
PR\1216910MT.docx PE660.104v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

2020/2115(INI)

28.11.2020

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-konnettività u r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja
(2020/2115(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Rapporteur: Reinhard Bütikofer



PE660.104v01-00 2/8 PR\1216910MT.docx

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW ...............................3



PR\1216910MT.docx 3/8 PE660.104v01-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Konnettività u r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja
(2020/2115(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija ta' Sigurtà Globali tal-Unjoni Ewropea għall-Politika 
Esterna u ta' Sigurtà tat-28 ta' Ġunju 2016,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tad-
19 ta' Settembru 2018 dwar "Konnessjoni bejn l-Ewropa u l-Asja - Elementi 
fundamentali għal Strateġija tal-UE",

– wara li kkunsidra s-Sħubija għal Konnettività Sostenibbli u Infrastrutturi ta' Kwalità 
bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun tas-27 ta' Settembru 2019,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tal-UE u l-Istati Uniti dwar ir-reġjun tal-
Asja-Paċifiku tat-12 ta' Lulju 2012,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-28 ta' Mejju 2018 dwar 
"Kooperazzjoni Msaħħa tal-UE fis-Sigurtà fl-Asja u mal-Asja",

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tal-15 ta' Mejju 2019 dwar "L-UE u l-
Asja Ċentrali: Opportunitajiet Ġodda għal Sħubija Aktar b'Saħħitha",

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tad-9 ta' Marzu 2020 bit-titolu "Lejn 
strateġija komprensiva mal-Afrika",

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tas-16 ta' April 2019 dwar "L-Unjoni 
Ewropea, l-Amerika Latina u l-Karibew: nagħqdu l-isforzi tagħna għal futur komuni",

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tat-18 ta' Marzu 2020 dwar "Il-politika 
tas-Sħubija tal-Lvant lil hinn mill-2020 - It-Tisħiħ tar-reżiljenza - Sħubija tal-Lvant li 
tikseb riżultati lil kulħadd",

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tas-6 ta' Ottubru 2020 dwar "Pjan 
Ekonomiku u ta' Investiment għall-Balkani tal-Punent",

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' April 2020 bit-titolu 
"Appoġġ lill-Balkani tal-Punent fil-ġlieda kontra l-COVID-19 u l-irkupru wara l-
pandemija - Il-kontribuzzjoni tal-Kummissjoni qabel il-laqgħa tal-mexxejja UE-Balkani 
tal-Punent fis-6 ta' Mejju 2020",

– wara li kkunsidra l-Aġenda tal-Konnettività għall-Balkani tal-Punent adottata fl-2015,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tas-7 ta' Ġunju 2017 dwar "Approċċ 
Strateġiku għar-Reżiljenza",
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– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Jannar 2020 dwar 
"Introduzzjoni sigura tal-5G fl-UE - implimentazzjoni tas-sett ta' għodod tal-UE" 
(COM(2020)0050),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 54 u 142(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u tal-
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A9-0000/2020),

A. billi strateġija globali estiża fil-qasam tal-konnettività għall-UE teħtieġ governanza 
effikaċi u involviment wiesa' tal-Istati Membri kif ukoll tal-partijiet ikkonċernati 
ekonomiċi u soċjetali biex tirrappreżenta b'mod effikaċi l-valuri fundamentali tal-UE u 
l-interessi kondiviżi tagħha;

B. billi strateġija globali għall-konnettività għandha taqdi l-għanijiet tal-politiki ewlenin 
tal-UE, bħall-Patt Ekoloġiku Ewropew, it-Trasformazzjoni Diġitali u l-promozzjoni 
globali tad-drittijiet tal-bniedem; billi għandha tibni fuq il-qawwa tal-Ewropa fil-
politika kummerċjali, u tindirizza sfidi urġenti ġodda bħas-saħħa u s-sigurtà globali;

C. billi s-sħubija għall-konnettività bejn l-UE u l-Ġappun tal-2019 tat rilevanza 
addizzjonali lil din l-istrateġija; billi għandhom jiġu stabbiliti sħubijiet ma' sħab Asjatiċi 
oħra; billi l-Afrika għandha tiġi deżinjata bħala reġjun prijoritarju għall-konnettività 
bħall-Asja;

