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Regolament UE Nru .../2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

ta’

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru No 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' 

finanzjament għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-

Artikolu 209(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz ta' att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja1,

                                               

1 Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Ottubru 2010 (għadha mhux ippubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali) u pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari ta' ... (għadha mhux ippubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali). Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' ... (għadha mhux ippubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali) .
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Billi:

(1) Il-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-iżvilupp għandha l-għan li tnaqqas u fl-aħħar mill-aħħar 

teqred il-faqar.

(2) L-Unjoni, bħala membru tal-Organizzazzjoni Dinjija għall-Kummerċ (WTO), hija 

impenjata li tissimplifika l-kummerċ fi strateġiji għall-iżvilupp u li tippromwovi l-

kummerċ internazzjonali sabiex isir progress fl-iżvilupp u fit-tnaqqis, u fuq it-tul ta' żmien 

fil-qerda, tal-faqar madwar id-dinja kollha. 

(3) L-Unjoni ssostni l-Grupp ta' Stati tal-Afrika, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) fit-triq

tagħhom lejn tnaqqis fil-livell ta' faqar u żvilupp soċjali u ekonomiku sostenibbli, u tagħraf 

l-importanza tas-setturi tagħhom tal-komoditajiet. 

(4) L-Unjoni hija impenjata li ssostni l-integrazzjoni bla xkiel u gradwali tal-pajjiżi li qiegħdin 

jiżviluppaw fl-ekonomija dinjija bl-għan li jkun hemm żvilupp sostenibbli. Il-pajjiżi tal-

AKP prinċipali li jesportaw il-banana jistgħu jħabbtu wiċċhom ma' sfidi fil-kuntest ta' 

arranġamenti tal-kummerċ li qiegħdin jinbidlu, notevolment il-liberalizzazzjoni tat-tariffa 

tan-Nazzjon l-Aktar Preferut (NAP) fil-qafas tal-WTO u tal-ftehimiet bilaterali jew 

reġjonali li ġew konklużi jew fil-proċess li jiġu konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi tal-

Amerika Latina. Għalhekk, għandu jiżdied mar-Regolament (KE) Nru 1905/20061

programm AKP dwar il-Miżuri ta' Akkumpanjament marbutin mal-Banana ("il-

programm").

                                               

1 ĠU L 378, 27.12.2006, p. 41.
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(5) Il-miżuri ta' assistenza finanzjarja li għandhom jiġu adottati taħt il-programm għandhom 

ikunu mmirati biex itejjbu l-istandards tal-għajxien u l-kundizzjonijiet tal-għajxien tan-nies 

fiż-żoni li jkabbru l-banana u fil-ktajjen tal-valur tal-banana, speċifikament tal-bdiewa ż-

żgħar u tal-entitajiet iż-żgħar, kif ukoll biex jassiguraw il-konformità mal-istandards tax-

xogħol u mal-istandards tas-saħħa u tas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol u mal-istandards 

ambjentali, notevolment ma' dawk li għandhom x'jaqsmu mal-użu tal-pestiċidi u mal-

espożizzjoni għalihom. Il-miżuri għandhom ukoll jappoġġaw l-adattament u jinkludu, meta 

jkun relevanti, l-organizzazzjoni mill-ġdid taż-żoni li jiddependu fuq l-esportazzjoni tal-

banana permezz ta' sostenn mill-baġit immirat lejn setturi speċifiċi jew intervenzjonijiet 

immirati lejn proġetti partikolari. Il-miżuri għandhom ikunu mmirati biex jipprovdu 

politika soċjali dwar il-kapaċità ta' rkupru, diversifikazzjoni ekonomika jew investiment 

għat-titjib tal-kompetittività, fejn dan ikun vijabbli, filwaqt li jitqiesu r-riżultati u l-

esperjenzi miksuba permezz tas-Sistema Speċjali ta' Assistenza għall-fornituri tradizzjonali 

tal-banana mill-pajjżi tal-AKP stabbilit skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 

2686/941 u l-Qafas Speċjali ta' Assistenza (QSA) għall-fornituri tradizzjonali tal-banana 

mill-pajjiżi tal-AKP stabbilit skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 856/1999 2 u r-

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1609/19993. L-Unjoni tagħraf l-importanza tal-

promozzjoni ta' tqassim aktar ekwu tad-dħul mill-banana.

