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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 

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

mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Huwa tal-fehma li l-agrikoltura Ewropea tinsab kjarament f'qagħda difensiva f'dak li 

jikkonċerna l-prodotti – b'mod partikolari prodotti mill-annimali – minn New Zealand, 

speċjalment fir-rigward tal-ispejjeż ta' produzzjoni, li huma fost l-aktar baxxi fid-dinja u 

huma marbuta ma' prattiki estensivi; jirrimarka li f'dak li jikkonċerna d-daqs tas-suq ta' 

New Zealand (4.5 miljun konsumaturi), l-interessi offensivi tal-UE huma limitati għal 

prodotti niċċa u jiddependu fuq it-tneħħija ta' ostakli nontariffarji; 

2. Jemmen li ftehim ta' kummerċ ħieles ambizzjuż, bilanċjat u komprensiv li jirrispetta u 

jipproteġi bis-sħiħ is-setturi vulnerabbli tal-agrikoltura Ewropea, u jirrispetta u jiddefendi 

l-istandards għolja fejn jidħlu l-produzzjoni, l-ambjent, is-sigurtà tal-ikel u t-trattament 

xieraq tal-annimali mħaddna mill-produtturi tal-UE, jista' jkun ta' benefiċċju reċiproku, u 

għandu l-potenzjal li joffri opportunitajiet għall-produtturi Ewropej u jmexxi 'l quddiem 

il-pożizzjoni tal-UE bħala ta' quddiem nett fost l-atturi fis-suq globali; 

3. Jiġbed l-attenzjoni lejn in-natura sensittiva ta' wħud mis-setturi fil-qasam agrikolu 

Ewropew, bħall-prodotti tal-ħalib, il-laħam tan-nagħaġ u tal-ħaruf, il-laħam tal-mogħoż, 

iċ-ċanga, il-vitella, l-inbid, il-prodotti tan-naħal u tal-frott, u jwissi li kwalunkwe żbilanċ 

fil-ftehim ta' kummerċ ħieles b'rabta mas-settur tal-agrikoltura u l-oqsma sensittivi tiegħu 

jagħmel ħsara lill-produtturi Ewropej, speċjalment lill-azjendi agrikoli żgħar u ta' daqs 

medju; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura kundizzjonijiet ekwi, filwaqt li tittratta bħala sensittivi 

dawk il-prodotti li għalihom il-kompetizzjoni diretta tkun tesponi lill-produtturi agrikoli 

tal-UE għal pressjoni eċċessiva jew insostenibbli, pereżempju billi ddaħħal perjodi ta' 

tranżizzjoni jew kwoti xierqa, jew billi ma tagħmel l-ebda impenn f'dak li jikkonċerna l-

aktar setturi sensittivi jew billi teskludi tali setturi; jistieden lill-Kummissjoni tqis ir-rispett 

għaċ-ċikli staġjonali tal-produzzjoni fl-Ewropa, b'mod partikolari għas-setturi tal-ħrief u 

tal-ħalib; 

5. Jitlob l-inklużjoni ta' miżuri ta' salvagwardja bilaterali effikaċi biex tiġi evitata żieda fl-

importazzjonijiet li tikkawża, jew hemm riskju li tikkawża, dannu serju lill-produtturi 

Ewropej fis-setturi sensittivi; 

6. Jisħaq fuq il-punt li l-agrikoltura Ewropea għandha rwol speċjali x'taqdi fiż-żamma tan-

nisġa tal-komunitajiet rurali u l-iżgurar tas-sigurtà tal-ikel fl-Ewropa, u jwissi kontra r-

riskju ta' żbilanċ serju tal-ftehim fis-settur agrikolu, għad-detriment tal-Unjoni Ewropea u 

l-mudell tal-irziezet tal-familja, u kontra t-tentazzjoni li l-agrikoltura tintuża bħala pedina 

fin-negozjati għal aċċess akbar għas-suq ta' New Zealand għall-prodotti industrijali u s-

servizzi; jitlob, għaldaqstant, li l-agrikoltura tkun waħda mill-ewwel kapitoli li għandhom 

jiġu nnegozjati fi ftehimiet ta' dan it-tip fil-ġejjieni; 