D. billi strateġija globali għall-konnettività għandha tiġi inkluża fil-Programm ta' Ħidma 
tal-Kummissjoni għall-2021;

Prinċipji tal-Istrateġija għall-Konnettività

1. Jenfasizza li l-konnettività bħala orjentament fundamentali tal-Unjoni Ewropea daħlet 
għeruqha sew fl-approċċ tal-UE għall-isfidi interni u internazzjonali; jirrimarka bi 
kburija li l-politiki fil-qasam tal-konnettività ġew implimentati b'suċċess f'ħafna mir-
relazzjonijiet esterni tal-UE; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lis-SEAE joħolqu 
Strateġija Globali tal-UE għall-Konnettività ("l-Istrateġija") bħala estensjoni tal-
istrateġija attwali dwar il-konnettività bejn l-UE u l-Asja sabiex il-filosofija u l-politiki 
tagħna fil-qasam tal-konnettività jiġu allinjati mal-għan li jissaħħaħ ir-rwol tal-UE bħala 
attur ġeopolitiku u ġeoekonomiku reali;

2. Jistenna li l-Istrateġija tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-politiki qafas 
prinċipali tal-UE maħsuba biex jibnu Unjoni b'saħħitha u ġusta, isir investiment 
f'relazzjonijiet internazzjonali paċifiċi, jinkiseb progress ekonomiku abbażi tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew u tat-Trasformazzjoni Diġitali u tkun promossa l-ġustizzja globali;

3. Huwa tal-fehma li l-Istrateġija għandha tindirizza b'mod komprensiv spettru wiesa' ta' 
dimensjonijiet politiċi, ekonomiċi, kulturali, ta' sostenibbiltà u ta' sigurtà bbażati fuq il-
valuri fundamentali tal-UE u l-interessi komuni tagħha; jinsisti fuq il-fatt li l-valuri tal-
libertà, tad-drittijiet tal-bniedem, tal-istat tad-dritt, tad-demokrazija, tas-solidarjetà, tas-
sostenibbiltà, tal-inklużività, tat-trasparenza, tar-reċiproċità u tal-adeżjoni mal-
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multilateraliżmu għandhom jiggwidaw l-Istrateġija;

4. Jistieden lill-partijiet ekonomiċi u soċjetali kkonċernati fil-livell tal-UE u fl-Istati 
Membri jipparteċipaw fl-iżvilupp tal-Istrateġija;

5. Ifakkar li, sabiex jiġu ġġenerati t-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi, l-investimenti fil-
konnettività jeħtieġ li jirrispettaw il-ġid pubbliku, l-effiċjenza tas-suq u l-vijabbiltà 
fiskali, filwaqt li tiġi evitata n-nassa tad-dejn; jenfasizza li investimenti bħal dawn 
għandhom jappoġġjaw ir-reżiljenza ekonomika u d-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija u 
jirrispettaw standards ambjentali u tal-bijodiversità għoljin; jisħaq fuq il-fatt li 
għandhom jirrispettaw standards għoljin fil-qasam tad-drittijiet soċjali u tax-xogħol, tat-
trasparenza, tad-drittijiet tal-bniedem, tad-diliġenza dovuta u tal-governanza tajba, u 
jagħtu vuċi lill-persuni affettwati mill-proġetti;

6. Jagħti l-akbar enfasi fuq il-ħtieġa ta' sħubija ġusta mal-pajjiżi rispettivi; jemmen li l-
Istrateġija għandha toħloq benefiċċji komuni, tevita dipendenzi unilaterali jew nases 
tad-dejn, tippromwovi l-awtodeterminazzjoni u titwettaq fir-rispett reċiproku;

Governanza tal-Istrateġija

7. Jisħaq li l-Istrateġija għandha tkun ikkoordinata mal-persegwiment tal-konnettività 
interna fi ħdan l-UE;

8. Jissottolinja n-natura multidimensjonali tal-Istrateġija, li tirrikjedi koordinament effikaċi 
tal-istrateġiji, tal-politiki u tal-proġetti li diġà jeżistu għall-konnettività internazzjonali;

9. Jipproponi li l-Istrateġija tiġi diskussa b'mod regolari mill-Grupp tal-Kummissarji għal 
Ewropa Aktar b'Saħħitha li taġixxi bħala organu ta' koordinament għall-konnettività, 
kopresedut mill-VP/RGħ u minn koordinatur tal-Kummissjoni għall-Konnettività, 
idealment Viċi President Eżekuttiv;

10. Huwa tal-fehma li l-ħolqien ta' Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill iddedikat jista' jsaħħaħ il-
koerenza u s-sjieda tal-konnettività fost l-Istati Membri;

11. Jemmen li l-inklużjoni tal-partijiet ikkonċernati rilevanti hija essenzjali għas-suċċess 
tal-istrateġija; jirrakkomanda l-ħolqien ta' Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli bħala 
organu konsultattiv dwar il-konnettività internazzjonali, li jinkludi rappreżentanti tan-
negozju, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, tal-ambjent u tad-drittijiet tax-xogħol u 
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali;

