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L-UNJONI EWROPEA U S-SĦAB KUMMERĊJALI TAGĦHA

Tul is-snin, l-UE tbiegħdet mill-produzzjoni ta' prodotti ta' valur baxx li jirrikjedu ħafna
ħaddiema, sabiex tispeċjalizza fi prodotti tad-ditta b'valur ogħla. Bl-ekonomija miftuħa
tagħha, il-kummerċ huwa essenzjali għall-UE. Biex tegħleb l-ostakli għall-kummerċ u jkun
hemm kundizzjonijiet ekwi għan-negozji tagħha, l-Unjoni qiegħda tinnegozja għadd ta'
ftehimiet ta' kummerċ ħieles. L-UE hija wkoll fundatur u attur prinċipali tal-Organizzazzjoni
Dinjija tal-Kummerċ (WTO).

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jistabbilixxi l-
politika kummerċjali komuni bħala kompetenza esklużiva tal-Unjoni Ewropea.

IL-POŻIZZJONI ĊENTRALI TAL-UE

L-UE hija l-akbar ekonomija fid-dinja, li tammonta għal aktar minn 20 % tal-prodott domestiku
gross (PDG) globali[1]. Bis-saħħa tad-daqs tal-PDG tagħha (EUR 14-il triljun) u n-natura
miftuħa tas-suq intern tagħha, li jammonta għal EUR 2 415 biljun f'esportazzjonijiet u
EUR 2 188 biljun f'importazzjonijiet[2], l-UE kellha rwol ċentrali fit-tfassil tas-sistema tal-
kummerċ globali, l-ewwel u qabel kollox billi kkontribwiet b'mod proattiv għall-forma li
ħadet l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO). Il-ftuħ ekonomiku ġab u ser ikompli
jġib vantaġġi sinifikanti għall-UE, peress li aktar minn 30 miljun impjieg fl-UE jiddependu
mill-kummerċ estern u 90 % tat-tkabbir ekonomiku globali fil-15-il sena li ġejjin mistenni
li jiġi ġġenerat barra mill-Ewropa[3]. Atturi ekonomiċi u żviluppi teknoloġiċi ġodda biddlu
b'mod sinifikanti l-istruttura u x-xejriet tal-kummerċ internazzjonali. B'mod partikolari, l-
użu mifrux tat-teknoloġiji tal-informatika għamilha possibbli li jiġu kkummerċjati prodotti
u servizzi li qabel ma setgħux jiġu kkummerċjati. Il-kambju barrani żdied bil-kbir matul
dawn l-aħħar 20 sena, u laħaq livelli mingħajr preċedenti. L-ekonomija globali tal-lum hija
estremament integrata, u l-ktajjen tal-provvista globali ssostitwixxew kważi għalkollox il-
kummerċ tradizzjonali fi prodotti lesti.
L-effetti tal-kriżi finanzjarja globali affettwaw b'mod negattiv il-prestazzjoni ekonomika tal-
Unjoni. Madankollu f'ċerti aspetti l-ekonomija tal-UE wriet reżiljenza notevoli meta mqabbla
ma' ekonomiji industrijalizzati oħra, u s-sehem tagħha mill-PDG globali naqas b'mod inqas
rapidu minn dak tal-Ġappun u dak tal-Istati Uniti. L-UE kienet kapaċi wkoll iżżomm pożizzjoni
relattivament b'saħħitha fil-kummerċ ta' prodotti, filwaqt li saħħet ir-rwol ewlieni tagħha fil-
kummerċ ta' servizzi.

[1]"European Union Trade and Investment 2014", Kummissjoni Ewropea, 2014, p. 3, tagħrif miġbur
fil-11 ta' Jannar 2016, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/january/tradoc_152062.pdf
[2]"EU position in world trade", Kummissjoni Ewropea, tagħrif miġbur fis-17 ta' Diċembru 2015, http://ec.europa.eu/
trade/policy/eu-position-in-world-trade/
[3]''Trade for all: Towards a more responsible trade and investment policy", Kummissjoni Ewropea, p. 8, tagħrif
miġbur fil-11 ta' Jannar 2016, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
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IR-RWOL TAL-KUMMISSJONI EWROPEA U L-PARLAMENT
EWROPEW

