eu/factsheets/mt

esprima tħassib dwar il-kriżi umanitarja, ekonomika u tar-rifuġjati, li tirrikjedi kurituri
umanitarji u approċċ strateġiku għar-reġjun kollu, inklużi l-Pakistan, l-Iran u l-Asja
Ċentrali.
Il-Parlament organizza sensiela ta' avvenimenti bħala parti mill-konferenza ta' livell
għoli "Jiem tan-Nisa Afgani" fi Frar 2022. Fl-10 ta' Marzu 2022, il-Forum tal-Mexxejja
Nisa Afgani tnieda permezz ta' laqgħa virtwali ma' kważi 50 mexxejja Afgana li ngħaqdu
mill-Afganistan u partijiet oħra tad-dinja.
L-UE ħarġet ħafna dikjarazzjonijiet favur id-drittijiet tan-nisa, bħal dik mill-Viċi President
tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta'
Sigurtà, Josep Borrell, f'Marzu 2022 fejn appellat għall-ftuħ mill-ġdid immedjat tal-
iskejjel sekondarji għall-bniet. Din is-sejħa ġiet imtennija fid-Dikjarazzjoni tal-Ministri
tal-Affarijiet Barranin tal-G7. F'April 2022, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar is-
sitwazzjoni tad-drittijiet tan-nisa Afgani. Huwa kkundanna d-deċiżjoni tat-Talibani
li jestendu l-projbizzjoni fuq l-edukazzjoni tal-bniet mis-seba' sena u ddeplora x-
xewqa persistenti tagħhom li jeliminaw in-nisa mill-ħajja pubblika u jneħħu l-aktar
drittijiet fundamentali tagħhom, inkluż l-aċċess għall-edukazzjoni, ix-xogħol, il-libertà ta'
moviment u l-kura tas-saħħa.
L-UE tkompli tinvolvi ruħha mat-Taliban, kif issottolinjat mid-dikjarazzjoni tas-SEAE
f'Awwissu 2022 dwar is-sitwazzjoni sena wara t-teħid tal-kontroll mit-Talibani, li
tenfasizza l-impenn tal-UE għall-poplu Afgan.

IL-BANGLADESH

Ir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Bangladesh imorru lura għall-1973. Il-Ftehim ta'
Kooperazzjoni tal-2001 ikopri l-kummerċ, l-iżvilupp ekonomiku, id-drittijiet tal-bniedem,
il-governanza tajba u l-ambjent. Bħala wieħed mill-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati (LDC),
il-Bangladesh jibbenefika mill-iskema KMA, ir-reġim kummerċjali l-aktar favorevoli
disponibbli fil-qafas tas-SĠP tal-UE. Il-Bangladesh huwa mistenni li joħroġ mill-istatus
ta' LDC sal-2026. Wara perjodu tranżitorju, il-pajjiż imbagħad ma jibqax ikollu aċċess
għall-iskema KMA.
L-UE impenjat sa EUR 690 miljun fil-qafas tal-Programm Indikattiv
Pluriennali 2014-2020. Hija enfasizzat il-ħtieġa li l-Bangladesh iwettaq riformi ta' politika
sabiex itejjeb l-ambjent tan-negozju tiegħu u jattira aktar kummerċ u investiment.
F'Lulju 2019, l-UE nediet żewġ programmi fil-Bangladesh immirati lejn il-ġestjoni
finanzjarja pubblika u r-riformi tas-sigurtà soċjali nazzjonali. Bħala parti mir-rispons tat-
Tim Ewropa għall-COVID-19, l-UE allokat EUR 113 miljun biex tipproteġi l-għajxien tal-
ħaddiema fl-industriji tal-ħwejjeġ u tal-ġilda orjentati lejn l-esportazzjoni fil-Bangladesh.
L-ipprogrammar tal-UE għall-perjodu 2021–2027 huwa allinjat mat-8 Pjan ta' Ħames
Snin li jkopri l-2020–2025.