12. Jemmen b'konvinzjoni li l-banek Ewropej ta' żvilupp għandhom jiżvolġu rwol ċentrali 
fil-ġestjoni tal-investimenti fi proġetti ta' konnettività internazzjonali, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-mobilizzazzjoni tal-investimenti tas-settur privat;

Prijoritajiet tal-Istrateġija

Tranżizzjoni ekoloġika

13. Jemmen li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, favur id-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomiji, 
il-preservazzjoni tal-bijodiversità u l-ambjent għandha tkun prijorità assoluta tal-
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Istrateġija, b'mod partikolari fir-rigward tal-iżvilupp tal-infrastrutturi; jitlob 
ekoloġizzazzjoni sistematika tal-investimenti kollha fil-konnettività; jagħti prijorità 
għolja lill-ekoloġizzazzjoni tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, lill-investiment fl-
infrastrutturi fl-oqsma kollha u, b'mod partikolari, lid-dimensjoni tal-enerġija;

Trasformazzjoni diġitali

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintensifikaw l-ambizzjoni tagħhom għat-
trasformazzjoni diġitali; jistenna li l-UE ssir attur globali kompetittiv fid-
diġitalizzazzjoni, daqs l-Istati Uniti u ċ-Ċina; iqis, f'dan il-kuntest, li l-promozzjoni tal-
konnettività diġitali hija prijorità għolja għall-UE; jemmen li l-iżvilupp ta' awtonomija 
strateġika miftuħa f'dan is-settur għandu jinkludi sħubijiet għad-diġitalizzazzjoni mal-
pajjiżi terzi; jissottolinja li l-UE għandha timmira lejn il-kondiviżjoni tat-tmexxija fl-
iffissar u fid-difiża tal-istandards u tal-prattiki internazzjonali;

Kuntatti interpersonali

15. Jemmen li d-dimensjoni interpersonali hija pilastru fundamentali tal-Istrateġija li 
jirrikjedi definizzjoni ulterjuri tal-prijoritajiet; jagħmel enfasi kbira fuq il-promozzjoni 
tal-kuntatti interpersonali fost l-istudenti, it-trainees vokazzjonali, il-professjonisti 
żgħażagħ, l-akkademiċi u r-riċerkaturi bħala element ewlieni għall-fehim u għar-rispett 
reċiproċi; huwa favur din il-kooperazzjoni bbażata fuq l-inklużività; jitlob b'mod 
partikolari t-tisħiħ tad-dimensjoni taż-żgħażagħ permezz ta' fora taż-żgħażagħ biex 
jippromwovu b'mod reċiproku l-profiċjenza fil-lingwi barranin, l-skambji tal-istudenti u 
tal-persunal akkademiku u r-rikonoxximent reċiproku tad-diplomi;

16. Ifaħħar l-inizjattivi adottati għall-Balkani tal-Punent li għandhom l-għan li jippromwovu 
l-kooperazzjoni u l-iskambji taż-żgħażagħ, kif ukoll l-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali, u jinkoraġġixxi l-offerta ta' programmi simili lil sħab oħra tal-Istrateġija 
għall-Konnettività, billi jibdew mill-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant;

Kummerċ, investimenti u standards

17. Jissottolinja l-importanza tal-kummerċ u tal-investimenti biex jintlaħqu l-objettivi tal-
Istrateġija; jenfasizza, f'dan il-kuntest, b'mod partikolari r-rwol tan-normi u tal-
istandards internazzjonali; huwa tal-fehma li l-mudell tal-politika ta' standardizzazzjoni 
tal-UE għandu l-vantaġġ li huwa innovattiv, miftuħ u inklużiv u għandu jkun jista' 
jkompli jlaħħaq mal-kompetizzjoni globali bejn paradigmi differenti ta' 
standardizzazzjoni; jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li jiġu evitati tendenzi 
awtoritarji fl-istandardizzazzjoni futura tal-ICTs u tal-internet tal-oġġetti;

Saħħa

18. Jemmen li l-pandemija tal-COVID-19 uriet l-urġenza li jingħata prijorità lis-settur tas-
saħħa bħala settur kruċjali ġdid għall-kooperazzjoni, b'mod partikolari f'dik li hi r-
reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa, l-aċċess għall-mediċini, l-apparat mediku u l-vaċċini, 
billi jiġu evitati dipendenzi unilaterali, żgurati l-ktajjen tal-provvista industrijali 
farmaċewtiċi u sanitarji sikuri u diversifikati u l-iskambju tal-aħjar prattiki fil-ġestjoni 
tal-kriżijiet u fil-politiki ta' prevenzjoni tal-pandemiji;
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Sigurtà