Il-kummerċ internazzjonali kien wieħed mill-ewwel setturi li fihom l-Istati Membri tal-UE qablu
li jiġbru flimkien is-sovranità tagħhom. Konsegwentement dawn taw mandat lill-Kummissjoni
biex tittratta l-kwistjonijiet relatati mal-kummerċ, inkluż in-negozjar ta' ftehimiet kummerċjali
internazzjonali, f'isimhom. Fi kliem ieħor l-UE, filwaqt li taġixxi bħala entità waħda,
tinnegozja, f'isem l-Istati Membri kollha tagħha, ftehimiet kummerċjali kemm bilaterali u kemm
multilaterali. Kif muri mir-rekord tagħha fis-sistema għas-soluzzjoni tat-tilwim tad-WTO, l-
UE wriet kapaċità notevoli li tiddefendi l-interessi proprji tagħha f'tilwimiet kummerċjali
internazzjonali. L-UE użat ukoll għodod kummerċjali internazzjonali biex tippromwovi l-
valuri u l-politiki proprji tagħha u qiegħda tipprova testendi l-prattiki regolatorji tagħha għall-
bqija tad-dinja. Fil-fatt, il-"promozzjoni tal-valuri Ewropej", fosthom id-drittijiet tal-bniedem,
l-iżvilupp sostenibbli, il-governanza tajba u r-rispett lejn l-ambjent, hija waħda mit-tliet pilastri
tal-istrateġija l-ġdida tal-kummerċ tal-UE "Kummerċ għal Kulħadd".
Tradizzjonalment, l-UE ffavoriet sistema kummerċjali internazzjonali miftuħa u ġusta. Ħadmet
bil-qawwa kollha biex tiżgura l-integrazzjoni tal-pajjiżi kollha fl-ekonomija dinjija, inkluż
permezz tat-tneħħija progressiva tar-restrizzjonijiet fuq il-kummerċ internazzjonali.
It-Trattat ta' Lisbona tejjeb ukoll ir-rwol tal-Parlament Ewropew billi għamlu koleġiżlatur
fi kwistjonijiet li jinvolvu l-kummerċ u l-investiment, fuq l-istess livell mal-Kunsill. Barra
minn hekk, it-Trattat ta lill-Parlament rwol aktar attiv fin-negozjar u r-ratifika ta' ftehimiet
kummerċjali internazzjonali, peress li l-kunsens tiegħu issa huwa mandatorju. Madankollu,
xi elementi tal-politika kummerċjali għadhom f'idejn l-Istati Membri. Fis-16 ta' Mejju 2017,
il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ) ippubblikat opinjoni li tat ċarezza dwar id-
diviżjoni bejn il-kompetenzi nazzjonali u dawk tal-UE.

