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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim ta' Ġinevra 
dwar il-Kummerċ tal-Banana bejn l-Unjoni Ewropea u l-Brażil, il-Kolombja, il-Kosta 
Rika, l-Ekwador, il-Gwatemala, il-Ħonduras, il-Messiku, in-Nikaragwa, il-Panama, il-
Perù u l-Venezwela u ta' Ftehim dwar il-Kummerċ tal-Banana bejn l-Unjoni Ewropea u 
l-Istati Uniti tal-Amerika
(07782/2010 – C7-0148/2010 – 2010/0057(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill (07782/2010),

– wara li kkunsidra t-talba għall-approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-
Artikoli 207(4), l-ewwel subparagrafu, u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0148/2010),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità tal-abbozz ta’ 
ftehim mat-Trattati,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(8) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A7-0000/2010),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex igħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Brażil, il-
Kolombja, il-Kosta Rika, l-Ekwador, il-Gwatemala, il-Ħonduras, il-Messiku, in-
Nikaragwa, il-Panama, il-Perù, il-Venezwela u l-Istati Uniti tal-Amerika.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-kummerċ tal-banana

Il-banana hija r-raba’ prodott agrikolu l-iktar importanti fid-dinja, wara r-ross, il-qamħ u l-
qamħirrum, u toffri kontribut ewlieni għas-sigurtà tal-ikel. Madankollu, f’ħafna mill-pajjiżi 
produtturi tal-banana, il-produzzjoni hi esklussivament għas-swieq domestiċi u 
okkażjonalment għal dawk reġjonali, b’20% biss tal-produzzjoni globali tkun 
kummerċjalizzata fil-livell internazzjonali. 

Numru limitat ta’ pajjiżi produtturi tal-banana biss huma involuti fil-kummerċ internazzjonali 
tal-banana. Il-kontroll tal-kummerċ tal-banana jinsab ikkonċentrat f’idejn numru limitat ta’ 
kumpaniji b’ħames kumpaniji multinazzjonali ewlenin biss jikkontrollaw aktar minn 80% tal-
kummerċ internazzjonali kollu tal-banana.

F’dawn l-aħħar snin, madankollu, is-setgħa tal-kumpaniji multinazzjonali produtturi tal-
banana ntfiet meta mqabbla mas-setgħa tas-supermarkets f’xi swieq ewlenin tal-UE, b’mod 
partikolari fir-Renju Unit. 

Fl-2008, il-konsumaturi fl-UE xtraw aktar minn 5.4 miljun tunnellata ta' banana. L-UE 
impurtat kważi 90% tal-banana kollha li kkunsmat (72.5% mill-Amerika Latina, 17% mill-
pajjiżi tal-Afrika, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP)).

Ħames pajjiżi tal-UE fornew il-11% li fadal: Ċipru; Franza (id-dipartimenti extra-Ewropej tal-
Gwadelup u Martinique); il-Greċja; il-Portugall (Madeira u l-kontinent); u Spanja (il-Gżejjer 
Kanarji);

Is-soluzzjoni tat-tilwima dwar il-banana

Fil-15 ta’ Diċembru 2009, l-UE, grupp ta’ pajjiżi mill-Amerika Latina u l-Istati Uniti laħqu 
ftehim dwar it-tariffi tal-UE għall-importazzjoni tal-banana, u b'hekk temmew waħda mill-
aktar tilwimiet mtawla u ħorox fl-istorja reċenti tas-sistema kummerċjali multilaterali.

Il-politiki tal-UE ta’ importazzjoni tal-banana kienu ċ-ċentru ta’ tilwima fid-WTO li damet 
madwar għaxar snin, li xeħtet lill-UE kontra bosta produtturi tal-banana mill-Amerika Latina 
u l-Istati Uniti. 

Pascal Lamy laqa’ bil-ferħ it-tmiem ta’ “waħda mit-tilwimiet legali l-iktar teknikament 
kumplessa, politikament sensittiva u daqstant kummerċjalment sinifikati, li qatt tressqet 
quddiem id-WTO.”

Il-kwistjoni kienet dwar it-trattament preferenzjali li l-UE kienet tagħti lill-importazzjoni tal-
banana mill-pajjiżi tal-AKP meta mqabbel mal-banana mill-Amerika Latina. Fil-fatt, ir-reġim 
tal-UE għall-importazzjoni tal-banana kien jippermetti d-dħul mingħajr dazju fl-UE ta’ 
775 000 tunnellata ta’ frott mill-pajjiżi tal-AKP, b’tariffa ta’ EUR 176/tunnellata ta’ banana 
mill-esportaturi l-oħrajn kollha (fornituri mill-aktar nazzjon favorit (MFN)).

