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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, 

bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jirrikonoxxi l-importanza ta' relazzjonijiet strateġiċi aktar mill-qrib bejn ir-reġjun tal-Asja 

Ċentrali u l-UE, u jinsisti fuq it-tisħiħ tar-rabtiet kummerċjali u l-iskambji bejn iż-żewġ 

reġjuni abbażi ta' valuri komuni kif stabbilit fil-Ftehimiet ta' Sħubija u Koperazzjoni 

(FSK); jinnota li l-UE hi t-tieni l-akbar sieħba kummerċjali tal-pajjiżi tal-Asja Ċentrali; 

jitlob li r-rwol tal-UE fir-reġjun ikun li tippromwovi kummerċ ġust u ħieles, ekonomiji 

soċjali tas-suq miftuħin u diversifikati, l-istandards tad-WTO u l-prinċipji tal-kummerċ 

internazzjonali; jitlob li r-rwol tal-UE f'dan ir-reġjun ikun aktar proattiv b'reazzjoni għall-

influwenza dejjem tikber tar-Russja u ċ-Ċina fir-reġjun; 

2. Jirrimarka l-importanza tal-konklużjoni tal-Ftehim Imsaħħaħ ta' Sħubija u Kooperazzjoni 

(FMSK) mal-Każakistan, u jistieden lill-Kummissjoni biex issaħħaħ ir-relazzjonijiet 

bilaterali ma' pajjiżi oħra fir-reġjun; jinsisti dwar l-importanza ta' approċċ komprensiv bi 

djalogu b'saħħtu fir-rigward tal-politika u d-drittijiet tal-bniedem, dan minbarra t-tisħiħ 

tar-relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi; itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-progress fin-

negozjati jiddependi fuq il-progress li sar fir-riforma tal-politika u tar-rispett tad-drittijiet 

tal-bniedem u tal-istat tad-dritt; jemmen li s-sħubija fid-WTO hi kontribuzzjoni importanti 

f'dan ir-rigward, hekk kif inhi s-sħubija fl-ILO u f'aġenziji oħra tan-NU, u jistieden lill-

Użbekistan u lit-Turkmenistan isegwu l-eżempju ta' stati oħrajn tal-Asja Ċentrali; 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni toħloq rabtiet politiċi u diplomatiċi aktar mill-qrib mat-

Turkmenistan, u jittama li l-FSK jkun jista' jiġi konkluż malajr u jinfetaħ uffiċċju ta' 

delegazzjoni tal-UE f'Ashgabat; 

4. Jenfasizza r-rwol ta' sħubija strateġika fir-reġjun tal-Asja Ċentrali għall-UE fit-tentattivi 

tagħha biex tiddiversifika s-sorsi tal-provvista tal-enerġija tagħha u biex tiżgura s-sigurtà 

tal-enerġija; jemmen li l-istrateġija futura tal-UE għall-Asja Ċentrali għandu jkollha 

viżjoni usa' lil hinn mill-qasam tal-enerġija, li tista' testendi wkoll għal pajjiżi bħalma 

huma l-Ażerbajġan u l-Iran u anke l-Mongolja, f'konformità mal-impenji Ewropej għall-

iżvilupp sostenibbli u d-dekarbonizzazzjoni, u bil-għan li titnaqqas id-dipendenza fuq l-

esportazzjoni ta' fjuwils fossili u riżorsi naturali oħra u li tissaħħaħ id-diversifikazzjoni tal-

ekonomija; jenfasizza li l-UE għandha tikkontribwixxi biex jissolva t-tilwim dwar il-

Baħar Kaspju, sabiex tisfrutta l-potenzjal tal-enerġija tagħha u tiffaċilita l-bini ta' 

infrastruttura tal-enerġija ġdida li tgħaqqad l-Asja Ċentrali ma' reġjuni oħra; 

