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SKEMI KUMMERĊJALI APPLIKABBLI GĦALL-
PAJJIŻI LI GĦADHOM QED JIŻVILUPPAW

Il-politika tal-UE dwar il-kummerċ u l-iżvilupp hija deskritta fil-qosor fil-Komunikazzjoni
ta' Jannar 2012 dwar "Il-kummerċ, it-tkabbir u l-iżvilupp". Hija tiffoka fuq il-pajjiżi l-aktar
fil-bżonn. L-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi nżammet għall-pajjiżi l-anqas żviluppati,
bħalma nżamm ukoll ir-reġim Everything But Arms, filwaqt li t-trattament preferenzjali
għal pajjiżi AKP li mhumiex fost il-pajjiżi l-anqas żviluppati ġie sostitwit minn Ftehimiet
ta' Sħubija Ekonomika (FSE) li jinkludu komponent ta' żvilupp. Strateġija ġdida tal-UE
f'dak li jikkonċerna l-Għajnuna għall-Kummerċ, li għandha l-għan li tgħin lill-pajjiżi li
qed jiżviluppaw jibnu l-kapaċitajiet kummerċjali, qed titħejja u ser tkun ibbażata fuq
komunikazzjoni ġdida mill-Kummissjoni. L-UE tappoġġa r-Rawnd ta' Żvilupp tad-WTO u
rratifikat il-ftehim ta' faċilitazzjoni tal-kummerċ f'Ottubru 2015.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

Il-Komunikazzjoni tal-2012 dwar "Il-kummerċ, it-tkabbir u l-iżvilupp: It-tfassil tal-politika tal-
kummerċ u tal-investiment għal dawk il-pajjiżi l-aktar fil-bżonn"[1] tirrifletti bidla fil-paradigma
dwar "il-kummerċ u l-iżvilupp" tal-UE.
Filwaqt li tkompli tqiegħed il-kummerċ fiċ-ċentru tal-istrateġiji tal-iżvilupp, il-Komunikazzjoni
tal-2012 saħqet fuq il-ħtieġa li jsir divrenzjar ulterjuri fost il-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex il-
fokus ikun fuq il-pajjiżi l-aktar fil-bżonn. Għandha wkoll l-għan li ttejjeb is-sinerġiji bejn il-
politiki kummerċjali u dawk ta' żvilupp, bħall-prinċipju tal-UE ta' Koerenza tal-Politiki għall-
Iżvilupp u l-Komunikazzjoni tal-Aġenda għall-Bidla tal-2011[2], kif ukoll tiddikjara mill-ġdid
l-importanza tar-rispett tal-valuri fundamentali tal-UE bħad-drittijiet tal-bniedem.
Il-bażi ġuridika għall-politika kummerċjali b'mod ġenerali hija l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li jiddefinixxi l-kompetenzi tal-istituzzjonijiet tal-
UE fil-qasam tal-Politika Kummerċjali Komuni (PKK). L-Artikolu 188(2) tat-TFUE jistipula
li l-proċedura leġiżlattiva ordinarja, li tirrikjedi l-approvazzjoni tal-Parlament, tapplika għall-
implimentazzjoni tal-PKK. Taħt l-Artikolu 218 tat-TFUE, hi meħtieġa l-approvazzjoni tal-
Parlament għall-konklużjoni ta' ftehimiet kummerċjali internazzjonali bħal ftehimiet ta' sħubija
ekonomika. Is-setgħa tal-Parlament żdiedet mhux biss bis-saħħa tat-Trattat ta' Lisbona, li
jestendi l-kamp ta' applikazzjoni tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, iżda wkoll permezz tal-
prattika matul il-mandat parlamentari attwali. L-impenn kontinwu tiegħu għal trasparenza akbar
fin-negozjati kummerċjali wassal biex il-President tal-Kummissjoni Juncker fid-diskors tiegħu
dwar l-Istat tal-Unjoni jħabbar li l-mandati kollha ta' negozjar ser jiġu deklassifikati.

