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B9-0201/2019

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar miżuri biex jiġi indirizzat l-impatt fuq l-
agrikoltura Ewropea tad-deċiżjoni tad-WTO dwar it-tilwima li tikkonċerna l-Airbus
(2019/2895(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni li ttieħdet mill-arbitru tad-WTO fit-tilwima dwar is-
sussidju tal-Airbus (DS316) fit-2 ta' Ottubru 2019, li tawtorizza lill-Istati Uniti jadottaw 
kontromiżuri fuq l-esportazzjonijiet tal-UE għall-valur ta' USD 7,5 biljun,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni formali meħuda mill-korp għas-soluzzjoni tat-tilwim tad-
WTO fl-14 ta' Ottubru li tat l-approvazzjoni lil dawk il-kontromiżuri,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Istati Uniti li, ibda mit-18 ta' Ottubru 2019, jintroduċu 
tariffa ġdida ta' 25 % ad valorem fuq ċerti prodotti agrikoli,

– wara li kkunsidra l-artikoli rilevanti fir-Regolament (UE) Nru 1144/2014 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' 
promozzjoni rigward prodotti agrikoli implimentati fis-suq intern u f'pajjiżi terzi1 
(Regolament dwar il-Promozzjoni) d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
tat-18 ta' Novembru 2019 dwar l-adozzjoni tal-programm ta' ħidma għall-2020 ta' 
azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' promozzjoni rigward prodotti agrikoli implimentati 
fis-suq intern u f'pajjiżi terzi

– wara li kkunsidra l-artikoli rilevanti tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni 
tas-swieq fi prodotti agrikoli2 (ir-Regolament dwar organizzazzjoni komuni tas-suq 
unika (OKS Unika)),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-Istati Uniti huma d-destinazzjoni ewlenija għall-esportazzjonijiet agrikoli tal-UE-
28, li ammontaw għal EUR 22,3 biljun fl-2018, u għalhekk jirrappreżentaw suq 
insostitwibbli f'dawk li huma kemm ta' valur kif ukoll volum;

B. billi l-prodotti agrikoli ewlenin fil-mira tas-sanzjonijiet tad-WTO huma prodotti 
emblematiċi tal-UE magħżula b'mod strateġiku b'valur miżjud għoli ħafna, b'mod 
partikolari l-ispirti, l-inbid, iż-żejt taż-żebbuġa, u prodotti tal-ħalib bħalma huma l-butir 
u l-ġobon;

C. billi jinsabu fil-mira wkoll, għalkemm b'inqas intensità, prodotti agroalimentari oħra 
bħall-majjal, il-kafè, il-gallettini ħelwin, il-frott taċ-ċitru u l-meraq tal-frott;

D. billi t-tariffi se jżidu l-inċertezza ekonomika u ġuridika għall-produtturi Ewropej f'settur 

1 ĠU L 317, 4.11.2014, p. 56.
2 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.
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li diġà huwa volatili min-natura tiegħu stess, wara disturbi kontinwi fil-katina 
agroalimentari tal-UE minħabba l-projbizzjoni Russa fuq l-importazzjonijiet tal-ikel 
Ewropej u minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE;

E. billi għal xi setturi, bħal dak taż-żejt taż-żebbuġa, id-deċiżjoni tal-Istati Uniti se tkompli 
tipperikola aktar is-sitwazzjoni diġà fraġli tas-suq intern, filwaqt li għal setturi oħra, 
bħal dak tal-inbid, tirriskja li tikkawża disturbi serji fis-suq b'mod ġenerali;

F. billi t-tariffi se jwasslu għal żidiet sinifikanti fil-prezzijiet għall-konsumaturi u għal telf 
ekonomiku u ta' impjiegi għall-kumpaniji fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, u fl-aħħar 
mill-aħħar se jkunu l-produtturi ta' barra l-UE u l-Istati Uniti li jibbenefikaw minnhom;

1. Jesprimi tħassib kbir dwar id-dannu kollaterali li s-settur agroalimentari tal-UE qed 
iħabbat wiċċu miegħu bħala konsegwenza tad-deċiżjoni meħuda mill-Istati Uniti li 
jimponu kontromiżuri fuq l-Unjoni Ewropea b'riżultat tat-tilwima tal-Airbus; iqis li 
mhuwiex aċċettabbli li s-settur agrikolu għandu jġorr parti kbira mill-kost ta' tilwima 
legali li toriġina f'settur li m'għandu x'jaqsam xejn miegħu; jiddeplora d-deċiżjoni li jiġu 
imposti dazji fuq tant prodotti agrikoli;

2. Jenfasizza li dawn it-tariffi mhux biss se jkollhom impatt negattiv konsiderevoli fuq 
dawk l-Istati Membri u l-prodotti li jinsabu fil-mira, iżda wkoll fuq is-settur kollu tal-
agrikoltura u l-katina agroalimentari madwar l-UE kollha u potenzjalment fuq in-
negozji u l-konsumaturi fl-Istati Uniti;

3. Jenfasizza l-ħtieġa ta' tweġiba koordinata u unita tal-UE, speċjalment peress li t-tariffi 
tfasslu biex jolqtu lill-Istati Membri fi gradi differenti f'tentattiv biex tinħoloq firda fil-
pożizzjoni tal-Unjoni;