                                               

1 ĠU L 286, 5.11.1994, p. 1.
2 ĠU L 108, 27.4.1999, p. 2.
3 ĠU L 190, 23.7.1999, p. 14.
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(6) Il-programm għandu jakkumpanja l-proċess ta' adattament fil-pajjiżi tal-AKP li esportaw 

volumi sinifikanti ta' banana lill-Unjoni f'dawn l-aħħar snin u li se jiġu affettwati mil-

liberalizzazzjoni fil-qafas tal-Ftehim ta’ Ġinevra dwar il-Kummerċ fil-Banana1 jew mill-

ftehimiet bilaterali jew reġjonali konklużi jew li qed jiġu konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi 

tal-Amerika Latina. Il-programm jibni fuq il-Qafas Speċjali ta' Assistenza (QSA) għall-

fornituri tradizzjonali tal-banana mill-pajjiżi tal-ACP. Il-programm huwa konformi mal-

obbligi internazzjonali tal-Unjoni fil-qafas tal-WTO u jiffoka fuq ir-ristrutturazzjoni u t-

titjib tal-kompetittivitá u b'hekk huwa ta’ xorta temporanja, b'tul ta' erba' snin (2010-2013).

(7) Il-konklużjonijiet tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Marzu 2010 bl-isem 

"Rapport Biennali dwar il-Qafas Speċjali ta' Assistenza għall-Fornituri Tradizzjonali tal-

Banana mill-pajjiżi tal-AKP" jindikaw li l-programmi ta' assistenza li saru fl-imgħoddi taw 

kontribut sostanzjali fil-kisba ta' titjib fil-kapaċità għal diversifkazzjoni ekonomika ta' 

suċċess, minkejja illi l-impatt sħiħ għadu ma jistax ikun ikkwantifikat u s-sostenibilità tal-

esportazzjonijiet tal-banana tal-AKP għadha fraġli.

(8) Il-Kummissjoni għamlet valutazzjoni tal-programm tal-QSA imma ma għamlitx 

valutazzjoni tal-impatt tal-miżuri ta' akkumpanjament fis-settur tal-banana.

(9) Il-Kummissjoni għandha tiżgura koordinament kif suppost ta' dan il-programm mal-

programmi indikattivi reġjonali u nazzjonali li joperaw fil-pajjiżi benefiċjarji, b'mod 

partikulari fir-rigward tal-kisba tal-objettivi ekonomiċi, agrikulturali, soċjali u ambjentali.

                                               

1 ĠU L 141, 9.6.2010, p. 3.
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(10) Kważi 2% tal-kummerċ dinji tal-banana ġie ċċertifikat mill-organizzazzjonijiet tal-

produtturi tal-kummerċ ekwitabbli. Il-prezzijiet minimi tal-kummerċ ekwitabbli ġew 

iffissati fuq il-bażi tal-kalkolu tal-"ispejjeż sostenibbli tal-produzzjoni" stabbiliti wara 

konsultazzjoni mal-partijiet involuti bil-għan li jiġu internalizzati l-ispejjeż biex isiru 

konformi ma’ standards soċjali u ambjentali diċenti u biex isir profitt raġonevoli li bis-

saħħa tiegħu l-produtturi jkunu jistgħu jinvestu fl-istabilità ta' xogħolhom fuq tul ta' żmien 

twil.

(11) Biex jiġi evitat l-isfruttar tal-ħaddiema lokali, il-katina tal-produzzjoni tas-settur tal-banana 

għandha ssegwi distribuzzjoni ekwitabbli tad-dħul iġġenerat mis-settur.