[1]COM(2012) 0022.
[2]"Inżidu l-impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda għall-Bidla" (COM(2011) 0637).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0022
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0637
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L-OBJETTIVI TAL-ISKEMI GĦAL AĊĊESS PREFERENZJALI GĦAS-
SUQ TAL-UE

L-iskema SĠP, li ġiet introdotta fl-1971, għandha tliet elementi prinċipali. Wieħed minn dawn
huwa l-istandard dwar is-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP), arranġament kummerċjali
awtonomu li permezz tiegħu l-UE toffri lil ċerti prodotti barranin aċċess preferenzjali mhux
reċiproku għas-suq tal-UE fil-forma ta' tariffi mnaqqsa jew tariffa żero. It-tieni element (SĠP
+) hu arranġament speċifiku ta' inċentiv li joffri tnaqqis tariffarju lill-pajjiżi vulnerabbli li jkunu
rratifikaw u implimentaw konvenzjonijiet internazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem u
tax-xogħol, tal-ambjent u tal-governanza tajba. It-tielet element huwa l-inizjattiva Kollox Ħlief
Armi (EBA) li tiggarantixxi aċċess ħieles mid-dazji u mill-kwoti lejn l-UE għall-prodotti kollha
ħlief armi u munizzjon għal 49 pajjiż l-anqas żviluppati (LDCs).
L-objettiv tal-iskema tas-SĠP hu li pajjiżi u t-territorji li qed jiżviluppaw jkollhom aċċess
faċilitat għas-suq tal-UE bit-tnaqqis tat-tariffi fuq il-prodotti tagħhom. Oriġinarjament,
preferenzi tariffarji unilaterali mogħtija mis-suq tal-UE kienu maħsuba biex jiġġeneraw dħul
addizzjonali mill-esportazzjoni għal pajjiżi li qed jiżviluppaw li huma jistgħu jużaw biex
jimplimentaw il-politiki tagħhom stess għal żvilupp sostenibbli u għat-tnaqqis tal-faqar, kif ukoll
jiddiversifikaw l-ekonomiji tagħhom. L-iskema SĠP ġiet riformata fl-2012[3]. Filwaqt li żammet
it-tliet komponenti, l-iskema saret aktar iffukata fuq il-pajjiżi li l-aktar għandhom bżonn.
Żdiedet kundizzjonalità bbażata fuq parametri ta' introjtu ristretti mas-SĠP"standard", li tnaqqas
id-dazji fuq bejn wieħed u ieħor 66 % tal-linji tariffarji kollha, biex jiġi żgurat li pajjiżi
vulnerabbli li qed jiżviluppaw bi dħul baxx u ta' livell medju baxx isiru l-grupp destinatarju
ewlieni. Dan ifisser li pajjiżi kklassifikati mill-Bank Dinji bħala pajjiżi bi dħul għoli jew
pajjiżi bi dħul medju superjuri għall-aħħar tliet snin se jitilfu s-SĠP. Bħala riżultat, il-grupp
ta' benefiċjarji tnaqqas b'mod sostanzjali, minn 176 għal 27. Il-mekkaniżmu ta' "gradwazzjoni"
li għadu kif ġie introdott immodifika wkoll il-punt li fih il-preferenzi tariffarji ma jibqgħux
japplikaw għal pajjiż speċifiku.
Is-SĠP+, l-arranġament speċjali għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba, jipprevedi dazji
żero fuq madwar 66 % tal-linji tariffarji kollha li huma identifikati taħt is-SĠP standard għall-
pajjiżi li qed jiżviluppaw meqjusa bħala vulnerabbli, iżda dan kien jiddependi mir-ratifika
tagħhom u mill-implimentazzjoni ta' 27 konvenzjoni internazzjonali b'rilevanza għall-iżvilupp
sostenibbli, inkluż konvenzjonijiet bażiċi dwar id-drittijiet tal-bniedem, konvenzjonijiet
dwar id-drittijiet tax-xogħol, ċerti konvenzjonijiet relatati mal-protezzjoni ambjentali u
konvenzjonijiet relatati mal-ġlieda kontra l-produzzjoni u t-traffikar illegali tad-droga. In-
nuqqas ta' konformità ma' dawn ir-rekwiżiti jirriżulta f'sospensjoni tal-konċessjoni tariffarja. Il-
lista ta' benefiċjarji ġiet estiża għal aktar pajjiżi.
Dawn iż-żewġ skemi tas-SĠP se jkunu validi għal għaxar snin.
L-inizjattiva Kollox Ħlief Armi (EBA)[4] tagħti aċċess ħieles mid-dazji u mill-kwoti għall-
prodotti kollha ħlief armi u munizzjon li ġejjin mill-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs). Bir-
riforma, din saret aktar iffokata fuq 49 LDC li se jibbenefikaw mill-iskema EBA għal perjodu
ta' żmien mhux limitat. Minn dawn, 33 huma pajjiżi Afrikani, 10 huma Asjatiċi, ħamsa huma
pajjiżi tal-Paċifiku u l-aħħar pajjiż jinsab fil-Karibew (il-Haiti).