Il-Bangladesh huwa demokrazija parlamentari fejn hemm alternanza tal-poter
bejn żewġ partijiet, il-Lega Awami (AL) u l-Partit Nazzjonalista tal-Bangladesh
(BNP). L-AL pprevaliet fl-elezzjonijiet f'Diċembru 2018. Il-Bangladesh huwa fost il-
ftit pajjiżi li laħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju. Madankollu, id-drittijiet tal-
ħaddiema u l-kundizzjonijiet tax-xogħol għadhom kwistjoni serja, speċjalment f'żoni
industrijali b'fabbriki tal-ħwejjeġ madwar Dhaka. It-tifqigħa tal-COVID-19 kellha impatt
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konsiderevoli fuq l-istabbiltà ekonomika u politika. L-AL rebħet it-tielet mandat
konsekuttiv, li ser jiskadi fl-2023. Il-prodott domestiku gross (PDG) tal-Bangladesh
huwa mistenni li jonqos fl-2022 minħabba l-kriżi wara l-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja,
iż-żieda fil-prezz tal-komoditajiet u l-inflazzjoni. Il-pajjiż għalhekk talab assistenza
finanzjarja mill-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI). L-esportazzjonijiet tal-ħwejjeġ
mill-Bangladesh immultiplikaw matul dawn l-aħħar snin. L-inċidenti u n-nirien fil-fabbriki
u f'postijiet tax-xogħol oħra huma komuni fil-Bangladesh, u qatlu sa 1 310 ħaddiem u
3 883 ġew midruba f'dawn l-aħħar għaxar snin.
Minn Awwissu 2017 'l hawn, aktar minn 800 000 rifuġjat Rohingya ħarbu l-persekuzzjoni
fil-Myanmar lejn il-Bangladesh. L-UE qed tissorvelja mill-qrib il-kriżi tar-rifuġjati
Rohingya, u żburżat aktar minn nofs l-EUR 280 miljun miġbura wara l-Konferenza tad-
Donaturi tan-NU f'Ottubru 2017. Inizjalment l-UE allokat aktar minn EUR 150 miljun
f'għajnuna umanitarja, segwiti minn EUR 41 miljun fl-2018, EUR 35 miljun fl-2019 u
EUR 31 miljun fl-2020, prinċipalment biex tappoġġja lir-rifuġjati Rohingya f'Cox's Bazar.
Fit-23 ta' Frar 2021 l-UE ħabbret allokazzjoni ulterjuri ta' EUR 39 miljun f'għajnuna
umanitarja lill-Bangladesh u lill-Myanmar. Il-fondi huma mmirati biex jindirizzaw il-
ħtiġijiet tal-komunitajiet affettwati mill-konflitti u dawk spostati, speċjalment ir-Rohingya,
li s-sitwazzjoni tagħhom marret għall-agħar matul il-pandemija tal-COVID-19. Fid-
dawl tal-iżviluppi fil-Myanmar, jidher improbabbli li r-rifuġjati Rohingya ser ikunu lesti
jirritornaw minn jeddhom. Il-kriżi tar-Rohingya hija kwistjoni domestika importanti fit-
tħejjija għall-elezzjonijiet tal-2023 fil-Bangladesh. Il-Gvern tal-Bangladesh qed jagħmel
sforz għar-ripatrijazzjoni tar-Rohingya, iżda r-ritorn tagħhom għadu qed jiġi mxekkel
mill-kundizzjonijiet fil-Myanmar.

IS-SRI LANKA

Ir-relazzjonijiet bejn l-UE u s-Sri Lanka jmorru lura għall-Ftehim ta' Kooperazzjoni
tal-1975, li ġie aġġornat fl-1995 bi Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar Sħubija u Żvilupp.
Is-Sri Lanka ngħatat l-aċċess għall-UE għall-esportazzjonijiet tagħha taħt is-SĠP
+ f'Mejju 2017 bħala inċentiv għal riformi politiċi u konformità mal-konvenzjonijiet
internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tal-ħaddiema, il-protezzjoni
ambjentali u governanza tajba.
Il-Parlament Ewropew qed isegwi mill-qrib il-progress tas-Sri Lanka f'termini ta'
konformità effettiva mal-kriterji tas-SĠP+. Il-prospetti ta' ġustizzja tranżizzjonali u
rikonċiljazzjoni nazzjonali, żewġ kundizzjonijiet fundamentali għall-Parlament Ewropew
fir-rigward tal-eliġibbiltà tas-Sri Lanka biex tibbenefika mis-SĠP+, iddgħajfu b'mod
sinifikanti. .
Matul dawn l-aħħar għaxar snin, l-UE pprovdiet EUR 760 miljun f'għajnuna għall-
iżvilupp lis-Sri Lanka. L-UE hija t-tieni l-ikbar sieħeb kummerċjali tas-Sri Lanka
wara ċ-Ċina u t-tieni destinazzjoni prinċipali tal-esportazzjoni tagħha, b'kummerċ
bidirezzjonali fil-merkanzija li jiswa EUR 3 biljun fl-2020 u bilanċ kummerċjali favorevoli
ta' EUR 1.2 biljun favur is-Sri Lanka.