(12) Ir-Regolament (KE) Nru 1905/2006 għandu għaldaqstant ikun emendat skont dan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:
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Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1905/2006 huwa b'dan emendat kif ġej:

(1) L-Artikolu 4 huwa sostitwit b' dan li ġej:

"Artikolu 4

Implimentazzjoni tal-assistenza mill-Unjoni

B'mod konsistenti mal-fini, l-ambitu u l-għanijiet globali u mal-priċipji ġenerali ta' dan ir-

Regolament, l-assistenza tal-Unjoni għandha tiġi implimentata permezz tal-programmi 

ġeografiċi u tematiċi stipulati fl-Artikoli 5 sa 16 u fil-programmi stipulati fl-Artikolu 17 u 

17a.";
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(2) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 17a

Il-pajjiżi prinċipali tal-AKP li qegħdin ifornu l-banana 

1. Pajjiżi tal-AKP li jfornu l-banana elenkati fl-Anness IIIa għandhom jibbenefikaw 

mill-miżuri ta' akkumpanjament marbutin mal-banana. L-għajnuna mill-Unjoni 

għandha tkun immirata biex issostni l-proċess ta' aġġustament tagħhom wara l-

liberalizzazzjoni tas-suq tal-banana tal-UE fil-qafas tal-WTO. L-għajnuna mill-

Unjoni għandha b'mod partikolari tintuża fil-ġlieda kontra l-faqar billi ttejjeb l-

istandards u l-kondizzjonijiet tal-għajxien tal-bdiewa u tal-persuni kkonċernati u tal-

entitajiet iż-żgħar rilevanti, inkluż bil-konformità mal-istandards tax-xogħol u tas-

sikurezza kif ukoll bil-konformità mal-istandards ambjentali, inkluż l-użu tal-

pestiċidi u l-esposizzjoni għalihom. L-assistenza mill-Unjoni għandha tqis il-politika

u l-istrateġiji ta' adattament tal-pajjiżi, kif ukoll tal-ambjent reġjonali tagħhom 

(f'termini tal-qrubija lejn l-ibgħad reġjuni tal-UE u l-pajjiżi u t-territorji barranin), u 

għandha tagħti attenzjoni speċifika lill-oqsma ta' kooperazzjoni li ġejjin:

(a) it-tisħiħ tal-kompetittività tas-settur tal-esportazzjoni tal-banana, fejn dan huwa 

sostenibbli, b'kunsiderazzjoni għas-sitwazzjoni tal-partijiet interessati differenti 

fil-katina;

(b) il-promozzjoni tad-diversifikazzjoni ekonomika fiż-żoni dipendenti mill-

banana, meta strateġija bħal din tkun vijabbli;
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(c) li jiġu indirizzati impatti usa' ġġenerati mill-proċess ta' adattament, 

possibbilment relatat mal-impjieg u s-servizzi soċjali, mal-użu tal-art u r-

restawr ambjentali, u l-istabbiltà makro-ekonomika, iżda mhux ristrett

għalihom biss.

2. Fi ħdan l-ammont imsemmi fl-Anness IV, il-Kummissjoni għandha tfassal l-ammont 

massimu disponibbli għal kull pajjiż tal-AKP li jforni l-banana skont il-paragrafu 1 

ta’ dan l-Artikolu fuq il-bażi tal-indikaturi oġġettivi u maħsuba li ġejjin:

(a) il-kummerċ tal-banana mal-Unjoni;

(b) l-importanza tal-esportazzjonijiet tal-banana għall-ekonomija tal-pajjiż tal-

AKP ikkonċernat, flimkien mal-livell ta' żvilupp tal-pajjiż. 

Il-kejl tal-kriterji ta' allokazzjoni għandu jkun ibbażat fuq data rappreżentattiva ta' 

qabel l-2010 u li tkopri perjodu mhux itwal minn ħames snin, u fuq studju tal-

Kummissjoni li jevalwa l-impatt fuq il-pajjiżi tal-AKP tal-ftehim milħuq fil-qafas 

tad-WHO u tal-ftehimiet bilaterali jew reġjonali konklużi, jew fil-proċess li jiġu 

konklużi, bejn l-Unjoni u pajjiżi tal-Amerika Latina, li jkunu esportaturi ewlenin tal-

banana.
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3. Il-Kummissjoni għandha todotta strateġiji ta' sostenn multiannwali permezz ta' 

analoġija għall-Artikolu 19, b'konformità mal-Artikolu 21. Għandha tiżgura li tali 

strateġiji jikkumplimentaw id-dokumenti ġeografiċi strateġiċi tal-pajjiżi kkonċernati, 

u n-natura temporanja ta' dawn il-miżuri ta' akkumpanjament marbutin mal-

esportazzjoni tal-banana. 

