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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Ir-relazzjonijiet kummerċjali u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Afrika t'Isfel mal-Unjoni 
Ewropea huma rregolati skont il-Ftehim Kummerċjali, ta' Żvilupp u ta' Kooperazzjoni 
(TDCA) li kien iffirmat f'Ottubru 1999. It-TDCA ġie implimentat parzjalment fl-2000 u ġie 
implimentat għalkollox f'Mejju 2004, qabel it-twaqqif tal-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali.

Għalhekk, it-TDCA oriġinali mal-Afrika t'Isfel kien parti mill-kompetenzi tal-Kumitat DEVE. 
Fl-aħħar mandat leġiżlattiv il-Kumitat DEVE kien responsabbli mir-rapporti dwar żewġ 
protokolli addizzjonali li jirriżultaw mill-adeżjoni tal-Istati Membri l-ġodda.

It-TDCA huwa ftehim komprensiv li jistabbilixxi "żona ta' kummerċ ħieles". Jittratta 
primarjament il-moviment tal-prodotti iżda fih dispożizzjonijiet relatati mas-servizzi u mal-
investiment kif ukoll kwistjonijiet oħrajn bħall-akkwisti pubbliċi, il-politika tal-kompetizzjoni 
u l-proprjetà intellettwali. Id-dispożizzjonijiet kummerċjali huma kkumplimentati b'pakkett 
komprensiv ta' għajnuna għall-iżvilupp. 

It-TDCA għandu l-għan li jiżgura aċċess aħjar għas-suq tal-UE għall-Afrika t'Isfel u aċċess 
għas-suq tal-Afrika t'Isfel għall-UE. Fi tmien il-perjodu ta' tranżizzjoni tat-TDCA, madwar 
95% tal-esportazzjonijiet tal-Afrika t'Isfel għall-UE se jkunu liberalizzati għalkollox, filwaqt 
li l-parti l-kbira tal-prodotti li jkun għad fadal se jgawdu minn preferenzi tariffarji vantaġġużi 
skont is-SPĠ.

Bl-għan li jiġu protetti s-setturi vulnerabbli taż-żewġ naħat, ċerti prodotti ġew esklużi mit-
TDCA u oħrajn ġew biss liberalizzati parzjalment. Għall-UE, dawn huma primarjament il-
prodotti agrikoli, filwaqt li għall-Afrika t'Isfel dawn huma essenzjalment il-prodotti 
industrijali, b'mod partikolari ċerti prodotti tal-vetturi bil-mutur u ċerti oġġetti tad-drapp u tal-
ilbies. 

Il-Ftehim jistipula sett dettaljat ta' regoli tal-oriġini u fih klawsola ta' salvagwardja bilaterali 
għal prodotti li jinstab li jikkawżaw jew jheddu li jikkawżaw ħsara serja lill-industrija tal-parti 
kontraenti l-oħra.

It-TDCA fih dispożizzjonijiet li għandhom l-għan li jevitaw prattiki antikompetittivi u 
jirrikonoxxi l-ħtieġa li tingħata protezzjoni adegwata lill-proprjetà intellettwali.  Barra minn 
hekk it-TDCA jipprevedi kooperazzjoni mill-qrib f'firxa wiesgħa ta' oqsma relatati mal-
kummerċ, inklużi s-servizzi doganali, il-moviment liberu tas-servizzi u l-kapital u l-
armonizzazzjoni tar-regoli u l-istandards.

Mid-dħul fis-seħħ tat-TDCA 'l hawn, il-kummerċ tal-UE fil-prodotti mal-Afrika t'Isfel żdied 
b'mod konsistenti. L-UE hija s-sieħba kummerċjali l-aktar importanti tal-Afrika t'Isfel: fl-
2009, l-UE kienet id-destinazzjoni ta' madwar 34% tal-esportazzjonijiet totali tal-Afrika t'Isfel 
u s-sors ta' madwar 35% tal-importazzjonijiet totali tal-Afrika t'Isfel.

Minkejja l-kriżi ekonomika globali f'dik l-istess sena, il-valur tal-esportazzjonijiet tal-Afrika 
t'Isfel għall-UE kien ta' EUR 14.96 biljun u dak tal-importazzjonijiet tal-Afrika t'Isfel mill-UE 
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kien ta' EUR 16.1 biljun.

