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B9-0206/2019

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-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 tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Kummerċ (WTO) fit-tilwima dwar is-sussidju tal-Airbus (DS316) tat-
2 ta' Ottubru 2019, li tawtorizza kontromiżuri tal-Istati Uniti dwar l-esportazzjonijiet tal-
UE li jammontaw għal USD 7,5 biljun (EUR 6,8 biljun),

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni formali meħuda mill-korp għas-soluzzjoni tat-tilwim tad-
WTO fl-14 ta' Ottubru 2019 li tat l-approvazzjoni tiegħu għal dawk is-sanzjonijiet,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Istati Uniti li tintroduċi tariffa ġdida ta' 25 % ad 
valorem fuq xi prodotti agrikoli u 10 % ad valorem fuq prodotti mhux agrikoli, sa mit-
18 ta' Ottubru 2019,

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

A. billi l-Istati Uniti huma destinazzjoni ewlenija għall-esportazzjonijiet agrikoli mill-UE-
28, li fl-2018 ammontaw għal EUR 22,3 biljun;

B. billi l-esportazzjonijiet agroalimentari tal-UE b'valur ta' EUR 4,3 biljun (60 % tal-valur 
totali tal-kontromiżuri) se jintlaqtu minn tariffi ġodda, li se jkunu ekwivalenti għal 
EUR 1,1 biljun;

C. billi r-Renju Unit, Franza, Spanja, l-Italja, il-Ġermanja u l-Irlanda huma l-pajjiżi 
ewlenin affettwati mid-deċiżjoni tal-Istati Uniti; billi s-setturi agroalimentari fi Stati 
Membri oħra tal-UE se jiġu affettwati wkoll b'mod negattiv;

D. billi minkejja n-nuqqas ta' rieda tal-Istati Uniti li jsibu arranġament dwar it-tilwima 
Boeing-Airbus li jkun ta' benefiċċju għaż-żewġ partijiet u li jieħdu passi biex tiżblokka 
l-ħatra tal-membri tal-Korp tal-Appell tad-WTO mill-Korp għas-Soluzzjoni tat-Tilwim 
tad-WTO, il-Kummissjoni qed tipproponi li l-Istati Uniti jiġu allokati sehem fil-kwota 
tar-rata tariffarja għaċ-ċanga ta' kwalità għolja, minkejja r-rifjut tal-Istati Uniti li 
jirrikonoxxu l-prinċipju ta' prekawzjoni;

E. billi l-prodotti agrikoli ewlenin fil-mira tas-sanzjonijiet tal-Istati Uniti se jkunu prodotti 
tal-UE ta' valur għoli (whisky Skoċċiż, inbid, prodotti tal-ħalib bħal butir u ġobon, u żejt 
taż-żebbuġa);

F. billi prodotti agroalimentari oħra bħall-majjal, il-kafè, il-gallettini ħelwin u l-meraq tal-
frott huma wkoll fil-mira, għalkemm inqas;

G. billi l-bdiewa u l-operaturi fil-katina agroalimentari huma għal darb' oħra l-vittmi ta' 
kunflitt kummerċjali mhux agrikolu; billi l-Italja u l-Irlanda, li mhumiex parti mill-
konsorzju tal-Airbus, huma wkoll esposti għat-tariffi l-ġodda;
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H. billi s-sanzjonijiet tal-Istati Uniti se jżidu aktar instabbiltà fis-suq intern tal-UE, li żżid 
il-volatilità tas-suq eżistenti kkawżata minn avvenimenti estremi tat-temp, produzzjoni 
żejda f'xi setturi li jikkawżaw pressjoni 'l isfel fuq ir-redditi tal-produtturi, u l-
konsegwenzi negattivi potenzjali ta' ħruġ tar-Renju Unit mill-UE;

I. billi d-dritt għall-ikel huwa rikonoxxut fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem tal-1948;

J. billi s-sistema globali tal-ikel tinsab fi kriżi, fejn l-ikel jiġi ttrattat bħala oġġett privat 
fis-sistema tal-ikel industrijali tal-lum minflok bħala ġid komuni, li jgħin fit-tranżizzjoni 
lejn sistema tal-ikel sostenibbli li tkun aktar ġusta kemm għall-produtturi tal-ikel kif 
ukoll għall-konsumaturi;