L-istrateġiji ta' sostenn multiannwali għall-miżuri ta' akkumpanjament fis-settur tal-

banana għandhom jinkludu:

(a) profil ambjentali aġġornat li jagħti attenzjoni xierqa lis-settur tal-banana tal-

pajjiż, inter alia ffukat fuq il-pestiċidi;

(b) tagħrif dwar il-kisbiet tal-programmi ta' assistenza li saru fl-imgħoddi favur is-

settur tal-banana;

(c) indikaturi għall-valutazzjoni tal-progress f'dak li għandu x'jaqsam mal-

kundizzjonijiet għall-iżburżar, meta jintgħażel l-appoġġ baġitarju bħala l-forma 

ta' finanzjament;

(d) ir-riżultati mistennija tal-għajnuna;

(e) kalendarju tal-attivitajiet ta' appoġġ u tal-iżburżar mistenni għal kull pajjiż 

benefiċjarju;
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(f) il-modi kif jista' jinkiseb u jiġi kkontrollat il-progress fl-ilħuq tal-istandards 

fundamentali tax-xogħol tal-ILO miftiehma fuq livell internazzjonali u l-

konvenzjonijiet xierqa fil-qasam tas-sikurezza u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol, 

kif ukoll mal-istandards ambjentali rilevanti ewlenin miftiehma fuq livell 

internazzjonali;

Tmintax-il xahar qabel l-iskadenza, għandha ssir valutazzjoni tal-programm dwar il-

miżuri ta' akkumpanjament marbutin mal-banana u tal-progress tal-pajjiżi konċernati 

li għandha tinkludi rakkomandazzjonijiet dwar l-azzjonijiet eventwali li għandhom 

jiġu previsti u x-xorta tagħhom.";

(3) L-Artikolu 21 huwa sostitwit b' dan li ġej:

"Artikolu 21

L-adozzjoni ta' dokumenti ta' strateġija ġeografika u tal-programmi indikattivi 

multiannwali

Id-dokumenti ta' strateġija u l-programmi indikattivi multiannwali msemmija fl-Artikoli 19 

u 20, u kwalunkwe reviżjoni tagħhom imsemmija fl-Artikolu 19(2) u fl-Artikolu 20(1), kif 

ukoll miżuri ta' akkumpanjament imsemmija fl-Artikolu 17 u 17a rispettivament, 

għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 35(2).";

(4) L-Artikolu 25(2) huwa sostitwit b’dan li ġej:

"2. Fil-prinċipju, l-għajnuna tal-Unjoni m'għandhiex tintuża għall-ħlas ta' taxxi, dazji 

jew ħlasijiet fil-pajjiżi benefiċjarji.";
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(5) L-Artikolu 29 huwa sostitwit b'dan li ġej:

1. L-impenji baġitarji għandhom isiru fuq il-bażi ta' deċiżjonijiet meħuda mill-

Kummissjoni b'konformità mal-Artikoli 17a (3), 22(1), 23(1) u 26(1).";

(6) Fl-Artikolu 31(1), it-tielet subparagrafu għandu jinbidel b’dan li ġej:

"Il-parteċipazzjoni fl-għoti ta' kuntratti ta' akkwist pubbliku jew ta' għotja ffinanzjati minn 

programm tematiku kif definit fl-Artikoli 11 sa 16, u l-programmi stabbiliti fl-Artikoli 17 u 

17a, għandha tkun miftuħa għall-persuni fiżiċi kollha li huma ċittadini ta' pajjiż li qiegħed 

jiżviluppa jew għall-persuni legali li huma stabbiliti fih, kif speċifikat mill-OECD/DAC u 

fl-Anness II, flimkien ma' persuni fiżiċi jew legali eliġibbli permezz tal-programm 

tematiku jew il-programmi stipulati fl-Artikoli 17 u 17a. Il-Kummissjoni għandha 

tippubblika u taġġorna l-Anness II f'konformità mar-reviżjonijiet regolari tal-lista tar-

riċevituri ta' għajnuna tal-OECD/DAC, u għandha tgħarraf lill-Kunsill b'dan.";

(7) Fl-Artikolu 38, il-paragrafi (1) u (2) huma sostitwiti b’dan li ġej: 

"1. L-ammont finanzjarju ta' referenza għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament tul 

il-perjodu 2007-2013 huwa EUR 17 087 miljun. 