L-UE u s-Sri Lanka kellhom l-24 laqgħa tal-Kummissjoni Konġunta fi Frar 2022
fi Brussell. Is-Sri Lanka tat aġġornament dwar il-progress fir-rikonċiljazzjoni u l-
istituzzjonijiet indipendenti tagħha, b'mod partikolari l-Uffiċċju għall-Persuni Nieqsa, l-
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Uffiċċju għar-Riparazzjonijiet, l-Uffiċċju għall-Unità Nazzjonali u r-Rikonċiljazzjoni u l-
Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem tas-Sri Lanka. L-UE ħeġġet bil-qawwa lis-Sri
Lanka biex tkompli tikkoopera u tinvolvi ruħha mal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem
u l-mekkaniżmi tiegħu. Il-Kummissjoni Konġunta qieset il-konklużjonijiet tal-Grupp ta'
Ħidma dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni Ekonomika li sar f'Jannar 2022. Is-Sri Lanka
apprezzat il-kontribut ta' valur tar-reġim tas-SĠP+ għall-iżvilupp sostenibbli tal-pajjiż. Iż-
żewġ naħat irrieżaminaw il-konformità tas-Sri Lanka ma' 27 konvenzjoni internazzjonali
relatati mad-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tax-xogħol, il-protezzjoni tal-ambjent u l-
governanza tajba koperti mill-iskema SĠP+. Il-Kummissjoni Konġunta ddiskutiet ukoll
il-konklużjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma dwar il-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, li ltaqa'
fit-2 ta' Frar 2022 biex jiddiskuti l-prijoritajiet tal-Programm Indikattiv Pluriennali (MIP)
tal-UE għall-2021–2027.
Is-Sri Lanka għaddiet minn gwerra ċivili bejn l-1983 u l-2009 bejn il-gvern iddominat
mis-Sinhaliżi u t-Tigri għal-Liberazzjoni tat-Tamil Eelam. Gotabaya Rajapaksa rebaħ
l-elezzjonijiet presidenzjali f'Novembru 2019 u ħatar lil ħuh, l-eks President Mahinda
Rajapaksa, bħala l-prim ministru l-ġdid. L-alleanza tal-partit tal-President, l-Alleanza
għal-Libertà tal-Poplu tas-Sri Lanka, rebħet rebħa kbira fl-elezzjonijiet parlamentari
li saru f'Awwissu 2020. Mahinda Rajapaksa ngħata l-ġurament tal-ħatra minn ħuh,
Gotabaya Rajapaksa. F'Settembru 2020, ġie introdott l-20 abbozz ta' liġi ta' emenda
kontroversjali, li jsaħħaħ is-setgħat eżekuttivi tal-President u jdgħajjef ir-rwoli tal-Prim
Ministru u tal-Parlament.
L-aktar kriżi ekonomika serja li l-pajjiż qatt sofra wasslet għal dimostrazzjonijiet kbar
ħafna fl-2022. Il-prezzijiet għoljin tal-komoditajiet u l-iskarsezzi ta' komoditajiet bażiċi u
tal-enerġija wasslu għal irvellijiet bla preċedent. Il-protesti bdew f'April 2022, meta mijiet
ta' eluf ta' persuni ħadu sehem fil-protesti fil-biċċa l-kbira paċifiċi li talbu r-riżenja tal-
President Rajapaksa. F'Lulju 2022, eluf ta' persuni attakkaw ir-residenza uffiċjali tiegħu,
u l-President imbagħad ħarab fuq ajruplan militari l-ewwel lejn il-Maldivi u mbagħad lejn
Singapore. Kemm il-President Gotabaya Rajapaksa kif ikoll il-Prim Ministru Mahinda
Rajapaksa rriżenjaw.
Ranil Wickremesinghe ġie elett bħala l-President il-ġdid fl-20 ta' Lulju 2022. Huwa ħatar
lil Dinesh Gunawardena fit-22 ta' Lulju 2022 bħala l-prim ministru l-ġdid tiegħu. Minn
meta Wickremesinghe saret President, il-gruppi tad-drittijiet tal-bniedem akkużaw lill-
gvern b'repressjoni kontra d-dimostranti. Il-pulizija żammew għexieren ta' dimostranti
f'dawn l-aħħar ġimgħat u l-biċċa l-kbira minnhom inħelsu fuq pleġġ.