[3]Ir-Regolament (UE) Nru. 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012,
[4]Il-Kummissjoni Ewropea, l-Inizjattiva Kollox Ħlief Armi — Min igawdi minnha?
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf
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Il-pajjiżi kollha li ffirmaw u rratifikaw Ftehim ta' Kummerċ Ħieles mal-UE awtomatikament se
jieqfu jgawdu minn trattament preferenzjali, ikun x'ikun il-livell ta' żvilupp tagħhom.
Fil-livell multilaterali, l-UE tappoġġja l-Aġenda ta' Żvilupp tad-WTO mnedija f'Doha fl-2001.
F'Ottubru 2015 ġie rratifikat il-Ftehim għall-Faċilitazzjoni tal-Kummerċ konkluż fil-laqgħa
Ministerjali tad-WTO f'Bali (2014), li huwa partikolarment importanti għall-pajjiż li qed
jiżviluppaw u l-pajjiżi mdawrin bl-art.
L-Inizjattiva Għajnuna għall-Kummerċ, li tnediet fil-Konferenza Ministerjali tad-WTO f'Hong
Kong f'Diċembru 2005, hija kompliment għall-Aġenda ta' Doha għall-Iżvilupp u tipprovdi
assistenza għall-bini tal-kapaċitajiet kummerċjali sabiex jinħolqu t-tkabbir u l-ġlieda kontra
l-faqar. L-UE adottat strateġija fl-2007[5] li qed tiġi aġġornata biex tikkonforma mal-
Aġenda 2030 tan-NU[6], il-kunsens tal-UE għall-iżvilupp[7] u l-Istrateġija Globali[8]. Hi
mistennija komunikazzjoni ġdida mill-Kummissjoni lejn tmiem l-2017.
Fl-aħħar Konferenza Ministerjali tad-WTO, li saret għall-ewwel darba f'pajjiż Afrikan (il-
Kenja), l-UE – flimkien ma' diversi membri oħra tad-WTO — kienet attiva ħafna fil-
promozzjoni ta' kwistjonijiet oħrajn ta' interess għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

FTEHIMIET TA' SĦUBIJA EKONOMIKA

Il-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika (FSE) saru l-istrumenti prinċipali li jippromwovu l-
kummerċ bejn l-UE u r-reġjuni tal-Afrika, tal-Karibew u tal-Paċifiku fil-Ftehim ta' Cotonou
tal-2000. Dawn huma s-sisien fundamentali tar-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-UE u l-
AKP, wieħed mit-tliet pilastri tal-ftehim, u huma mfassla biex ikunu kompatibbli mal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Dawn progressivament qegħdin jieħdu post ir-reġim
kummerċjali preferenzjali tal-UE.
Sa mill-bidu tal-2002, in-negozjati dwar il-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika kienu mistennija li
jiġu konklużi sal-2008. Minħabba l-fatt li l-proċess tan-negozjati ħa aktar fit-tul milli previst,
l-UE adottat regolament dwar l-aċċess għas-suq sabiex jiġu żgurati arranġamenti temporanji
għall-aċċess għas-suq sal-2014, li sussegwentement ġew estiżi sal-2016, sakemm l-FSE kellhom
jiġu konklużi, iffirmati u rratifikati. Il-proċess ma wettaqx id-dimensjoni reġjonali maħsuba
għax, mad-data tal-iskadenza tar-Regolament dwar l-Aċċess għas-Suq (l-1 ta' Ottubru 2016),
kienu biss żewġ reġjuni sħaħ li kienu ffirmaw FSE — li għadu ma ġiex ratifikat — u FSE
reġjonali wieħed biss kien fis-seħħ.
L-FSE għandhom jinżammu anke jekk il-Ftehim ta' Cotonou jiskadi fi Frar 2020 u jkomplu
jaqdu rwol ċentrali fil-pilastru kummerċjali ta' wara s-sħubija ta' Cotonou.

IS-SITWAZZJONI ATTWALI

Il-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika tal-Forum tal-Karibew (Cariforum) kien l-ewwel ftehim
reġjonali li ġie ffirmat f'Ottubru 2008 u approvat mill-Parlament fil-25 ta' Marzu 2009.
Attwalment huwa fis-seħħ u ġie rivedut l-ewwel darba fl-2015.
L-Afrika tal-Punent: in-negozjati bejn l-UE u 16-il pajjiż tal-Afrika tal-Punent intemmu
fi Frar 2014. It-test ġie inizjalat fit-30 ta' Ġunju 2014, u fl-10 ta' Lulju 2014 il-kapijiet
ta' stat tal-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-Afrika tal-Punent (ECOWAS) approvaw l-
FSE biex jiġi ffirmat. Bħalissa għaddej il-proċess ta' ffirmar. Il-Kosta tal-Avorju u l-Ghana