Proċess ta' eżami ġie inkluż fit-TDCA. Skont l-Artikoli 18 u 103 tat-TDCA, li jipprevedi 
eżami tal-ftehim fi żmien ħames snin mid-dħul fis-seħħ tiegħu, sar eżami ta' nofs it-terminu li 
warajh il-partijiet iddeċidew li jirrevedu d-dispożizzjonijiet tal-ftehim.

Fl-2005, il-Kunsill Konġunt ta' Kooperazzjoni stabbilixxa l-linji ġenerali tar-reviżjoni futura 
tat-TDCA, li tkopri aktar liberalizzazzjoni tal-kummerċ, aġġustamenti żgħar fit-titolu dwar il-
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, aġġornamenti ta' kif inhuma miktuba diversi dispożizzjonijiet 
dwar il-kooperazzjoni ekonomika u l-kooperazzjoni f'oqsma oħra, u ż-żieda ta' 
dispożizzjonijiet ġodda dwar kwistjonijiet bħat-terroriżmu, il-Qorti Kriminali Internazzjonali, 
l-armi tal-qerda tal-massa, il-merċenarji u l-armi ħfief. 

L-emenda ma fihiex aspetti kbar relatati mal-kummerċ għax ir-reviżjoni tad-dispożizzjonijiet 
dwar il-kwistjonijiet kummerċjali u dawk relatati mal-kummerċ kienu sospiżi sa ma jkun 
hemm eżitu għan-negozjati dwar il-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika.

Ir-rapporteur jixtieq jenfasizza l-importanza tar-relazzjoni bejn l-Afrika t'Isfel u l-UE u l-
implikazzjonijiet għall-Afrika t'Isfel jekk it-TDCA rivedut ma jkunx irratifikat jew jekk ir-
ratifiki jsofru minn dewmien.

Fil-fatt, it-TDCA huwa ta' benefiċċju kbir għall-Afrika t'Isfel. L-Afrika t'Isfel u l-UE daħlu 
għal Sħubija Strateġika fl-2007, li hija pjan politiku li jakkumpanja t-TDCA. 

Ġew stabbiliti forums ta' kooperazzjoni f'livelli għoljin li kellhom suċċess f'diversi setturi, 
bħax-xjenza u t-teknoloġija, bl-għan li jiġu implimentati aktar forums f'setturi oħrajn, bħall-
kooperazzjoni doganali u l-edukazzjoni. 

Ir-rapporteur jinkoraġġixxi lill-Afrika t'Isfel biex tuża l-hekk imsejħa flessibilitajiet 
inkorporati fil-Ftehim TRIPS biex tkun tista' tipprovdi mediċini essenzjali bi prezzijiet li 
jkunu għall-but ta' kulħadd, bħal-liċenzji obbligatorji u l-mekkaniżmu previst fl-Artikolu 30 
tiegħu, u jinsisti li l-UE m'għandhiex tinnegozja dispożizzjonijiet TRIPS-plus relatati mal-
farmaċewtika li jaffettwaw is-saħħa pubblika u l-aċċess għall-mediċini, bħall-esklużività tad-
data, l-estensjonijiet tal-privattivi u l-limitazzjonijiet tal-mottivi tal-liċenzji obbligatorji.

L-UE hija sieħba strateġika u kummerċjali importanti għall-Afrika t'Isfel peress li madwar 
terz tal-kummerċ tal-Afrika t'Isfel isir mal-UE. L-Afrika t'Isfel bħalissa hija wkoll waħda 
minn disa' sħab strateġiċi biss tal-UE (li jinkludu l-Brażil, l-Indja u ċ-Ċina) u l-uniku stat 
Afrikan li s'issa ffirma Ftehim ta' Sħubija Strarteġika mal-UE. 

Ir-rapporteur jixtieq ukoll jenfasizza li m'hemm xejn li hu meqjus li hu kontroversjali fit-
taqsimiet riveduti tat-TDCA li jkun jiġġustifika l-posponiment tar-ratifika.

L-Afrika t'Isfel taffaċċja wkoll diversi spejjeż ta' opportunità jekk ir-ratifika ma sseħħx jew 
jekk issofri minn dewmien għal perjodu mhux definit ta' żmien. Mhux biss il-posponiment 
ifixkel il-kooperazzjoni attwali bejn l-Afrika t'Isfel u l-UE, iżda nuqqas sħiħ ta' ratifika tal-
emenda jista' jwassal għal telf ta' kooperazzjoni li potenzjalment hija ta' benefiċċju akbar u li 
tkun approfondita bejn iż-żewġ sħab.
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******

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jipproponi li l-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu.