2. L-ammonti indikattivi allokati għal kull programm imsemmi fl-Artikoli 5 sa 10 u 11 

sa 16 u 17 sa 17 a huma stipulati fl-Anness IV. Dawn l-ammonti ġew stabbiliti għall-

perjodu 2007-2013.";
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(8) Għandu jiddaħħal l-Anness IIIa, kif jidher fl-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(9) L-Anness IV huwa sostitwit bil-kontenut tal-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President
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ANNESS I

"ANNESS IIIa

IL-PAJJIŻI PRINĊIPALI TAL-AKP LI JFORNU L-BANANA 

1. Il-Beliże

2. Il-Kamerun

3. Il-Kosta tal-Avorju

4. Dominika

5. Ir-Repubblika Dominikana

6. Il-Gana

7. Il-Ġamajka

8. Santa Luċija

9. Saint Vincent u l-Grenadines

10. Is-Surinam".
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ANNESS II

"ANNESS IV

ALLOKAZZJONIJIET FINANZJARJI INDIKATTIVI GĦALL-PERJODU 2007-2013 (F’MILJUNI TA’ EUR)

Totali 17 087

Programmi ġeografiċi: 10 057

L-Amerika Latina 2 690

L-Asja 5 187

L-Asja Ċentrali 719

Il-Lvant Nofsani 481

L-Afrika t’Isfel 980

Programmi tematiċi: 5 596

Investiment fin-nies 1 060

Ambjent u ġestjoni sostenibbli ta' riżorsi naturali 804

Atturi mhux statali u awtoritajiet lokali fl-iżvilupp 1 639

Sigurtà alimentari 1 709

Migrazzjoni u ażil 384

Il-pajjiżi tal-AKP tal-Protokoll taz-Zokkor: 1 244

Il-pajjiżi prinċipali tal-AKP li jfornu l-banana 190"
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jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp
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I. INTRODUZZJONI

Fis-17 ta' Marzu 2010, il-Kummissjoni adottat il-proposta tagħha1 għal Regolament li 

jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-

kooperazzjoni għall-iżvilupp.

Il-Parlament Ewropew adotta l-opinjoni tal-ewwel qari tiegħu fil-21 ta' Ottubru 2010.

Il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fi....

II. OBJETTIV

Dan il-programm dwar Miżuri ta' Akkumpanjament għall-pajjiżi tal-AKP involuti fil-

kummerċ tal-Banana (MAB) huwa propost bħala emenda għar-Regolament (KE) Nru 

1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp (DCI). L-

għan tal-programm MAB huwa li jgħin fir-ristrutturar prinċipali tas-setturi tal-banana fl-

għaxar pajjiżi tal-AKP li jesportaw il-banana.

L-Organizzazzjoni Komuni tas-Suq tal-UE (CMO) għall-banana ġiet ikkontestata 

ripetutament fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO). Konsegwentement, l-UE 

nnegozjat ftehim Kummerċjali dwar il-banana fi ħdan il-qafas tad-WTO li jappoġġa t-twettiq 

tal-modalitajiet agrikoli tal-Aġenda ta' Doha għall-Iżvilupp (DDA) u taċ-Ċiklu sħiħ ta' Doha.

Dan ser iwassal għal tnaqqis fil-marġni ta' preferenza tal-AKP li ser jirrikjedi aġġustamenti. 

Il-programm MAB propost għall-pajjiżi prinċipali tal-AKP li jesportaw il-banana jimmira li 

jappoġġa l-aġġustament ta' oqsma dipendenti fuq l-esportazzjonijiet tal-banana permezz tal-

appoġġ baġitarju jew interventi speċifiċi. Il-miżuri ser isostnu l-adattament għal impatti usa' 

(pereżempju dawk soċjali u ambjentali), politiki ekonomiċi dwar diversifikazzjoni, jew 

investimenti għat-titjib tal-kompetittività, fejn din hija strateġija vijabbli.