IL-POLITIKA TAL-KUMMERĊ U L-ORJENTAZZJONI

Il-komunikazzjoni tal-2010 "Kummerċ, Tkabbir u Affarijiet Dinjija" għamlet il-kummerċ
internazzjonali wieħed mill-pilastri tal-istrateġija Ewropa 2020 immirata li tagħmel lill-UE aktar
ekoloġika u aktar kompetittiva. Bl-istess mod, l-istrateġija ''Kummerċ għal kulħadd'' tal-2015
issaħħaħ il-politika kummerċjali tal-UE bħala l-kontributur ewlieni għall-promozzjoni tat-
tkabbir, l-impjiegi u l-investiment. Din tappella wkoll biex id-WTO tiġġedded billi jingħatalha
rwol ċentrali fl-iżvilupp u l-infurzar tar-regoli, jiġi adottat approċċ aktar iffukat minflok l-
approċċ attwali ta' ''impenn uniku'', fejn il-punti kollha fuq l-aġenda jiġu miftiehma flimkien,
u jinħoloq mekkaniżmu ta' ''żewġ livelli'' li jippermetti subsett ta' membri tad-WTO javvanzaw
dwar kwistjoni speċifika, filwaqt li membri oħra jkunu jistgħu jissieħbu mal-grupp fi stadju
aktar tard.
Madankollu, wara l-istaġnar fin-negozjati multilaterali fi ħdan id-WTO dwar l-Aġenda ta' Doha
għall-Iżvilupp, l-UE kellha ssib modi alternattivi kif tiggarantixxi aċċess aħjar għas-swieq ta'
pajjiżi terzi. Għal dan il-għan, ġiet introdotta ġenerazzjoni ġdida ta' ftehimiet ta' kummerċ ħieles
komprensivi (FTAs), li jmorru ferm lil hinn minn tnaqqis tariffarju u kummerċ ta' prodotti.
L-ewwel wieħed minn dawn il-ftehimiet ta' kummerċ ħieles tal-"ġenerazzjoni l-ġdida"
ġie konkluż mal-Korea t'Isfel u, wara r-ratifika mill-Parlament Ewropew, ġie applikat
proviżorjament mill-1 ta' Lulju 2011. Il-Ftehim ta' Kummerċ Multipartitiku bejn l-UE u l-
Perù u l-Kolombja, applikat b'mod proviżorju mill-2013 'il hawn, il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni
mal-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali, li l-pilastru kummerċjali tiegħu ġie applikat b'mod proviżorju
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mill-2013 'il hawn, il-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn l-UE u l-
Kanada, iffirmat fit-30 ta' Ottubru 2016 matul is-Summit UE-Kanada, il-Ftehim ta' Kummerċ
Ħieles bejn l-UE u Singapore, li n-negozjati dwaru ġew konklużi fl-2014, u l-Ftehim ta'
Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Vjetnam, li n-negozjati dwaru ġew konklużi fi tmiem l-2015,
ilkoll huma xhieda tal-politika l-ġdida.
Filwaqt li n-negozjati mal-Istati Uniti dwar is-Sħubija Transatlantika ta' Kummerċ u ta'
Investiment (TTIP) ġew sospiżi, Ftehim ta' Kummerċ Ħieles mal-Ġappun jibqa' prijorità
strateġika, u l-UE fetħet ukoll negozjati għal Ftehim ta' Kummerċ Ħieles mal-Indoneżja u t-
Tuneżija, u hija impenjata li tiftaħ negozjati ulterjuri mal-Filippini, l-Awstralja u New Zealand.
In-negozjati mal-Malasja, it-Tajlandja u l-Indja ser jerġgħu jibdew hekk kif ikun hemm il-
kundizzjonijiet adattati. L-UE nediet ukoll negozjati għal trattati awtonomi ta' investiment
bilaterali maċ-Ċina u mal-Myanamar, u ser tesplora l-possibilità li jibdew negozjati simili mat-
Tajwan u Hong Kong. Ser jiġu kkunsidrati negozjati mal-Iran wara l-adeżjoni ta' dan tal-aħħar
mad-WTO.
Dawn il-ftehimiet iġibu benefiċċji sinifikanti. It-tariffi medji imposti fuq l-esportazzjonijiet
tal-UE mistennija jitnaqqsu b'madwar 50 %. Il-ftehimiet ta' kummerċ ħieles huma pproġettati
li jikkontribwixxu żieda oħra ta' 2 % fil-PDG tal-UE għat-tkabbir ekonomiku fl-UE[4]. Il-
finalizzazzjoni ta' dawn il-ftehimiet tista', madankollu, tieħu għadd ta' snin.

L-IMPORTAZZJONIJIET U L-ESPORTAZZJONIJIET

L-Ewropa hija l-akbar esportatur fid-dinja ta' prodotti manifatturati u servizzi, u hija l-akbar
suq tal-esportazzjoni għal madwar 80 pajjiż[5]. L-UE kkummerċjat prodotti mal-bqija tad-dinja
għall-valur ta' EUR 3 454 biljun fl-2016[6].

Is-sħab kummerċjali ewlenin tal-Unjoni Ewropea
— Kummerċ ta' prodotti fl-2016 (f'miljuni ta' EUR)

Pajjiż EsportazzjonijietImportazzjonijiet Total Bilanċ
kummerċjali

L-Istati
Uniti 362 153 247 826 609 979 +114 327

Iċ-Ċina 170 083 344 468 514 551 -174 385
L-Iżvizzera 142 455 121 669 264 123 +20 786

Id-dinja 1 745 247 1 708 318 3 453 564 +36 929

Sors: Kummissjoni Ewropea, 2017
Kemm l-importazzjonijiet kif ukoll l-esportazzjonijiet naqsu meta mqabbla mal-2015. Dan
it-tnaqqis kien ikbar għall-esportazzjonijiet (EUR 44 biljun) milli għall-importazzjonijiet
(EUR 21 biljun). Madankollu kemm l-importazzjonijiet kif ukoll l-esportazzjonijiet huma ogħla
mil-livelli tal-2014.
L-eċċess fil-kummerċ tal-UE-28 għall-prodotti varja minn EUR 11-il biljun fl-2014 għal
EUR 60 biljun fl-2015 għal EUR 37 biljun fl-2016[7]. L-eċċess fil-kummerċ għall-prodotti kien