Is-Sri Lanka naqset milli tħallas id-dejn tagħha għall-ewwel darba fl-istorja tagħha u
qablet dwar programm ġdid li jappoġġja l-istabbiltà makroekonomika u s-sostenibbiltà
tad-dejn mal-FMI. L-eks President, Gotabaya Rajapaksa, irritorna fil-pajjiż. Is-Sri
Lankani jagħtu t-tort għall-agħar kriżi ekonomika tal-gżira fl-istorja lill-gvern tiegħu.
Kollass fir-riżervi ta' muniti barranin wassal għal skarsezzi gravi ta' ikel u fjuwil.
F'Settembru 2022, il-gvern tas-Sri Lanka laħaq ftehim preliminari mal-FMI għal self ta'
USD 2.9 biljun. Dan jiddependi minn ħafna kundizzjonijiet, inklużi r-riformi fiskali u r-
ristrutturar tad-dejn ta' USD 51 biljun tas-Sri Lanka mal-kredituri tagħha. Il-Gvern qed
jiffaċċja wkoll sfidi biex jikkonvinċi lin-nies dwar il-privatizzazzjoni ta' servizzi ewlenin
tas-settur pubbliku bħala parti mill-isforzi tiegħu biex iżid id-dħul.
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IN-NEPAL

Ir-relazzjonijiet bejn l-UE u n-Nepal imorru lura għall-1973 u huma bbażati fuq il-
Ftehim ta' Kooperazzjoni tal-1996. Billi kważi kwart tal-popolazzjoni jgħixu b'inqas minn
USD 2 kuljum, in-Nepal jiddependi fuq l-għajnuna esterna għal 25% tal-baġit tiegħu.
L-UE hija waħda mill-akbar donaturi tal-għajnuna għall-iżvilupp tan-Nepal u ttriplikat
l-għajnuna tagħha għall-iżvilupp għal EUR 360 miljun għall-2020-2014. L-UE tenniet
ukoll l-importanza li n-Nepal jieħu vantaġġ akbar mill-preferenzi kummerċjali li jingħata
taħt l-iskema KMA.
Il-Kummissjoni Konġunta bejn l-UE u n-Nepal iltaqgħet l-aħħar f'Novembru 2021.
F'din il-laqgħa s-Sottokummissjoni tagħha dwar il-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, in-
Nepal u l-UE tennew il-kooperazzjoni kontinwa tagħhom. Flimkien mal-Pjan ta' Żvilupp
Nazzjonali (NDP) 2019–2024 tan-Nepal, l-UE bħalissa tappoġġja lin-Nepal taħt l-MIP
il-ġdid 2021–2027, li jiddeskrivi tliet oqsma ta' prijorità ta' kooperazzjoni: it-tkabbir
ekoloġiku inklużiv, l-iżvilupp tal-kapital uman u l-governanza tajba. Dawn l-oqsma
ta' prijorità huma allinjati wkoll mal-istrateġiji globali tal-UE, bħall-istrateġija għall-
kooperazzjoni fl-Indo-Paċifiku, l-Inizjattiva ta' Rkupru Globali u l-Pjan ta' Azzjoni dwar
l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri u l-Għoti tas-Setgħa lin-Nisa fl-Azzjoni Esterna 2021–2025
(GAP III). Ammont totali ta' EUR 209 miljun ġie allokat għall-2021–2024.
F'April 2020, l-UE ħejjiet pakkett ta' appoġġ ta' EUR 75 miljun għan-Nepal imfassal
biex itaffi l-impatt tal-COVID-19 u jistimula l-ekonomija tan-Nepal u d-domanda għax-
xogħol, u b'hekk jappoġġja l-introjtu individwali f'pajjiż ikkaratterizzat minn inugwaljanza
sostanzjali bejn il-kasti superjuri u baxxi, kif ukoll il-komunitajiet marġinalizzati bħall-
Madhesi.
Fit-23 ta' Jannar 2020 in-Nepal kellu elezzjonijiet għall-Assemblea Nazzjonali. Il-Partit
Komunista tan-Nepal fil-gvern kiseb 16-il siġġu u l-Partit Rastriya Janata (RJP-N)
rebaħ tnejn. In-Nepal ilu milqut minn volatilità politika minn Diċembru 2020, meta l-
President, wara rakkomandazzjoni mill-Prim Ministru, xolja l-parlament biex isejjaħ
elezzjonijiet bikrija. Fi Frar 2020, il-Qorti Suprema stabbiliet mill-ġdid il-parlament, iżda
l-gvern tilef mozzjoni ta' nuqqas ta' fiduċja f'Mejju 2021. It-taqlib politiku kompla u
fl-2022 segwa perjodu ta' instabbiltà politika għolja meta l-parlament ġie xolt u mbagħad
ġie stabbilit mill-ġdid mill-Qorti Suprema. L-elezzjonijiet ġenerali kienu skedati li jsiru
fl-20 ta' Novembru 2022.