19. Huwa konvint li d-dimensjoni tal-Istrateġija fil-qasam tas-sigurtà għandha tiġi 
żviluppata b'mod urġenti sabiex l-UE tkun tista' żżomm il-pass mal-isfidi l-ġodda f'dik li 
hi sigurtà; jenfasizza t-tħassib dejjem jikber dwar is-sigurtà li jirriżulta mill-Viċinat tal-
Lvant u tan-Nofsinhar tal-UE; iħeġġeġ lis-SEAE u lill-Istati Membri jiżvolġu rwol aktar 
proattiv fir-rigward ta' dawn il-kwistjonijiet;

Sħubijiet fil-qasam tal-konnettività

20. Jilqa' b'sodisfazzjon kbir l-istabbiliment tas-Sħubija bejn l-UE u l-Ġappun dwar il-
Konnettività Sostenibbli u l-Infrastrutturi ta' Kwalità, b'attenzjoni partikolari fuq il-
Balkani tal-Punent, l-Ewropa tal-Lvant, l-Asja Ċentrali, ir-reġjun Indo-Paċifiku u l-
Afrika; ifaħħar lill-Ġappun talli ppropona b'mod proattiv miżuri prattiċi biex jirrealizza 
l-ambizzjonijiet miftiehma; jittama li l-UE u l-Ġappun jirnexxielhom jagħtu bidu għall-
operazzjonalizzazzjoni tas-sħubija fl-ewwel semestru tal-2021;

21. Jilqa' b'sodisfazzjon kbir in-negozjati li għaddejjin bħalissa għall-ħolqien ta' sħubija fil-
qasam tal-konnettività mal-Indja; jittama li l-presidenzi b'rotazzjoni tal-Kunsill tal-UE, 
kif ukoll il-presidenzi sussegwenti tal-G20, tal-Italja u tal-Indja se jisfruttaw l-
influwenza tagħhom biex jimxu 'l quddiem; jilqa' pożittivament ukoll l-iskambji 
esploratttivi bejn l-UE u l-Korea dwar sħubija għall-konnettività u jittama li din tagħmel 
progress tajjeb fl-2021; huwa favur l-istabbiliment ta' sħubija għall-konnettività bejn l-
UE u l-ASEAN bil-għan li tkun interkonnessa mal-Pjan Ġenerali ta' Konnettività u mar-
riżerva ta' proġetti tal-ASEAN li diġà jeżistu;

22. Jilqa' favorevolment il-prinċipji ġenerali tal-kunċett tal-Blue Dot Network (BDN) mibdi 
mill-Istati Uniti; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jikkollaboraw mal-BDN, 
mingħajr ma japprovawh għalissa sakemm it-tħassib dwar is-sostenibbiltà jibqa' mhux 
solvut;

23. Huwa lest ukoll li jikkunsidra sħubija mal-Inizjattiva Ċiniża Belt and Road f'każijiet 
speċifiċi li fihom dan ma jikkompromettix il-prinċipji fundamentali tal-UE;

24. Jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jiżviluppaw kapaċitajiet ta' monitoraġġ 
b'saħħithom fl-istrateġiji fil-qasam tal-konnettività ta' pajjiżi oħra, inkluż fir-rigward tar-
riżorsi finanzjarji effettivament użati;

Konnettività globali

25. Jenfasizza bil-qawwa li l-Istrateġija Globali tal-UE għall-Konnettività għandha tagħti 
attenzjoni partikolari lill-konnettività mal-kontinent ġar tal-Afrika; jistenna li dan l-
isforz jintegra l-esperjenza tal-UE bil-politiki li jippromwovu l-konnettività 
implimentati fl-Afrika permezz tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp; jitlob li dan l-għan jiġi 
diskuss f'livell għoli mal-Unjoni Afrikana, u li dan jissarraf fi sħubija għall-il-
konnettività bejn l-UE u l-Afrika sa tmiem l-2021;

26. Jistenna li l-Kummissjoni tippreżenta approċċ ġdid ta' komunikazzjoni b'narrazzjoni 
ċara sabiex tinħoloq viżibbiltà adegwata għall-politiki tal-UE fil-qasam tal-konnettività 
u għar-riżultati tagħhom;
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27. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-President 
tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-
Kummissjoni / lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika 
ta' Sigurtà, lill-Istati Membri kif ukoll lis-Sħab tal-UE fil-qasam tal-Konnettività.