7. Jenfasizza l-fatt li l-produtturi tal-UE jħabbtu wiċċhom ma' għadd ta' obbligi attwali u 

futuri fir-rigward tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, il-ħarsien tal-ambjent u ż-żamma ta' 

standards għoljin f'dak li jikkonċerna t-trattament xieraq tal-annimali, flimkien ma' livell 
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għoli ta' obbligi amministrattivi; 

8. Jisħaq fuq il-punt li r-rispett għal produzzjoni agrikola sostenibbli, il-prinċipju ta' 

prekawzjoni li fuqu huwa bbażat ir-regolamenti tal-UE dwar is-sikurezza tal-ikel, l-

approċċ mill-farm sal-furketta, ir-reċiproċità u l-preservazzjoni stretta tal-istandards 

sanitarji u fitosanitarji u l-proċeduri dwar is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u s-

sikurezza tal-ikel tal-UE, kif definiti skont il-leġiżlazzjoni tal-UE, huma prinċipji 

fundamentali u sodi tan-negozjati tal-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika tal-UE kollha 

għall-agrikoltura Ewropea; 

9. Jenfasizza li t-trattament xieraq tal-annimali huwa ta' importanza liema bħalha għaċ-

ċittadini tal-UE, u jissottolinja l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-istandards tat-trattament xieraq tal-

annimali tal-UE jiġu protetti u li l-importazzjonijiet kollha jikkonformaw mal-

leġiżlazzjoni applikabbli tal-UE dwar is-sikurezza tal-ikel, is-saħħa tal-annimali u tal-

pjanti, il-ħarsien tal-konsumatur u l-istandards ambjentali; 

10. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-partijiet jieħdu impenji sodi biex itejbu l-protezzjoni 

u l-istandards tat-trattament xieraq għal annimali tal-irziezet, u jisħaq fuq il-punt li l-ebda 

element fil-ftehim m'għandu jimpedixxi lil ebda waħda miż-żewġ naħat milli tadotta 

regoli b'mod indipendenti biex tistabbilixxi u timplimenta objettivi politiċi leġittimi u 

aktar ambizzjużi; 

11. Jistieden lill-Kummissjoni żżomm approċċ ta' negozjar armonizzat, ibbilanċjat ma' dak 

adottat tul in-negozjati konkomitanti mal-Awstralja, filwaqt li tqis il-fatturi speċifiċi li 

jiddistingwu ż-żewġt iswieq; 

12. Jenfasizza l-importanza li tiġi rikonoxxuta s-sistema tal-indikazzjonijiet ġeografiċi (IĠ) 

bħala komponent ewlieni tal-interessi Ewropej, u jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi inklużi lista 

rappreżentattiva u kbira biżżejjed ta' prodotti b'indikazzjonijiet ġeografiċi rreġistrati taħt l-

iskemi fi ftehim potenzjali ma' New Zealand, u biex tiġi żgurata l-protezzjoni legali 

tagħhom, kemm bħala interess offensiv ta' prijorità kif ukoll bħala prerekwiżit għall-

konklużjoni ta' ftehim; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura, bħala element essenzjali ta' ftehim ibbilanċjat, 

protezzjoni fir-rigward tat-tikkettar, it-traċċabilità u l-oriġini ġenwina tal-prodotti agrikoli, 

bil-għan li jiġi evitat li l-konsumaturi jingħataw impressjoni falza jew qarrieqa; 