5. Jemmen li d-diversifikazzjoni ekonomika fir-reġjun tipprovdi valur miżjud f'termini ta' 

żvilupp reġjonali, ta' stabbiltà u ta' sigurtà, fil-qies tal-bilanċ soċjali, ekonomiku u 

ambjentali; iqis li huwa essenzjali li tiġi modernizzata u żviluppata l-infrastruttura 

sostenibbli tat-trasport u tal-enerġija domestika, speċjalment f'żoni rurali, li jitjieb l-aċċess 

għall-internet b'veloċità għolja u jiġi ffaċilitat l-iżvilupp tal-konnettività interreġjonali; hu 

tal-fehma li r-riabilitazzjoni ambjentali u l-iżvilupp sostenibbli għandhom ikunu ndaqs 

bħala prijoritajiet fil-kuntest tal-iżvilupp tar-reġjun, u jenfasizza l-importanza tal-kummerċ 

biex jippromwovi t-tnejn li huma; huwa favur żieda fl-appoġġ tal-UE għall-iżvilupp tal-

enerġija rinnovabbli, tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u tal-ġestjoni tar-riżorsi fil-pajjiżi 
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tal-Asja Ċentrali b'mod li jħeġġeġ il-kooperazzjoni transkonfinali bejniethom; 

6. Jirrimarka li fir-reġjun m'hemmx biżżejjed ħaddiema professjonali b'livell għoli ta' ħiliet, 

u li dan jaffettwa l-kompetittività u l-iżvilupp ekonomiku tiegħu u jillimita l-

opportunitajiet għall-investiment barrani; jitlob, għalhekk, li l-Kummissjoni u l-Istati 

Membri jagħmlu aktar enfasi fuq l-appoġġ għal riformi fl-edukazzjoni għolja, it-tqabbil 

tal-edukazzjoni mal-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol, it-taħriġ vokazzjonali, l-iskambji tal-

istudenti, il-boroż ta' studju, it-taħriġ u l-kondiviżjoni tal-għarfien, b'enfasi fuq il-

ġenerazzjoni żagħżugħa; jenfasizza li l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, bħall-

investiment u l-iżvilupp ekonomiku, huma fundamentali għall-progress soċjali u 

demokratiku tal-pajjiżi tal-Asja Ċentrali u taċ-ċittadini tagħhom; hu tal-fehma li l-

kooperazzjoni mal-Ewropa f'dan il-qasam għandha tissejjes fuq strument immirat u li diġà 

wera li jaħdem, bħalma hu Erasmus+; 

7. Jilqa' t-talba tal-Kirgiżistan għall-applikazzjoni ta' arranġamenti ta' SĠP+, u jittama li t-

Taġikistan u l-Użbekistan isegwu l-eżempju tiegħu; 

8. Jappella għal sforzi kontinwi biex jiġu appoġġjati l-modernizzazzjoni u d-

diversifikazzjoni tal-ekonomiji ta' dawn il-pajjiżi u biex jippermettulhom joħolqu ambjent 

favorevoli għall-investiment barrani bili jsaħħu l-istat tad-dritt, ir-rispett għad-drittijiet tal-

bniedem, tad-drittijiet fundamentali u tad-drittijiet tal-minoranzi, l-użu effettiv tal-

klawsola dwar in-nuqqas ta' eżekuzzjoni, it-tnaqqis ta' piżijiet burokratiċi u ta' indħil 

amministrattiv għan-negozji, it-titjib tal-klima tan-negozju, it-tneħħija ta' ostakli għall-

kummerċ transkonfinali, u r-riforma tas-sistema ġudizzjarja; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi 

żgurata protezzjoni komprensiva għad-drittijiet tal-proprjetà u għall-investiment barrani, 

filwaqt li tiġi miġġielda l-korruzzjoni u jiġi pprovdut it-taħriġ; jirrimarka li l-korruzzjoni 

tibqa' waħda mill-akbar ostakoli għall-investiment barrani fir-reġjun; 