Bosta pajjiżi mill-Amerika Latina, li jinkludu uħud mill-akbar esportaturi tal-banana fid-dinja, 
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kienu ilhom jinsistu li dan ir-reġim ta’ importazzjoni jiddiskrima, b’mod illegali, favur il-
banana mill-pajjiżi tal-AKP u jikser ir-regoli tad-WTO dwar ir-restrizzjonijiet kwantitattivi. 

It-tilwima wasslet għal bosta deċiżjonijiet legali minn bordijiet ta’ tilwim, mill-Korp tal-
Appell u minn arbitri speċjali, u l-UE kellha tirrevedi l-politiki tagħha.

Il-ftehim jikkonsisti fi tliet komponenti bażiċi:

- skeda miftehma ta’ tnaqqis fit-tariffi għall-esportaturi tal-banana mill-aktar nazzjon favorit 
(MFN);

- ftehim dwar it-trattament ta’ “prodotti tropikali” u prodotti soġġetti għall-“erożjoni ta’ 
preferenzi” fin-negozjati usa’ tad-WTO;

- pakkett finanzjarju, tal-valur ta’ EUR 190 miljun, f’għajnuna lill-esportaturi tal-banana 
mill-AKP, li għandu jissejjaħ programm ta’ Miżuri ta’ Akkumpanjament tal-Banana 
(BAM).

It-tilwim dwar il-banana ddistabilizza l-klima għall-produzzjoni u kummerċ fil-pajjiżi 
kkonċernati. Il-ftehim ser iwassal għal suq globali tal-banana aktar prevedibbli u stabbli, u 
b’hekk jitħeġġeġ l-investiment u t-tkabbir, u tingħata attenzjoni akbar għal kwistjonijiet ta’ 
produzzjoni usa’ fil-ktajjen ta’ provvista tal-banana.

It-tnaqqis tat-tariffa

Skont it-termini tal-ftehim, l-UE għandha tnaqqas it-tariffi tagħha fuq l-esportazzjonijiet tal-
banana mill-Amerika Latina b’mod gradwali, mill-livell attwali ta’ EUR 176/tunnellata għal 
EUR 114/tunnellata, sakemm tilħaq il-livell aħħari tagħha ta’ EUR 114/ tunnellata. 

L-ewwel rata ta’ tnaqqis ta’ EUR 28/tunnellata, li ġie applikat retroattivament mill-
15 ta' Diċembru 2009, id-data tat-tnedija tal-Ftehim, naqqset it-tariffa għal 
EUR 148/tunnellata. It-tariffa għandha terġa’ tonqos fil-bidu ta’ kull sena, għal perijodu ta’ 
seba’ snin f’rati annwali (EUR 143, EUR 136, EUR 132, EUR 127, EUR 122, EUR 117, 
EUR 114) li jibdew mill-1 ta’ Jannar 2011.

F’każ li ma jintlaħaq l-ebda ftehim fin-negozjati tar-Rawnd ta' Doha, l-UE għandha tiffriża t-
tnaqqis tagħha għal perijodu massimu ta’ sentejn.  Dan ifisser li f’każ ta’ nuqqas ta’ ftehim 
darba li l-UE tkun naqqset it-tariffi tagħha għal EUR 132/tunnellata, l-UE ma twettaq l-ebda 
tnaqqis ieħor għal perijodu massimu ta’ sentejn, sa mhux aktar tard minn tmiem l-2015, u 
mbagħad, sa mhux aktar tard mill-2016, l-UE għandha kif miftiehem tkompli tnaqqas it-
tariffa tagħha kull sena sakemm it-tariffa tilħaq l-EUR 114/tunnellata sa mhux aktar tard mill-
1 ta’ Jannar 2019.

Il-ftehim itemm għexieren ta’ snin ta’ kunflitt, bi klawsola li tiddikjara li l-esportaturi tal-
banana mill-Amerika Latina għandhom jirtiraw kull azzjoni kontra l-UE fid-WTO: “darba li 
d-WTO tiċċertifika l-iskeda l-ġdida ta’ tariffi tal-UE, il-pajjiżi fornituri tal-banana tal-
Amerika Latina għandhom jirtiraw it-tilwimiet kollha tagħhom dwar il-banana mal-UE fid-
WTO, u kull pretiża oħra mressqa kontra l-UE wara d-dħul ta’ Stati Membri ġodda fl-Unjoni, 
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jew meta l-UE bidlet it-tariffa tal-banana fl-2006”, u m’għandhomx ifittxu li jiksbu tnaqqis 
ieħor tat-tariffi fuq il-banana fir-Rawnd ta’ Doha.

Skont ftehimiet kummerċjali u ta’ żvilupp separati, il-banana mill-pajjiżi tal-AKP se tkompli 
tgawdi minn aċċess bla dazju u mingħajr kwota għas-suq tal-UE, iżda dawn x’aktarx jitilfu s-
sehem tas-suq tagħhom fil-konfront ta’ produtturi aktar effikaċi mill-Amerika Latina, hekk kif 
it-tariffi tal-UE jonqsu.