14. Jinnota li l-produtturi ta' New Zealand ma jġorrux l-ispejjeż tal-identifikazzjoni elettronika 

tan-nagħaġ, żoni denominati li jkunu vulnerabbli għan-nitrati jew l-inċinerazzjoni tal-

bhejjem mejta, u jitlob li dan jiġi ċċarat permezz tat-tikkettar; 

15. Jenfasizza d-differenza fid-daqs bejn is-suq uniku Ewropew u s-suq ta' New Zealand, li 

għandha titqies fil-kuntest ta' ftehim potenzjali ta' kummerċ ħieles bejn iż-żewġ pajjiżi; 

16. Ifakkar li New Zealand għandha settur agrikolu kompetittiv ħafna u mixħut b'mod qawwi 

lejn l-esportazzjoni u li huwa uniku fl-esponiment tiegħu għas-swieq internazzjonali 

minħabba livell baxx ta' appoġġ agrikolu; jinnota, b'mod partikolari, id-dominanza tas-

setturi tal-ħalib, tan-nagħaġ u tal-mogħoż, u s-settur tal-produzzjoni tal-frott, li huwa 

dominanti u mixħut ħafna fuq l-esportazzjoni; 
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17. Iqis li New Zealand hija waħda mill-atturi ewlenin fil-kummerċ dinji tal-prodotti agrikoli, 

u li żviluppat setturi b'saħħithom ibbażati fuq attivitajiet ta' esportazzjoni kważi 

monopolistiċi; jinnota li l-prodotti agrikoli u agroalimentari kollha kemm huma 

jammontaw għal 60 % tat-total tal-kummerċ tal-oġġetti tal-pajjiż, u s-settur tal-ħalib 

jammonta għal 25.3 % tal-esportazzjonijiet totali u l-esportazzjonijiet tal-laħam tan-

nagħaġ jikkostitwixxu 45 % tal-kummerċ globali; iqis li New Zealand hija waħda mill-

akbar esportaturi ta' laħam tan-nagħaġ, partikolarment tal-ħaruf, u hija l-akbar esportatur 

tal-kiwi; 

18. Jenfasizza l-fatt li l-esportazzjonijiet ta' New Zealand lejn l-Unjoni Ewropea huma 

prinċipalment prodotti agrikoli, filwaqt li l-importazzjonijiet ta' New Zealand mill-Unjoni 

huma ddominati minn prodotti manifatturati, u jinnota li New Zealand għadha timponi 

tariffi relattivament għoljin fuq għadd ta' prodotti agroalimentari pproċessati (pereżempju 

l-ġobon, l-inbid u l-ispirti) u li ċerti ostakli nontariffarji, bħalma huma l-miżuri għas-saħħa 

tal-pjanti, jimpedixxu b'mod sinifikanti uħud mill-esportazzjonijiet tal-UE; 

19. Jirrimarka li New Zealand hija firmatarja għall-Ftehim ta' Sħubija Trans-Paċifika, fatt li 

wkoll għandu jitqies fil-proċess ta' negozjar; 

20. Jisħaq li bosta setturi agrikoli sensittivi Ewropej intlaqtu bl-ikrah mill-embargo tar-Russja 

li għaddej bħalissa, miċ-ċaqliq fil-munita minħabba l-eżitu tar-referendum dwar Brexit u 

mill-kriżijiet fis-swieq b'rabta mal-volatilità tal-prezzijiet; huwa tal-fehma li l-ftuħ 

ulterjuri tas-suq f'dawn is-setturi, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-istruttura 

monopolistika ta' wħud mill-industriji, b'mod partikolari s-settur tal-ħalib ta' New 

Zealand, jista' jikkawża problemi serji u jkollu konsegwenzi diżastrużi għall-produtturi 

Ewropej; jisħaq fuq il-punt li fir-riżultat finali għandha tingħata l-attenzjoni dovuta għall-

interessi tal-produtturi Ewropej kollha; 

21. Jinnota l-pubblikazzjoni tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni dwar l-impatt 

potenzjali ta' Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u New Zealand, u jistieden lill-