9. Jilqa' ż-żieda fl-għajnuna makrofinanzjarja, u jitlob li l-istrument ikkonċernat jitħaddem 

fuq il-bażi ta' kriterji stretti ta' kostijiet-benefiċċji u valutazzjonijiet dettaljati tal-impatt li 

jiffokaw fuq l-effetti konsekwenzjali; fil-qies tal-punti ewlenin tar-rapporti dwar il-

progress tal-Istrateġija, jenfasizza l-importanza li l-Istati Membri jipparteċipaw fl-

implimentazzjoni tal-assistenza tal-UE sabiex l-impatt ikun akbar u biex jitjiebu r-

riżultati; 

10. Jirrikonoxxi, b'konformità mas-sejbiet tal-OECD, l-importanza partikolari ta' programmi 

ta' rabta kummerċjali (BLPs) bejn l-investiment dirett barrani dirett (IDB) u l-SMEs bħala 

għodda għad-diversifikazzjoni u l-massimizzazzjoni tal-effett konsekwenzjali tal-

investimenti, li jippermetti lill-pajjiżi tal-Asja Ċentrali jorbtu iżjed mill-qrib l-IDB mal-

ekonomiji interni tagħhom u jsaħħu l-kompetittività tagħhom filwaqt li jkollhom aċċess 

għas-swieq internazzjonali, għall-finanzjament, għat-teknoloġija u għall-ħiliet ta' ġestjoni; 

f'dan ir-rigward, jistieden lill-gvernijiet tal-istati tal-Asja Ċentrali biex jibdew dawn il-

programmi u jqawwu l-involviment tal-partijiet interessati f'BLPs diġà eżistenti; jiġbed l-

attenzjoni għall-fatt li, biex jiġi żgurat li l-produzzjoni lokali tissodisfa l-istandards 

internazzjonali tal-kwalità, jeħtieġ li jiġu attwati miżuri komplementari, bħal pereżempju 

li joffru programmi ta' taħriġ li jgħinu lill-SMEs itejbu l-ħiliet tal-persunal tagħhom jew li 

l-SMEs jiġu megħjuna jdaħħlu standards ta' kwalità rikonoxxuti internazzjonalment; 
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11. Jemmen li l-UE, id f'id mal-Istati Membri, għandha tkompli tippromwovi integrazzjoni 

reġjonali speċifika, kif ukoll politiki li jibnu l-fiduċja, filwaqt li tippremja wkoll il-passi 

pożittivi li saru minn stati individwali jew minn gruppi ta' pajjiżi tal-Asja Ċentrali 

permezz ta' iktar kooperazzjoni; hu tal-fehma li l-miżuri tal-UE għandhom ikunu orjentati 

lejn il-ħtiġijiet u l-karatteristiċi speċifiċi ta' kull pajjiż; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi msaħħaħ 

id-djalogu politiku u jitrawmu miżuri għall-bini ta' fiduċja fost il-pajjiżi tar-reġjun; 

12. Jirrikonoxxi li l-kooperazzjoni tal-Użbekistan mal-ILO dwar il-ħsad tal-qoton qed tkompli 

b'mod inkoraġġanti u li qed isir progress fuq il-kwistjoni tat-tħaddim sistematiku tat-tfal; 

jinnota, madankollu, li għad hemm lok għal titjib, kif turi s-sitwazzjoni rigward ix-xogħol 

furzat u l-intimidazzjoni u l-koerċizzjoni ta' gruppi mhux governattivi li jaħdmu favur id-

drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tax-xogħol waqt il-monitoraġġ tal-ħsad tal-qoton tal-

2015; 

13. Ifakkar li l-Parlament iddeċieda li ma jikkunsidrax li jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-

Protokoll tal-FSK li jestendi d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim għall-kummerċ bilaterali tat-

tessuti, dment li ma jiġix ikkonfermat li jkunu ġew implimentati riformi konkreti u li 

dawn ikunu taw riżultati sostanzjali li jiżguraw li l-prattiki ta' xogħol furzat, kif ukoll tat-

tħaddim tat-tfal, effettivament qed jiġu eradikati fl-Użbekistan. 
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