Prodotti “Tropikali” u ta’ “Erożjoni Preferenzjali”

L-UE u l-pajjiżi tal-AKP u tal-Amerika Latina qablu simultanjament fuq approċċ dwar l-hekk 
imsejħa prodotti "tropikali" u ta' "erożjoni preferenzjali" fin-negozjati tad-DDA li għadhom 
għaddejjin. Il-“prodotti tropikali” għandhom ikunu soġġetti għal tnaqqis ta’ tariffi aktar 
qawwi, filwaqt li t-tnaqqis fit-tariffi għal prodotti ta’ “erożjoni preferenzjali” ta’ interess 
għall-pajjiżi tal-AKP għandu jitwettaq fuq perijodu relattivament itwal ta’ żmien.

Il-ftehim jirrapreżenta l-aħħar impenn tal-UE fuq it-tariffi u għandu japplika għall-
importazzjoni tal-banana b’segwitu għan-negozjati tar-Rawnd ta' Doha.

Programm ta’ appoġġ għall-banana għall-pajjiżi tal-AKP

Sa mill-1994 l-UE pprovdiet aktar minn EUR 450 miljun lill-pajjiżi esportaturi tal-banana 
mill-AKP, biex tgħinhom jadattaw għall-bidliet, jipproduċu l-banana b’mod aktar kompetittiv 
jew biex jiddiversifikaw l-ekonomiji tagħhom f’oqsma oħrajn.

B’żieda mal-għajnuna regolari tal-UE, l-pajjiżi tal-AKP esportaturi tal-banana ewlenin ser 
ikomplu jirċievu sa madwar EUR 190 miljun mill-baġit tal-UE bħala għajnuna biex jadattaw 
għat-tariffa l-ġdida. Il-Kummissjoni flimkien mal-awtorità baġitarja, għandha teżamina l-
possibilità li dan l-ammont jiżdied b’EUR 10 miljun jekk il-krediti korrispondenti jsiru 
disponibbli fil-proċeduri ta’ baġit annwali. L-għajnuna għandha tkun immirata għat-titjib tal-
kompetittività, id-diversifikazzjoni tal-ekonomija u l-mitigazzjoni tal-konsegwenzi soċjali tal-
adattament. 

Il-programm ta’ Miżuri ta’ Akkumpanjament għall-Banana għandhom japplikaw għall-għaxar 
pajjiżi esportaturi tal-banana tal-AKP(il-Beliże, il-Kamerun, il-Côte d'Ivoire, id-Dominika, ir-
Repubblika Dominikana, il-Gana, il-Ġamajka, Santa Luċija, Saint Vincent u l-Grenadini u s-
Surinam), inklużi żewġ pajjiżi tradizzjonalment mhux esportaturi (il-Gana u r-Repubblika 
Dominikana). 

Flimkien mal-attenzjoni tradizzjonali fuq il-kompetittività u d-diversifikazzjoni, il-programm 
għandu wkoll jindirizza kwistjonijiet usa’ bħall-impjiegi, l-edukazzjoni, is-saħħa u l-
adattament ambjentali. 

L-implimentazzjoni tal-programm għandha tibda fl-2011 u tkompli tul l-2013. Il-Miżuri 
appoġġjati skont dan il-programm għandhom jinkludu: appoġġ għall-investimenti fit-titjib tal-
kompetittività; appoġġ għall-politiki ta’ diversifikazzjoni ekonomika; appoġġ għall-
adattamenti soċjali, ekonomiċi u ambjentali usa’. 
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Id-deċiżjoni li tiddetermina liema miżuri ser jiġu appoġġjati ser tittieħed mill-gvern 
benefiċarju u mill-Kummissjoni, b’mod konġunt. L-allokazzjonijiet għall-pajjiżi ser ikunu 
bbażati fuq tliet kriterji: 

– il-volum ta’ kummerċ tal-banana mal-UE; 

– l-importanza tal-esportazzjoni tal-banana lejn l-UE għall-ekonomija tal-pajjiż; 

– il-livell ta' żvilupp tal-pajjiż (bħall-klassifikazzjoni HDI tal-pajjiż).

Kull pajjiż benefiċjarju hu allokat EUR 5 miljun fis-sena. 

It-tħassib tal-AKP

L-esportaturi tradizzjonali tal-banana tal-AKP kienumħassbin dwar id-dislokazzjoni soċjali, 
ekonomika u politika serja li tista' tinħoloq mill-ftehimiet dwar il-banana.