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprijoritizza t-tneħħija malajr tat-tariffi li qed jaffettwaw il-
prodotti agrikoli qabel ma tittieħed id-deċiżjoni tad-WTO dwar il-każ Boeing, 
mistennija sa Marzu 2020, u jitlob li jitnaqqsu t-tensjonijiet kummerċjali li qed jeskalaw 
bejn iż-żewġ partijiet; jistieden lill-Istati Uniti jaħdmu mal-UE f'dan ir-rigward;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, b'konformità mar-regoli tad-WTO, timmobilizza appoġġ 
rapidu għas-setturi l-aktar milquta minn dawn it-tariffi u tutilizza strumenti ġodda jew 
eżistenti u miżuri rilevanti biex tittratta id-disturbi fis-suq intern;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu vantaġġ mill-possibbiltà prevista fl-Artikolu 15 tar-
Regolament dwar il-Promozzjoni li tgħolli r-rati ta' kofinanzjament minn 80 % għal 
85 % tal-kampanji ta' promozzjoni sabiex tappoġġa lill-operaturi li se jkollhom iżidu l-
isforzi tagħhom biex jidħlu fis-suq tal-Istati Uniti u tgħin biex ittaffi l-ostakli għal tali 
dħul;

7. Jitlob lill-Kummissjoni tiffinanzja, fuq inizjattiva tagħha stess skont l-Artikolu 9 tar-
Regolament dwar il-Promozzjoni, miżuri ta' promozzjoni orizzontali li għandhom jiġu 
implimentati b'mod rapidu fl-2020, bħalma huma missjonijiet ta' livell għoli, 
parteċipazzjoni f'fieri kummerċjali u f'wirjiet ta' importanza internazzjonali, jew 
operazzjonijiet immirati lejn it-tisħiħ tar-reputazzjoni tal-prodotti tal-Unjoni, 
speċifikament iddedikati għall-prodotti milquta mis-sanzjonijiet;
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8. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu vantaġġ mill-Artikolu 219 tar-Regolament dwar l-OKS 
Unika biex lir-regoli dwar il-kampanji ta' promozzjoni skont il-pjanijiet nazzjonali tal-
inbid tagħmilhom aktar flessibbli, b'mod partikolari biex tippermetti t-trasferimenti ta' 
fondi bejn pakketti speċifiċi bl-iskop tad-diversifikazzjoni fis-swieq tal-pajjiżi terzi jew 
biex issaħħaħ l-azzjonijiet ta' promozzjoni fis-suq tal-Istati Uniti;

9. Jinsisti li s-sanzjonijiet tal-Istati Uniti jirrappreżentaw ċirkostanzi eċċezzjonali li ma 
setgħux jiġu mbassra u ġestiti mill-operaturi u għalhekk jitlob lill-Kummissjoni tadatta 
r-regoli ta' kontroll u verifika b'tali mod li l-operaturi ma jiġux ippenalizzati minħabba l-
adattamenti inevitabbli li se jkollhom jagħmlu għall-azzjonijiet ta' promozzjoni jew 
għan-nuqqas ta' eżekuzzjoni ta' azzjonijiet ta' promozzjoni li diġà ġew ippjanati;

10. Jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra li tagħmel użu minn skemi ta' ħżin privat għall-butir 
u l-ġobon u tespandi dawk għaż-żejt taż-żebbuġa jekk il-kundizzjonijiet tas-suq ikomplu 
jiddeterjoraw;

11. Jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra l-possibbiltà, skont l-Artikolu 221 tar-Regolament 
dwar l-OKS Unika, li talloka fondi ta' kumpens lis-setturi milquta f'każijiet ta' kriżi 
serja, fil-marġni disponibbli fil-baġit;

12. Jenfasizza li, f'dawn iċ-ċirkostanzi, huwa vitali li jiġi evitat aktar tnaqqis fil-baġit tal-
politika agrikola komuni (PAK) u li titkompla r-riforma tar-riżerva għall-kriżijiet tal-
PAK, peress li s-settur agrikolu qiegħed kulma jmur jiġi aktar affettwat mill-volatilità u 
minn kriżijiet internazzjonali b'motivazzjoni politika li jeħtieġu tweġiba baġitarja 
b'saħħitha u effiċjenti;

13. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat l-aċċess għas-suq għall-prodotti affettwati mit-tariffi tal-
Istati Uniti billi jiġu eliminati l-ostakli tekniċi persistenti li żammew lill-operaturi milli 
jieħdu vantaġġ sħiħ tal-possibbiltajiet ta' esportazzjoni taħt ftehimiet oħra ta' kummerċ 
ħieles;

14. Jenfasizza li l-Unjoni Ewropea hija impenjata bis-sħiħ fl-implimentazzjoni tal-aġenda 
pożittiva negozjata bejn il-President Trump u l-President Juncker f'Lulju 2018 u li l-
ftehim reċenti mal-Istati Uniti dwar l-allokazzjoni ta' sehem fil-kwota tar-rata tariffarja 
għaċ-ċanga ta' kwalità għolja bħala soluzzjoni għal tilwima kummerċjali li ilha 
għaddejja huwa sinjal ċar ta' dik ir-rieda; jistenna sinjali simili min-naħa tal-Istati Uniti;

15. Itenni l-impenn tiegħu favur il-kummerċ ħieles u s-swieq miftuħa, peress li dawn 
kabbru l-opportunitajiet ekonomiċi u ta' impjieg għal bosta intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju fl-Istati Uniti u fl-UE, u jenfasizza l-importanza ta' relazzjonijiet kummerċjali 
kostruttivi li huma ta' benefiċċju reċiproku għall-UE u għall-l-Istati Uniti;

16. Jenfasizza l-appoġġ tiegħu għall-preservazzjoni ta' sistema kummerċjali bbażata fuq ir-
regoli u għad-WTO bħala istituzzjoni, u fl-istess ħin jirrikonoxxi l-ħtieġa li ssir riforma 
komprensiva, b'mod partikolari fir-rigward tal-Korp tal-Appell tad-WTO;

17. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.