Il-miżuri huma proposti bħala programm temporanju b'durata massima ta' erba' snin (2010-

2013). Dawn ser ikollhom baġit ta' €190 miljun u jkunu introdotti permezz ta' emenda għad-

DCI.

                                               
1 ĠU…



16447/10 ADD 1 rut/PS/fm 3
DDTE MT

III. ANALIŻI TAL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL FL-EWWEL QARI

Wara diskussjonijiet bikrin u kostruttivi bejn it-tliet istituzzjonijet, il-Kunsill aċċetta 15-il 

emenda adottati mill-Parlament Ewropew fl-ewwel qari. Il-Kunsill iqis li dawn l-emendi 

jtejbu l-proposta inizjali jew billi jikkompletawha, b'mod partikolari l-preambolu tagħha, jew 

billi jikkjarifikaw xi aspetti sostanzjali tal-programm MAB.

B'mod partikolari, l-għajnuna tal-UE issa qed tiffoka b'mod espliċitu fuq l-eradikazzjoni tal-

faqar u t-titjib fil-kondizzjonijiet tal-għejxien u tax-xogħol tal-bdiewa ż-żgħar u persuni oħra 

kkonċernati.

Barra minn hekk, ir-Regolament issa jirreferi għall-ambjent reġjonali ta' pajjiżi eliġibbli taħt 

il-programm MAB, speċifikament il-qrubija lejn l-ibgħad reġjuni tal-UE u l-pajjiżi u territorji 

extra-Ewropej (OCTs).

Il-Kunsill laqa' wkoll l-emendi tal-PE fir-rigward tar-rekwiżiti għall-protezzjoni ambjentali 

kif ukoll ir-rekwiżiti soċjali bbażati fuq standards tal-ILO li għandhom jiġu inklużi fl-

istrateġiji ta' sostenn tal-pajjiżi.

Finalment ta' min jinnota li t-test issa jipprovdi valutazzjoni tal-programm MAB tmintax-il 

xahar qabel ma jintemm, meta jkunu jistgħu jsiru rakkomandazzjonijiet adegwati.

Madankollu, il-Kunsill ma setax jaċċetta dawk l-emendi adottati mill-Parlament Ewropew li 

jintroduċu l-applikazzjoni tal-proċedura tal-atti delegati (l-Artikolu 290 TFUE) għall-

adozzjoni ta' programmi ta' kooperazzjoni multiannwali u dokumenti ta' strateġija. Il-Kunsill 

jemmen li l-programmi ta' kooperazzjoni multiannwali, peress li mhumiex atti legalment 

vinkolanti, ma jikkostitwixxux atti ta' applikazzjoni ġenerali, li jissupplimentaw jew 

jemendaw l-att bażiku. Huma jikkostitwixxu miżuri ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 

TFUE.
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IV. KONKLUŻJONI

Bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim bikri dwar ir-Regolament emendat, il-Kunsill impenja ruħu 

f'negozjati sostanzjali mal-Parlament Ewropew, iffaċilitat mill-Kummissjoni Ewropea. In-

negozjati wasslu għal livell kbir ta' konsensus dwar l-elementi sostanzjali tat-test li huma 

relatati mal-programm MAB bħala tali.

Waqt li l-proposta tal-Kummissjoni ma ppreżentatx diffikultajiet sostanzjali lill-Kunsill, il-

Kunsill għamel sforz speċjali biex jissodisfa t-tħassib tal-Parlament Ewropew relatat mal-

applikazzjoni tar-Regolament emendat.

Il-Kunsill iqis li l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari hija kompromess ibbilanċjat u jappella lill-

Parlament Ewropew li jaċċetta dan it-test biex ikun jista' jidħol fis-seħħ ir-Regolament fl-

2010. Dan jippermetti li l-fondi diġà mdaħħla fil-baġit tal-2010 ma jintilfux. Il-Kunsill 

esprima t-tħassib serju tiegħu li n-nuqqas ta' ftehim qabel tmiem l-2010, jista' jqiegħed f'riskju 

l-ftehim kummerċjali dwar il-banana li ilu tant mistenni fid-WTO.
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IL-KUMMISSJONI EWROPEA 

Brussel 13.12.2010 
KUMM(2010) 787 finali 

2010/0059 (COD) 

  

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
 

dwar 

Il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' 
finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp (proposta oriġinali tal-Kummissjoni 

'emendi tal-BAM', COM(2010)102) 
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2010/0059 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
 

dwar 

Il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' 
finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp (proposta oriġinali tal-Kummissjoni 

'emendi tal-BAM', COM(2010)102) 

1. L-ISFOND 

Data tat-trażmissjoni tal-proposta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill 
(dokument COM(2010)102 finali - 2010/0059 (COD): 

 

 

Is-17 ta' Marzu 2010 

 

Data tal-opinjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel qari: [Il-
21 ta' Ottubru 2010]. 