L-AKP jemmnu li biex jiġi minimizzat it-telfien potenzjali għall-esportaturi tal-banana tal-
AKP, wara l-ftehim dwar il-banana u l-konċessjonijiet bilaterali dwar it-tariffi mogħtija lill-
esportaturi tal-banana mill-Amerika Latina, ser jenħtieġ livell ta' appoġġ finanzjarju ħafna 
akbar, għall-produzzjoni u għall-miżuri ta' aġġustament kummerċjali fil-pajjiżi esportaturi tal-
banana tal-AKP.

Il-Produtturi Ewropej tal-banana

Fil-baġit tas-settur tal-banana tal-UE, kien diġà ddaħħlet dispożizzjoni finanzjarja, li 
tipprevedi l-effetti tat-tnaqqis fil-prezzijiet tal-ftehimiet bilaterali kummerċjali permezz tal-
programm ta’ appoġġ domestiku tal-UE għar-reġjuni l-iktar imbiegħda tal-UE (Programme 
d'options spécifiques à l'éloignement et l'insularité, POSEI).

Fil-fatt l-UE żiedet il-finanzjament annwali tagħha għall-banana għal EUR 279 miljun fi ħdan 
il-programm, fl-2006.

Jidher għalhekk li l-produtturi tal-UE probabilment jistgħu jiġu protetti mill-agħar effetti tal-
ftehimiet kummerċjali peress li l-programm POSEI ser jgħin biex jillimita l-impatt tat-tnaqqis 
tat-tariffi.

Il-ftehimiet bilaterali

Il-ftehimiet bilaterali ta’ dan l-aħħar iffirmati mal-Kolombja u l-Peru, u l-Amerika Ċentrali 
(il-Kosta Rika, El Salvador, il-Gwatemala, il-Ħonduras, in-Nikaragwa u l-Panama) joffru 
trattament preferenzjali aħjar għall-esportazzjonijiet minn dawn il-pajjiżi ( dazju ta’ 
EUR 75/tunnellata sal-2020, f’serje ta’ tnaqqis gradwali).

Dan għandu jwassal għal tnaqqis ulterjuri tal-marġni preferenzjali tal-AKP.

L-Ekwador – l-ikbar esportatur dinji tal-banana, u li ma jiffurmax parti mill-ftehimiet 
bilaterali – jinsab inkwetat. Fil-fatt, peress li l-Kolombja u l-Kosta Rika, il-kompetituri 
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ewlenin tal-Ekwador fl-esportazzjoni tal-banana, għandhom tariffi aħjar, dawn jistgħu 
faċilment jiksbu s-sehem tas-suq Ewropew tal-Ekwador. Għalkemm il-pajjiż għandu 
jibbenefika mit-tnaqqis fit-tariffi wara l-Ftehim ta’ Ġinevra, kull tunnellata ta’ banana mill-
Ekwador esportata lejn l-Ewropa ser iġġorr żvantaġġ ta’ tariffa ta’ EUR 39/tunnellata meta 
mqabbla mal-aktar kompetituri reġjonali serji sal-2020. 

Barra minn hekk, f’din il-klima ta’ inċertezza, il-kumpaniji multinazzjonali l-kbar bħal 
Chiquita u Dole jistgħu jabbandunnaw lill-Ekwador bħala l-fornitur tagħhom.

Konklużjonijiet

Ir-Rapporteur iqis li l-Parlament Ewropew għandu jagħti l-kunsens tiegħu għall-Ftehimiet 
jekk jirċievi impenji sodi mill-Kummissjoni u mill-Kunsill li jiżguraw li: 

- Malajr kemm jista’ jkun għandha titressaq, lill-Parlament Ewropew, valutazzjoni tal-
impatt dwar l-effetti tal-ftehimiet fuq il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u l-ibgħad reġjuni 
Ewropei produtturi tal-banana, sal-2020;  

- Valutazzjoni tal-impatt tal-BAM, għandha tiġi ppreżentata lill-Parlament, 18-il xahar 
qabel l-iskadenza tal-programm, akkumpanjata, b’miżuri adegwati fejn meħtieġ;

- Jittieħdu inizjattivi partikolari li jsaħħu l-pożizzjoni kummerċjali ta' dawk li jkabbru l-
banana fil-ktajjen ta' provvista differenti;

- Ma jsir l-ebda sforz ta’ finanzjament tal-programm għall-pajjiżi tal-ACP produtturi tal-
banana permezz tat-tqassim mill-ġdid tal-linji ta’ baġit għall-koperazzjoni fl-iżvilupp; 

- Ir-riżorsi mill-BAM għandhom jiġu allokati fost il-pajjiżi skont it-telf mistenni f'termini 
ta' importazzjonijet u ta’ produzzjoni tal-banana flimkien mal-livell ta' żvilupp tal-pajjiż, 
l-indikaturi piżati u l-kummerċ tal-banana mal-UE.