1. Jinnota li d-deċiżjoni meħuda mill-Istati Uniti li jiġu imposti kontromiżuri fuq l-UE 
b'riżultat tat-tilwima tal-Airbus ġiet approvata mill-Korp għas-Soluzzjoni tat-Tilwim 
tad-WTO; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa riforma tad-WTO sabiex il-mandat 
tagħha jinkludi l-valutazzjoni tal-implikazzjonijiet tal-politika kummerċjali dwar il-
konformità mal-Ftehim ta' Pariġi u l-kisba tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs);

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

3. Jiddispjaċih ħafna dwar in-nuqqas ta' involviment mill-Istati Uniti fl-isforzi tal-UE biex 
tipprova ssib soluzzjoni nnegozjata fil-ħin qabel l-applikazzjoni tat-tariffi u jħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex tkompli bin-negozjati biex tinstab soluzzjoni rapida u biex jitnaqqsu 
t-tensjonijiet kummerċjali li qed jiżdiedu bejn iż-żewġ partijiet;

4. Iqis li l-ebda sehem mill-kwota tar-rata tariffarja għal ċanga ta' kwalità għolja ma 
għandu jiġi allokat lill-Istati Uniti sakemm ma jkunx hemm involviment sinifikanti biex 
jiġi solvut il-każ Boeing-Airbus u sakemm dan il-pajjiż jimblokka s-sostituzzjoni ta' 
kwalunkwe membru tal-Korp tal-Appell tad-WTO u jirrifjuta l-proposti kollha għat-
tnedija tal-proċess tal-għażla biex jimtlew il-postijiet vakanti li fadal;

5. Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib is-suq tal-UE tul il-katina kollha tal-
provvista tal-ikel, sabiex taċċerta kwalunkwe disturb li jirriżulta mill-applikazzjoni ta' 
dawn is-sanzjonijiet u r-riperkussjonijiet tal-prodotti spostati mill-katina tal-provvista 
tal-ikel;

6. Jitlob li l-UE, f'konformità mar-regoli tad-WTO, tuża strumenti ta' politika agrikola 
komuni disponibbli biex tippermetti lill-bdiewa jinvolvu ruħhom fi tranżizzjoni ġusta 
għall-prattiki tal-biedja sostenibbli bbażati fuq ktajjen ta' provvista qosra u produzzjoni 
reġjonali sabiex jiġu iżolati kemm jista' jkun minn xokkijiet esterni;

7. Jenfasizza li l-globalizzazzjoni tal-katina tal-provvista tal-ikel ma bbenefikatx lill-
produtturi primarji, settur li huwa kkaratterizzat minn produzzjoni taħt il-kost, redditi 
baxxi u esponiment għall-prattiki kummerċjali inġusti minħabba n-natura frammentata 
tiegħu;

8. Jiddispjaċih dwar il-fatt li l-politika agrikola tal-UE evolviet biex l-ikel jiġi kkunsidrat 
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bħala komodità; jemmen bis-sħiħ li l-ikel huwa dritt bażiku tal-bniedem u m'għandux 
jintuża bħala għodda offensiva minn kwalunkwe parti fit-tilwim kummerċjali;

9. Jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu rwol ewlieni globali biex tiġi indirizzata l-
kontradizzjoni bejn il-provvista globali abbundanti tal-ikel u l-malnutrizzjoni u l-ġuħ 
mifruxa, li jirriżultaw mill-ikel, li huwa wieħed mill-ħtiġijiet umani l-aktar bażiċi 
tagħna, li huwa meqjus bħala komodità li għandha tiġi nnegozjata għall-profitt;

10. Jenfasizza li l-politika agrikola tal-UE għandha tiġi orjentata mill-ġdid lejn il-mudell 
industrijali attwali bbażat fuq l-esportazzjonijiet lejn pajjiżi terzi, li jħallu l-produtturi 
primarji esposti għall-avvenimenti ġeopolitiċi lil hinn mill-kontroll tagħhom, u lejn 
wieħed fejn is-sovranità tal-ikel, l-ikel ta' kwalità għolja, ir-redditi tal-produtturi ġusti, 
il-protezzjoni ambjentali u l-istandards għoljin dwar il-benessri tal-annimali huma l-
għanijiet primarji;

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