Data tat-trażmissjoni tal-proposta emendata: . 

Id-data tal-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill: L-10 ta’ Diċembru 
2010. 

2. OBJETTIV TAL-PROPOSTA MILL-KUMMISSJONI 

Tradizzjonalment il-pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) kellhom aċċess 
preferenzjali għas-suq tal-Unjoni Ewropea (UE). Flimkien mad-deċiżjonijiet tal-Korpi tad-
WTO dwar l-Appell u r-Risoluzzjoni tat-Tilwim, l-iskema tal-Unjoni dwar il-kummerċ tal-
banana kellha ssir konformi mal-liġi tad-WTO. Għaldaqstant, il-Ftehim ta' Ġinevra dwar il-
Kummerċ tal-Banana (GATB), iffirmat fil-15 ta' Diċembru 2009, jirrisolvi t-tilwim kollu 
dwar il-kummerċ relatat mal-banana u jikseb konformità mad-WTO. 

Fil-qafas tal-GATB, il-Kummissjoni Ewropea qablet li tipproponi programm ta' żvilupp 
sabiex tgħin lill-pajjiżi prinċipali tal-AKP li jesportaw il-banana sabiex jadattaw ruħhom 
għall-bidliet fl-iskema tal-UE dwar l-importazzjoni. Dan il-programm tal-AKP dwar il-Miżuri 
ta' Akkumpanjament marbutin mal-Banana (BAM), li l-għan tiegħu huwa li jgħin fl-istrutturar 
tas-setturi tal-banana fl-għaxar pajjiżi prinċipali tal-AKP li jesportaw il-banana, jeħtieġ 
emenda tar-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-
koperazzjoni għall-iżvilupp (DCI). 

Il-proposta hija limitata biż-żmien għall-perjodu bejn l-2010 u l-1013 u hija limitata fl-ambitu 
fejn għandhom x'jaqsmu l-kontenut rigward linji politiċi u l-implikazzjonijiet baġitarji. Hija 
ma tippreġudika l-ebda proposti futuri għall-ġenerazzjoni l-ġdida ta' strumenti finanzjarji 
għar-relazzjonijiet esterni taħt il-qafas finanzjarju li jmiss. 
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3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL 

3.1. Kummenti ġenerali dwar il-Pożizzjoni tal-Kunsill 

Il-Kummissjoni Ewropea tista' taċċetta l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari, li hija r-riżultat 
ta’ negozjati kostruttivi bejn it-tliet istituzzjonijiet. Din hija skont l-għanijiet essenzjali u l-
approċċ sottostanti tal-proposta inizjali tal-Kummissjoni u tinkorpora l-emendi tal-Parlament 
Ewropew dwar is-sustanza tad-dispożizzjonijiet tal-programm tal-BAM. 

3.2. Il-karatteristiċi ewlenin tal-pożizzjoni tal-Kunsill 

Il-pożizzjoni tirrifletti l-elementi ewlenin li ġejjin skont l-emendi tal-Parlament Ewropew: 

• Premessi: Ġew estiżi numru ta' premessi u oħrajn żdiedu sabiex jipprovdu spjegazzjonijiet 
ulterjuri fir-rigward tal-kuntest, il-kontenut u l-għanijiet tal-programm tal-BAM.  

• Iffukar speċifiku fuq il-faqar, l-għajxien, il-bdiewa ż-żgħar u speċifikazzjoni dwar il-
vijabbiltà tal-istrateġiji (l-Artikolu 17a – Paragrafu 1): L-għajnuna tal-Unjoni issa ġiet 
stabbilita b'mod espliċitu li tiffoka fuq il-qerda tal-faqar u t-titjib tal-kundizzjonijiet tal-
ħajja u tax-xogħol tal-bdiewa ż-żgħar u persuni kkonċernati oħra. 

