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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

L-iskema applikabbli għall-produtturi tal-banana importata fl-UE, kif definita permezz tar-
Regolament 404/93/KEE, ikkontestawha bosta pajjiżi tal-Amerika Latina li huma membri tad-
WTO, kif ukoll l-Istati Uniti tal-Amerika fil-kuntest tar-riżoluzzjoni tat-tilwim fid-WTO.

Il-ħtieġa għal-eliminazzjoni ta' kull differenza ta' trattament skont ir-regoli tad-WTO wasslet 
għal xi deċiżjonijiet li kienu ta' żvantaġġ għall-UE, li għalhekk għal ħmistax-il sena nnegozjat 
soluzzjonijiet, l-ewwel bil-għan li tiddaħħal skema esklussivament tariffarja, u mbagħad biex 
titnaqqas ir-rata tad-dazju għan-"Nazzjon l-aktar Vantaġġat" (MFN). 

In-negozjati fi ħdan id-WTO fil-15 ta' Diċembru 2009 wasslu, minn naħa, għall-ftehim dwar 
il-kummerċ tal-banana mal-Brażil, il-Kolombja, il-Kosta Rika, l-Ekwador, il-Gwatemala, il-
Ħonduras, il-Messiku, in-Nikaragwa, il-Panama, il-Perù u l-Venezwela u, min-naħa l-oħra, 
għall-ftehim dwar il-kummerċ tal-banana mal-Istati Uniti tal-Amerika.

Dawn il-ftehimiet innegozjati mill-Kummissjoni jipprovdu għar-riżoluzzjoni tat-tilwim bejn 
il-pajjiżi kkonċernati fi ħdan il-GATT. Barra minn hekk, jimplimentaw il-memoranda ta' 
ftehim billi jimponu skema esklussivament tariffarja u jiddisponu dwar ir-riżoluzzjoni tat-
tilwimiet kollha li jinsabu għaddejja dwar it-tariffi applikabbli għall-banana importata mill-
Amerika Latina. 

Il-ftehimiet inaqqsu progressivament ir-rati tal-imposta applikabbli għall-banana importata fl-
UE minn EUR 176 għal EUR 114 it-tunnellata fl-2017, bil-possibbiltà li r-rata tinżel għal 
EUR 75 t-tunnellata fl-2020. Din il-possibbiltà diġà qed isiru negozjati dwarha bejn il-
Kummissjoni Ewropea u ċerti pajjiżi MFN tal-Amerika Latina, u bla dubju ta' xejn sejra 
tkompli thedded l-istess sopravvivenza tal-banana f'għadd ta' pajjiżi tal-AKP. 

Minn perspettiva baġitarja, skont mhuwa stmat, dawn il-miżuri sejrin inaqqsu r-riżorsi proprji 
tal-UE, u dan mill-2009, minħabba l-effett retroattiv ta' dawn il-ftehimiet, li jseħħu mill-
15 ta' Diċembru 2009.

Il-Parlament, fil-kuntest tal-proċedura ta' approvazzjoni, jista' biss jew jirrifjuta jew japprova 
l-att propost, abbażi ta' rakkomandazzjoni tal-Kumitat responsabbli tiegħu, f'dan il-każ il-
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (INTA), li għalih il-Kumitat għall-Iżvilupp qed 
jindirizza din l-opinjoni.

Minn issa stess, ir-rapporteur konvint li mhuwiex possibbli li ż-żewġ ftehimiet innegozjati 
f'Ġinevra jiġu rrifjutati, minħabba li huwa ċar li dawn il-ftehimiet jirrispettaw ir-regoli tal-
GATT u għaldaqstant kwalunkwe proposta fis-sens ta' rifjut, anki jekk hija stess tkun 
debitament motivata fir-rigward tal-prerogattivi tal-Parlament Ewropew u tad-dibattitu li 
għaddej fih, tmur kontra l-prinċipju "pacta servanda sunt" li jirregola r-relazzjonijiet 
internazzjonali.

Huwa bl-istess approċċ li r-rapporteur kien kien ittrata s-suġġett tal-miżuri ta' 
akkumpanjament għall-banana (AMB) li wkoll kienu nnegozjati f'Ġinevra (ir-regolament 
DCI-AMB) u li kellhom l-għan li jippermettu li l-għaxar pajjiżi AKP li jipproduċu l-banana 



PE449.007v02-00 4/5 AD\838656MT.doc

MT

parzjalment ipattu għat-telf ikkawżat mill-ftehimiet inkwistjoni. U huwa preċiżament fuq dan 
il-punt li jeħtieġ li nippreċiżaw id-dimensjoni tal-iżvilupp li tikkonċernana.

Jidhirli f'loku, f'dan il-kuntest, li nfakkar il-prinċipju tal-Artikolu  208(1), it-tieni inċiż, tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jistipula li l-Unjoni għandha tieħu 
inkunsiderazzjoni l-objettivi ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp fl-implimentazzjoni tal-politika 
li x'aktarx tolqot lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Huwa ċert li l-ftehimiet imsemmija hawn fuq 
se jkollhom effett negattiv fuq ċerti pajjiżi u b'mod partikolari fuq il-pajjiżi AKP li jipproduċu 
l-banana. Il-miżuri ta' akkumpanjament għall-banana huma limitati sal-2013, u jekk mill-
perspettiva stretta tal-ġestjoni jeħtieġ li dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu jimmaniġġaw ir-riżorsi li 
se jkunu allokati fil-kuntest tar-regolament DCI (AMB), mill-perspettiva speċifika tal-
iżvilupp, huwa evidenti li jeħtieġ li l-impatt ta' dawn il-ftehimiet jitkejjel bl-attenzjoni kollha, 
mhux biss sal-2013, imma sal-2020. Għaldaqstant jidher indispensabbli li jsir studju tal-
impatt ta' dawn il-ftehimiet sal-2020. 

*******

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għal-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, jippropni lill-Parlament li japprova ż-żewġ ftehimiet inkwistjoni, bir-
riserva li l-Kummissjoni tressaq mill-aktar fis possibbli studju tal-impatt li jqis, u dan sal-
2020, l-effetti tal-ftehimiet fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw li jipproduċu l-banana.
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