[5]COM(2007) 163 final
[6]http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
[7]https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
[8]https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0163&from=MT
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
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bdew Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika bilaterali "interim" mal-UE fl-aħħar tal-2007. L-
FSE mal-Kosta tal-Avorju ġie ffirmat fis-26 ta' Novembru 2008, irratifikat mill-Assemblea
Nazzjonali fit-12 ta' Awwissu 2016 u daħal f'applikazzjoni proviżorja fit-3 ta' Settembru 2016.
F'dak li jikkonċerna l-Ghana, il-ftehim ġie ffirmat fit-28 ta' Lulju 2016 u ġie rratifikat
fit-3 ta' Awwissu 2016 mill-Parlament tal-Ghana. Peress li l-Parlament Ewropew approvah
fl-1 ta' Diċembru 2016, huwa daħal f'applikazzjoni proviżorja fil-15 ta' Diċembru 2016.
L-Afrika Ċentrali: Il-Kamerun iffirma l-FSE bejn l-UE u l-Afrika Ċentrali fil-15 ta' Jannar 2009,
l-uniku pajjiż fir-reġjun li għamel dan. Il-Parlament Ewropew ta l-approvazzjoni tiegħu
f'Ġunju 2013. F'Lulju 2014, il-Parlament tal-Kamerun approva r-ratifika tal-ftehim u l-ftehim
daħal f'applikazzjoni proviżorja fl-4 ta' Awwissu 2014. L-ebda FSE reġjonali għadu ma ġie
ffirmat.
L-Afrika tal-Lvant u t'Isfel (ESA): fl-2009, erba' pajjiżi fir-reġjun – Mauritius, is-Seychelles,
iż-Żimbabwe u Madagascar — iffirmaw FSE li kien applikat b'mod provviżorju sa
mill-14 ta' Mejju 2012. Il-Parlament Ewropew ta l-approvazzjoni tiegħu fis-17 ta' Jannar 2013.
Il-Komunità tal-Afrika tal-Lvant (EAC): in-negozjati għall-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika
reġjonali ġew konklużi b'suċċess fis-16 ta' Ottubru 2014. Fl-1 ta' Settembru 2016, il-Kenja
u r-Rwanda ffirmaw il-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika, kif għamlu l-Istati Membri tal-UE u
l-UE. Il-proċess ta' ratifika għadu għaddej mal-Kenja u r-Rwanda. L-Uganda u l-Burundi
qed jikkunsidraw b'mod attiv li jiffirmaw fix-xhur li ġejjin. Fil-11 ta' Novembru 2016, il-
Membri Parlamentari tat-Tanzanija sfortunatament ivvutaw kontra r-ratifika tal-Ftehim ta'
Sħubija Ekonomija.
Il-Komunità għall-Iżvilupp tan-Nofsinhar tal-Afrika (SADC): fil-15 ta' Lulju 2014, ġew
konklużi b'suċċess in-negozjati tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika fl-Afrika t'Isfel. Dan temm
10 snin ta' negozjati u pproduċa ftehim komprensiv mal-grupp kollu tal-Ftehim ta' Sħubija
Ekonomika tal-SADC, inkluża l-Afrika t'Isfel. Il-ftehim ġie ffirmat fl-10 ta' Ġunju 2016
bejn l-UE u l-Grupp tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika tal-SADC, li jikkonsisti f'sitta
mill-15-il membru tal-Komunità tal-Iżvilupp tan-Nofsinhar tal-Afrika (il-Botswana, il-
Lesoto, il-Mozambique, in-Namibja, is-Swaziland u l-Afrika t'Isfel), u daħal fis-seħħ b'mod
proviżorju fl-10 ta' Ottubru 2016 wara li l-Parlament Ewropew ta l-approvazzjoni tiegħu
fl-14 ta' Settembru 2016. L-Angola għandha status ta' osservatur u hemm possibiltà li tingħaqad
mal-ftehim fil-ġejjieni.
Il-Paċifiku: il-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika ġie ffirmat mill-UE u Papua New Guinea (PNG)
fit-30 ta' Lulju 2009 u minn Fiġi fil-11 ta' Diċembru 2009. Il-Parlament Ewropew ta l-
approvazzjoni tiegħu fid-19 ta' Jannar 2011. Il-Parlament ta' Papua New Guinea rratifika l-
Ftehim ta' Sħubija Ekonomika fil-25 ta' Mejju 2011. Fiġi ddeċidiet, fis-17 ta' Lulju 2014, li tibda
l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika.
Florence Bouyala Imbert
09/2017
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