[4]"The European Union explained: Trade'', Kummissjoni Ewropea, 2016, p. 5, tagħrif miġbur
fil-15 ta' Diċembru 2016, http://bookshop.europa.eu/en/trade-pbNA0216154/
[5]"EU position in world trade", Kummissjoni Ewropea, tagħrif miġbur fis-16 ta' Ġunju 2017, http://ec.europa.eu/
trade/policy/eu-position-in-world-trade/
[6]Gwida Statistika ta' DĠ Kummerċ ta' Ġunju 2017, Kummissjoni Ewropea, http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2013/may/tradoc_151348.pdf
[7]Gwida Statistika ta' DĠ Kummerċ ta' Ġunju 2017, Kummissjoni Ewropea, http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2013/may/tradoc_151348.pdf
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minħabba bilanċi pożittivi tal-kummerċ għall-makkinarju u tagħmir tat-trasport u għas-sustanzi
kimiċi u prodotti relatati. L-Istati Uniti baqgħet bil-bosta l-aktar destinazzjoni importanti għall-
prodotti esportati mill-UE fl-2016, segwita miċ-Ċina, l-Iżvizzera, u t-Turkija.
Fl-2016, l-importazzjonijiet totali naqsu b'1,2 % mil-livell tas-sena preċedenti għal
EUR 1 708,3 biljun. Iċ-Ċina kienet il-fornitur ewlieni ta' prodotti għall-UE fl-2016, segwita
mill-Istati Uniti u l-Iżvizzera.
L-UE hija wkoll fuq quddiem nett fid-dinja fil-kummerċ tas-servizzi. Fl-2016, l-UE
rrappurtat bilanċ fit-tranżazzjonijiet tas-servizzi mal-bqija tad-dinja ta' EUR 130,4 biljun,
li jirrifletti esportazzjonijiet ta' EUR 819,9 biljun u importazzjonijiet li jammontaw għal
EUR 689,4 biljun. Il-kummerċ fis-servizzi kkostitwixxa 32 % tal-esportazzjonijiet tal-UE u
28,8 % tal-importazzjonijiet tal-UE fi prodotti u servizzi fl-2016[8]. L-Istati Uniti, il-pajjiżi tal-
Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) u l-Asja kienu fost l-akbar sħab tal-UE
għall-kummerċ fis-servizzi. Skont id-data l-aktar riċenti disponibbli, il-kummerċ fis-servizzi tal-
UE ffoka prinċipalment fuq tliet kategoriji: servizzi tan-negozju oħra, it-trasport u l-ivvjaġġar[9].

L-INVESTIMENT DIRETT BARRANI TAL-UE

L-UE hija l-akbar investitur fid-dinja u benefiċjarju ewlieni tal-investiment dirett barrani (IDB)
ta' oħrajn. Id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-2009 estenda ulterjorment il-kompetenzi
esklużivi tal-UE fi kwistjonijiet relatati mal-kummerċ internazzjonali, li issa jinkludu l-IDB.
Biex jiġi ċċarat l-ambitu preċiż tal-kompetenzi tagħha fuq l-investiment, il-Kummissjoni talbet
lill-QtĠ għal opinjoni dwar il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u Singapore. L-opinjoni
tal-Qorti tal-2017 kkonfermat li bosta aspetti tal-IDB jaqgħu taħt il-kompetenza tal-UE, b'xi
eċċezzjonijiet, b'mod partikolari is-soluzzjoni tat-tilwim.

Is-sehem fl-IDB dinji fl-2015 (%)

Pajjiż Stokk eżoġenu Stokk endoġenu
L-UE 37.8% 48.0%

L-Istati Uniti 33.3% 37.7%
Iċ-Ċina 7.3% 6.3%

Il-Kanada 4.6% 7.0%
Il-Ġappun 1.0% 7.8%

Sors: Il-Parlament Ewropew, kalkoli ta' DĠ EXPO bbażati fuq ċifri tal-Kummissjoni Ewropea.
Mario Damen / Jakub Przetacznik
09/2017

[8]Il-Parlament Ewropew, kalkoli ta' DĠ EXPO bbażati fuq ċifri tal-Kummissjoni Ewropea.
[9]"International trade in services" Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
International_trade_in_services, tagħrif miġbur fis-16 ta' Ġunju 2017.
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