Kummissjoni tipprovdi analiżi ulterjuri dwar l-impatt tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles 

skont is-settur u skont l-Istat Membru, bil-għan li tkun tista' ssir evalwazzjoni sħiħa tal-

qligħ u t-telf possibbli ta' tali ftehim kummerċjali għall-produtturi Ewropej, u l-impatt 

potenzjali tiegħu fuq il-prezzijiet mal-ħruġ mill-azjenda agrikola f'setturi sensittivi u fuq l-

impenji skont il-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima; 

22. Jinnota l-vantaġġi fis-setturi tal-prodotti tal-ħalib u l-laħam tan-nagħaġ li ngħataw lil New 

Zealand fi żmien l-adeżjoni tar-Renju Unit mal-Komunitajiet Ewropej, u jisħaq fuq il-punt 

li dawn l-allokazzjonijiet għandhom jiġu kkunsidrati fin-negozjati tal-Ftehim ta' Kummerċ 

Ħieles; 

23. Jisħaq fuq il-punt li l-kwoti tariffarji futuri potenzjali kollha li jistgħu jingħataw lil New 

Zealand fl-ambitu ta' Ftehim ta' Kummerċ Ħieles se jkunu applikabbli għal suq tal-UE 

iżgħar ta' 443 miljun konsumatur, li neċessarjament jaffettwa l-impatt ekonomiku ta' tali 

kwoti, b'mod partikolari f'setturi bħal dak tal-laħam tan-nagħaġ u l-prodotti tal-ħalib, fejn 

ir-Renju Unit jirrappreżenta parti sinifikanti tal-konsum u/jew l-importazzjoni ta' dawn il-

prodotti; jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni biex fin-negozjati kummerċjali ma' 

New Zealand tqis in-negozjati attwali dwar Brexit, u l-impatt ta' Brexit fuq is-setturi tal-

agrikoltura u l-ikel tal-UE. 
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24. Jenfasizza l-impatt kumulattiv tal-konċessjonijiet kummerċjali tal-UE fl-agrikoltura u 

jinnota li kwalunkwe konċessjoni agrikola li tiġi offruta lil New Zealand għandha tiġi 

kkunsidrata bis-sħiħ fil-kuntest tal-konċessjonijiet ta' aċċess għas-suq mogħti skont l-

Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, jew bħala parti minn negozjati oħra dwar il-

kummerċ ħieles li ġew konklużi jew li għadhom għaddejjin; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li 

l-istudju tal-Kummissjoni dwar l-impatt kumulattiv ta' ftehimiet kummerċjali futuri 

jindika, fir-rigward tal-prodotti tal-ħalib, li t-tnaqqis tad-defiċit kummerċjali attwali ta' 

EUR 200 miljun ikun irduppjat jew jiżdied b'aktar mit-triplu, u dan jiddependi mill-

ipoteżijiet ta' liberalizzazzjoni; 

25. Jisħaq fuq il-punt li l-Kummissjoni għandha tinvolvi ruħha b'mod trasparenti għalkollox, 

fi żmien utli u b'mod komprensiv mal-partijiet agrikoli kkonċernati kollha dwar l-aspetti 

kollha tan-negozjati u jitlob li l-Kumitat għall-Agrikoltura jinżamm mgħarraf dwar l-

iżviluppi fir-rigward tal-agrikoltura. 

26. Ifakkar li, fl-Unjoni Ewropea, il-ħrief jistgħu jiġu kkummerċjalizzati biss meta jkollhom 6 

jew 9 xhur, filwaqt li New Zealand dan jista' jsir ta' età akbar, jiġifieri 12-il xahar; jinsisti 

li l-ftehim futur jistabbilixxi limitu ta' età ta' 6 jew 9 xhur għall-bejgħ legali fis-suq intern 

tal-UE ta' kwalunkwe ħaruf li jiġi minn barra l-UE. 
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