Il-prezzijiet globali għoljin taż-żejt u tal-komoditajiet fl-2022 affettwaw il-prezzijiet tal-
konsumatur fin-Nepal, u dan joħloq riskju għall-istabbiltà politika, peress li dan jista'
jwassal għal inkwiet u protesti, inklużi talbiet għar-restawr tal-monarkija ta' Hindu.
Dan intalab mill-Partit ta' Hindu Prajatantra, li jista' jtejjeb il-prospetti elettorali tiegħu
fl-elezzjonijiet ġenerali ta' Novembru 2022. Is-sistema elettorali mħallta tan-Nepal li
tikkombina "first past the post" u r-rappreżentanza proporzjonali tagħmilha diffiċli li
jinkiseb mandat ta' maġġoranza. Il-partiti politiċi għalhekk probabbilment se jkollhom
joħolqu koalizzjoni bi ftehimiet ta' kondiviżjoni tal-poter, kif inhu normali fin-Nepal.
Iċ-Ċina u l-Indja qed jikkompetu għal influwenza fil-pajjiż. L-isfidi ewlenin huma l-
kisba ta' soluzzjoni paċifika għall-imblokk politiku permezz tar-riforma tal-kostituzzjoni,
li jeħtieġ li tiġi emendata biex takkomoda l-interessi tad-Daliti u l-minoranzi etniċi, b'mod
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partikolari l-Madhesi f'Terai, u tiggarantixxi d-drittijiet taċ-ċittadini migranti Nepali barra
mill-pajjiż.
Il-Gvern naqas milli jipprovdi ġustizzja tranżizzjonali għall-vittmi ta' abbużi tad-drittijiet
tal-bniedem matul il-gwerra ċivili. F'April 2020, il-Qorti Suprema rrakkomandat li l-
mandat tal-Kummissjoni għall-Verità u r-Rikonċiljazzjoni tan-Nepal għandu jiġi emendat
sabiex tiġi evitata l-impunità. Il-Kummissjoni għall-Verità u r-Rikonċiljazzjoni, stabbilita
b'att leġiżlattiv fl-2014, s'issa falliet, u għalhekk hemm klima kontinwa ta' impunità.
Ingħataw amnestiji għal reati bħal tortura u atti ta' vjolenza sesswali u trattament
ħażin. Fl-2014, il-gvern stabbilixxa wkoll il-Kummissjoni tal-Persuni li għebu b'mod
furzat bl-għan li jinvestiga l-għajbien sfurzat ta' persuni matul il-konflitt armat u
jinforma lill-pubbliku dwar dak li seħħ fl-ispirtu tal-ftehim ta' paċi. Fi Frar 2015, il-Qorti
Suprema ordnat emenda għall-att, iżda l-gvern talab li din id-deċiżjoni tiġi annullata.
Fis-26 ta' April 2020, il-Qorti Suprema ċaħdet din il-petizzjoni, u b'hekk affermat mill-
ġdid l-importanza ta' mekkaniżmi ta' ġustizzja tranżizzjonali ġusti. L-organizzazzjonijiet
tad-drittijiet tal-bniedem laqgħu d-deċiżjoni tal-Qorti Suprema tan-Nepal ta' April 2020
dwar il-ħtieġa li tiġi emendata l-liġi tal-ġustizzja tranżizzjonali. F'Lulju 2022 il-gvern
ippreżenta abbozz ta' liġi biex jemenda l-liġijiet eżistenti, iżda Amnesty International
u Human Rights Watch ma jemmnux li l-abbozz ta' liġi propost huwa konformi mad-
deċiżjoni tal-Qorti Suprema u xorta jagħmilha diffiċli jew impossibbli biex it-trasgressuri
jitressqu quddiem il-qrati.
Id-delegazzjoni tal-Parlament għar-Relazzjonijiet man-Nofsinhar tal-Asja żaret il-
Bhutan f'Settembru 2022 biex tivvaluta r-relazzjonijiet tan-Nepal mal-UE, li hija
d-donatur ewlieni tal-kooperazzjoni. Peress li n-Nepal jista' joħroġ minn status
ta' LDC sal-2026, il-Parlament laqa' l-fatt li n-Nepal diġà rratifika l-biċċa l-kbira
tas-27 konvenzjoni ewlenija meħtieġa biex tapplika għas-SĠP+.