• Ir-Reġjuni l-Aktar Imbiegħda tal-UE u pajjiżi u territorji barranin (l-Artikolu 17a – 
Paragrafu 1): Ir-Regolament issa jirreferi għall-ambjent reġjonali tal-pajjiżi eliġibbli 
għall-progarmm tal-BAM, b'mod speċifiku l-prossimità tar-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-
UE u tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej (OCTs).  

• Ftehimiet bilaterali dwar il-kummerċ mal-pajjiżi tal-Amerika Latina (l-Artikolu 17a 
– Paragrafu 2): Jissemmew kemm il-ftehimiet multilaterali u kif ukoll dawk bilaterali fir-
rigward tal-banana li ġew konklużi jew li se jiġu konklużi.  

• Id-distribuzzjoni ta' fondi (l-Artikolu 17a – Paragrafu 2): Il-kriterji proposti tpoġġew 
fl-ordni skont l-importanza tagħhom. Barra minn hekk, il-kriterji ta' allokazzjoni se jużaw 
dejta ta' perjodu mhux itwal minn ħames snin qabel l-2010, kif ukoll studju tal-
Kummissjoni li jivvaluta l-impatt tal-ftehimiet tal-kummerċ dwar il-pajjiżi tal-AKP.  

• Rekwiżiti fl-Istrateġiji ta' Appoġġ Multiannwali (l-Artikolu 17a – Paragrafu 3): Ġew 
speċifikati numru ta' rekwiżiti (eż profili ambjentali u standards tal-ILO) li għandhom jiġu 
inklużi fl-istrateġiji ta' appoġġ f'kull pajjiżi.  

• Il-valutazzjoni tal-programm (l-Artikolu 17a – Paragrafu 3): Il-progress tal-programm 
tal-BAM se jiġi vvalutat tmintax-il xahar qabel ma jiskadi l-programm u għandhom isiru 
rakkomandazzjonijiet xierqa.  

Barra minn hekk, ġiet introdotta emenda li tressqet oriġinalment mill-Kummissjoni 
(COM(2009)194): 

• Taxxi u dazji (l-Artikolu 25 – Paragrafu 2): Il-kliem "fil-prinċipju" jinżiedu man-nuqqas 
ta' eliġibbiltà ta' taxxi, dazji u ħlasijiet oħrajn, u b'hekk jippermettu l-possibbiltà ta' 
eċċezzjonijiet, li huma rregolati internament mill-istruzzjonijiet mogħtija lill-Uffiċjali tal-
Awtorizzazzjoni.  

3.3. Kwistjonijiet speċifiċi (emendi mill-Parlament li mhumiex aċċettabbli għall-Kunsill) 
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• Atti ddelegati (l-Artikolu 290 TFUE): Bl-emendi li ressaq fl-ewwel qari l-Parlament qed 
jara li japplika din il-proċedura għall-adozzjoni min-naħa tal-Kummissjoni tad-dokumenti 
multiannwali ta' Strateġija. Minkejja n-negozjati twal u intensivi li saru (speċjalment it-
trijalogi li saru fit-2 ta' Frar, fit-23 ta' Marzu u fl-20 ta' Ottubru) ma kienx possibbli li 
jintlaħaq ftehim dwar din il-kwistjoni. Il-Kunsill ma aċċettax dawn l-emendi fil-pożizzjoni 
tiegħu fl-ewwel qari. Il-Kummissjoni hija lesta sabiex tissokta bl-isforzi sabiex tirrikonċilja 
l-pożizzjonijiet tal-istituzzjonijiet u sabiex issib modi sabiex tindirizza t-tħassib sostantiv 
wara l-emendi tal-Parlament, b'mod partikiolari biex jiġi żgurat li l-Parlament ikun jista' 
jeżerċita sorveljanza xierqa fuq il-formulazzjoni ta' strateġiji għall-kooperazzjoni esterna u 
l-implimentazzjoni tajba tal-istrumenti finanzjarji esterni.  

4. KONKLUŻJONI 

Il-Kummissjoni Ewropea tista' taċċetta l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari 
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