IL-BHUTAN

Iżolat mill-bqija tad-dinja għal sekli sħaħ, il-Bhutan qed jadatta għall-globalizzazzjoni
u qed isaħħaħ l-ekonomija tiegħu filwaqt li fl-istess ħin qed jippreserva t-tradizzjonijiet
antiki tiegħu. Hu għamel tranżizzjoni paċifika lejn demokrazija parlamentari skont il-
kostituzzjoni adottata fl-2008 u ggarantixxa s-separazzjoni tas-setgħat taħt monarkija
kostituzzjonali. L-UE tappoġġja l-awtonomija sħiħa tal-Bhutan mill-ġirien b'saħħithom
tiegħu – l-Indja u ċ-Ċina – u tibqa' konvinta li l-pajjiż għandu jkun jista' jifformula l-politika
ta' sigurtà u barranija tiegħu stess, filwaqt li tirrikonoxxi t-tħassib kontinwu dwar it-telf
tas-sovranità minħabba l-pożizzjoni ġeografika tal-Bhutan.
Il-Programm Indikattiv Pluriennali tal-UE għall-2014-2020 alloka EUR 49.3 miljun
ta' assistenza għall-Bhutan. L-UE kellha presenza qawwija fil-Bhutan sa mill-1982
u ħadmet biex tnaqqas il-faqar, tippromwovi d-demokrazija u l-governanza tajba u
tappoġġja l-agrikoltura sostenibbli u r-riżorsi naturali rinnovabbli. Fl-24 ta' Mejju 2018,
tnieda Proġett ġdid ta' Appoġġ Kummerċjali bejn l-UE u l-Bhutan bl-għan li jtejjeb iż-
żieda fil-valur, ir-rabtiet tas-suq u l-qafas regolatorju tal-kummerċ u l-investiment.
Bejn l-2017 u l-2022, madwar EUR 21.5 miljun ġew imwarrba biex jappoġġjaw
l-agrikoltura sostenibbli, il-forestrija u t-tibdil fil-klima. Barra minn hekk, b'rispons
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għall-ħtiġijiet li nħolqu matul il-pandemija tal-COVID-19, l-UE allokat EUR 4.5 miljun
addizzjonali fl-2020.
Il-Programm Indikattiv Pluriennali 2021–2027 attwali jkompli jappoġġja lill-Bhutan u
huwa allinjat mat-12-il Pjan ta' Ħames Snin 2018–2023, b'enfasi fuq tliet oqsma ta'
prijorità: it-tibdil fil-klima u t-tkabbir ekoloġiku għal Bhutan reżiljenti; il-governanza
tajba għall-iżvilupp soċjoekonomiku inklużiv; u t-tranżizzjoni diġitali, xprun għall-bidla
fl-edukazzjoni u fis-servizzi pubbliċi. Ammont totali ta' EUR 31 miljun ġie allokat għall-
perjodu inizjali 2021–2024.
L-UE u l-Bhutan kellhom l-10 konsultazzjoni formali tagħhom fi Brussell fi Frar 2022,
u rrieżaminaw il-kooperazzjoni kontinwa tagħhom. Il-Bhutan ippreżenta attivitajiet
ewlenin li kien qed iwettaq biex jiżgura ħruġ bla xkiel u b'suċċess mill-kategorija LDC,
skedat li jsir fl-2023. L-UE u l-Bhutan esprimew sodisfazzjon bir-ratifika tal-ftehim
qafas bejn il-Bhutan u l-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) biex titwitta t-triq għal
finanzjament konċessjonali mill-BEI għal proġetti ta' żvilupp fil-Bhutan. L-UE tenniet
l-appoġġ tagħha għall-pjani ta' żvilupp tal-Bhutan u offriet li tagħti lill-Bhutan aċċess
preferenzjali akbar għas-swieq tal-UE fl-ambitu tas-SĠP+ ladarba l-Bhutan jissodisfa l-
kondizzjonijiet meħtieġa. L-UE ppreżentat il-Global Gateway, il-pjan il-ġdid tal-UE għal
investiment kbir fl-iżvilupp tal-infrastruttura madwar id-dinja, li tnieda f'Diċembru 2021 u
jaġġorna l-Istrateġija ta' Konnettività bejn l-UE u l-Asja tal-2018. Dan għandu kopertura
ġeografika globali u jistabbilixxi mira ta' investiment ta' EUR 300 biljun sal-2027. L-UE
faħħret lill-pajjiż Ħimalajan għall-azzjonijiet tiegħu lejn l-iżgurar ta' żvilupp sostenibbli,
b'livell baxx ta' karbonju u reżiljenti għat-tibdil fil-klima. L-UE nnotat ukoll li l-Bhutan ħa
passi sinifikanti biex jipproteġi d-drittijiet tat-tfal u n-nisa u jrawwem l-ugwaljanza bejn
il-ġeneri. B'mod partikolari, il-Parlament Bhutaniż iddekriminalizza l-omosesswalità
f'Diċembru 2020.
Il-Bhutan huwa demokrazija ġdida, immexxi minn familja rjali, fejn il-proċess
demokratiku jeħtieġ li jiġi kkonsolidat. L-iżolament u s-sens ta' vulnerabbiltà tal-Bhutan
għenu biex tiġi ffurmata identità nazzjonali distintiva bbażata fuq il-preservazzjoni tar-
reliġjon, l-ambjent u l-kultura tiegħu. Il-protezzjoni tal-kultura tal-pajjiż hija meqjusa
bħala essenzjali. Il-wirt kulturali tal-Bhutan huwa espress permezz tal-Kuntentizza
Nazzjonali Gross (GNH), f'konformità mal-kultura spiritwali Buddista tiegħu. Il-GNH
tippromwovi l-valuri tal-paċi, in-nonvjolenza, il-kompassjoni u t-tolleranza. Minquxa
fil-Kostituzzjoni tal-2008, il-GNH hija filosofija ta' żvilupp li tuża indiċi biex tkejjel il-
livell ta' żvilupp ekonomiku tal-pajjiż flimkien mal-livell ta' benesseri u kuntentizza tal-
popolazzjoni. Il-GNH ġiet rikonoxxuta f'riżoluzzjoni tan-NU fl-2011 u tikkonsisti f'diversi
oqsma: il-benesseri psikoloġiku, l-istandard tal-għajxien, il-governanza tajba, is-saħħa,
l-edukazzjoni, il-vitalità tal-komunità, id-diversità kulturali, l-użu tal-ħin, id-diversità
ekoloġika u r-reżiljenza. Il-Parlament jappoġġja l-politika ambjentali tal-Bhutan, li tfittex
li tippreserva l-bijodiversità tal-pajjiż – li hija vulnerabbli ħafna għat-tibdil fil-klima – u
tipprevjeni kull forma ta' degradazzjoni ekoloġika f'konformità mal-kunċett tal-GNH.
Id-delegazzjoni tal-Parlament għar-Relazzjonijiet man-Nofsinhar tal-Asja żaret il-
Bhutan f'Settembru 2022 biex tivvaluta l-iżvilupp soċjoekonomiku tal-pajjiż, li se joħroġ
mill-istatus ta' LDC f'Diċembru 2023. Dan ifisser li l-Bhutan mhux se jkun jista'
jibbenefika aktar mill-iskema KBA tal-UE. Il-Bhutan qed jikkunsidra li japplika għas-SĠP
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+, iżda jidher improbabbli li l-Bhutan se jkun jista' jiffirma u jirratifika s-27 konvenzjoni
internazzjonali ewlenin kollha meħtieġa fil-ħin.

IL-MALDIVI

Għalkemm għad m'hemm l-ebda ftehim ta' kooperazzjoni formali mal-Maldivi, l-UE
tipprovdi appoġġ ta' kooperazzjoni għall-komunitajiet rurali, it-turiżmu u l-mitigazzjoni
tat-tibdil fil-klima. F'Lulju 2018, il-Kunsill Affarijiet Barranin tal-UE adotta qafas għal
miżuri restrittivi mmirati kontra persuni u entitajiet responsabbli li dgħajfu l-istat tad-
dritt jew li ostakolaw soluzzjoni politika inklużiva fil-Maldivi kif ukoll dawk responsabbli
minn ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem. F'April 2021, il-Kunsill tal-UE ddeċieda li jniedi
negozjati dwar Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Maldivi, pass importanti
fir-relazzjonijiet bilaterali mal-Maldivi. F'Settembru 2021 saret it-tieni Laqgħa ta' Uffiċjali
Għolja bejn l-UE u l-Maldivi fi Brussell biex tissaħħaħ ir-relazzjoni tagħhom, inkluża l-
kooperazzjoni fl-Indo-Paċifiku.
Il-Maldivi huma vulnerabbli għat-tibdil fil-klima u huma esposti għaż-żieda fil-livelli tal-
baħar u l-erożjoni kostali, li joħolqu theddida serja għall-vijabbiltà tal-pajjiż. Il-Parlament
tal-Maldivi qed jippjana li jistabbilixxi l-ewwel Att dwar il-Klima li qatt sar, li se jistabbilixxi
limiti fuq it-tniġġis, u li jadotta miżuri biex jipproteġi u jgħin fir-riġenerazzjoni tal-ambjent.
Ir-rekords mill-aħħar 20 sena wrew żieda fil-livelli tal-baħar ta' kważi erba' millimetri
fis-sena fil-kapital Malé u żieda proġettata ta' madwar 40-50 ċentimetru sal-2100. Dan
ifisser erożjoni tal-bajjiet, għargħar, żieda fis-salinazzjoni tal-ilma ta' taħt l-art u temp
imprevedibbli, li diġà qed jikkawża għargħar u nixfiet. Minħabba li 80% tal-Maldivjani
jgħixu sa 100 metru 'l bogħod mill-baħar, l-impatt fiżiku ta' dawn il-bidliet jirrappreżenta
theddida eżistenzjali.
Il-pajjiż ibati wkoll minn qgħad għoli fost iż-żgħażagħ, vjolenza minn gruppi organizzati
u dipendenza fuq id-droga. Kien hemm taqlib politiku u soċjali li qed jiżdied minn
mindu l-mexxej tal-oppożizzjoni Mohamed Solih għeleb lil eks President Abdulla
Yameen Abdul Gayoom f'Settembru 2018. L-elezzjonijiet parlamentari fil-Maldivi saru
f'April 2019. Ir-riżultat kien rebħa kbira għall-Partit Demokratiku Maldivjan ta' Mohamed
Solih, li rebaħ 65 mis-87 siġġu fil-Majlis tal-Poplu. F'Mejju 2021, l-eks President
Mohammed Nasheed, ħabib mill-qrib tal-President Solih u Speaker tal-parlament,
indarab serjament f'attakk bil-bombi. Il-Parlament kien ta' appoġġ kbir għall-proċess ta'
konsolidazzjoni demokratika tal-Maldivi. Il-President Ibrahim Mohamed Solih se joħroġ
għall-elezzjoni fl-2023 fuq pjattaforma b'żewġ fazzjonijiet distinti fil-Partit Demokratiku
Maldivian fil-gvern. L-isforzi tal-gvern bħalissa jiffukaw fuq it-tisħiħ tal-ekonomija,
speċjalment is-settur tat-turiżmu, u t-titjib tar-relazzjonijiet mal-Indja dwar l-infrastruttura
u l-appoġġ finanzjarju.
Mill-2011 il-Maldivi ma baqgħux fil-kategorija LDC u fl-2013 kisbu l-istatus ta' introjtu
medju-superjuri. L-ekonomija hija bbażata l-aktar fuq it-turiżmu u s-sajd. L-UE hija r-
raba' sieħeb kummerċjali tal-Maldivi, u tirrappreżenta madwar 10% tal-kummerċ totali
fil-merkanzija fl-2019.
Bit-turiżmu li jammonta għal 70% tal-PDG, l-ekonomija tal-Maldivi ntlaqtet b'mod gravi
mill-pandemija tal-COVID-19. L-UE għamlet EUR 3 miljun disponibbli f'April 2020 biex
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tappoġġja miżuri li jtaffu l-impatt qawwi tal-COVID-19 fuq is-settur tat-turiżmu. Il-BEI
ħabbar self ta' EUR 20 miljun bħala appoġġ għall-miżuri ta' rkupru.
F'Awwissu 2021, l-UE qablet li tipprovdi EUR 2 miljun f'għajnuna b'xejn għall-iżvilupp
tal-industrija tal-guesthouses u l-liveaboard fil-Maldivi fl-ambitu tal-proġett bit-titolu "EU
Support for a Resilient Recovery of SME Tourism Industry in the Maldives" (Appoġġ tal-
UE għal irkupru reżiljenti tal-industrija tat-turiżmu tal-SMEs fil-Maldivi). Din l-assistenza
qed tingħata biex tgħin lill-SMEs tal-Maldivi fl-industrija tat-turiżmu jibnu ekonomija
reżiljenti wara d-diffikultajiet li ffaċċjaw minħabba l-pandemija tal-COVID-19.

Jorge Soutullo / Stefania Gazzina / Walter Masur / Cristina Stanculescu
10/2022
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