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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Interim ta’ 
Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-
oħra
(05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (05078/2010),

– wara li kkunsidra t-talba għal kunsens preżentata mill-Kunsill skont l-Artikoli 207(4) u 
218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (C7-0036/2010),

– 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-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kumitat għas-Sajd (A7-0000/2010),

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

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Istati tal-Paċifiku.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika (FSE)

Fl-2000 l-AKP u l-UE ftiehmu li jikkonkludu arranġamenti kummerċjali ġodda li huma 
kompatibbli mar-regoli tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) sabiex jieħdu post 
ir-reġim unilaterali tal-preferenzi kummerċjali mogħtija mill-UE għall-importazzjonijiet mill-
AKP li kienu fis-seħħ f’dak iż-żmien. 

In-negozjati tal-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika (FSE) ingħataw bidu fl-2002 bil-għan li jiġu 
konklużi sal-31 ta' Diċembru 2007, bl-għarfien li, fl-1 ta' Jannar 2008, kienet se tintemm id-
deroga tad-WTO li tkopri l-ftehimiet eżistenti ta' kummerċ bejn l-AKP u l-UE. Minn meta l-
FSE adottaw l-objettiv tal-bini u t-tisħiħ tal-proċessi ta’ integrazzjoni reġjonali fl-AKP, in-
negozjati saru f’livell reġjonali b’sitt gruppi reġjonali tal-FSE mwaqqfa b’mod awtonomu.

Il-proċess tan-negozjati tal-FSE involva l-pajjiżi kollha tal-AKP fid-determinazzjoni tat-temi 
mifruxa ta’ interess ġenerali waqt li l-kwistjonijiet speċifiċi ta’ interess tan-negozjati kienu u 
għadhom jiġu ddeterminati fil-livelli nazzjonali u reġjonali.

Il-CARIFORUM kienu l-uniku grupp nazzjonali li minn dak iż-żmien iffirma FSE 
komprensiv.

Billi fl-ambitu tan-negozjati l-oħra ma tantx kien hemm probabilità ta’ konklużjoni ta' FSE 
għas-sieħba kollha/ir-reġjuni AKP, kien deċiż li jkunu konklużi FSE interim li jiffukaw fuq il-
kummerċ u l-kompatibilità mad-WTO sal-aħħar tal-2007, bl-intenzjoni li jiġu nnegozjati FSE 
komprensivi matul l-2008.  

Fir-reġjun tal-Paċifiku, il-Fiġi u l-Papwa Ginea Ġdida biss, l-akbar ekonomiji tar-reġjun, 
għamlu ftehim interim.

Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika Interim (FSEI)

Il-Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika “Interim” (FSEI) huma ftehimiet dwar il-kummerċ tal-
merkanzija li għandhom l-għan li jevitaw it-tfixkil fil-kummerċ tal-AKP mal-Ewropa. Ifakkar 
li, waqt li l-FSEI jistgħu jitqiesu bħala l-ewwel step fil-proċess, f'termini legali dawn huma 
ftehimiet internazzjonali kompletament indipendenti li mhux neċessarjament se jwasslu  għal 
FSEI sħiħ. 

Ta’ min jinnota wkoll li l-kunsens possibbli tal-Parlament dwar FSI interim bl-ebda mod ma 
jippreġudika l-pożizzjoni tal-Parlament rigward il-kunsens għal FSE komplet, minħabba li l-
proċedura tal-konklużjoni tirrigwarda żewġ ftehimiet internazzjonali differenti.

Fiġi

Fiġi huwa stat gżira b'popolazzjoni ta' 854,000, li 87% minnhom jgħixu fl-ikbar tnejn mit-322 
gżira. Il-pajjiż għadda minn diffikultajiet politiċi fil-passat inklużi kolpi ta’ stat militari, u 
tensjonijiet bejn Fiġjani indiġeni u l-Indjani li immigraw hemm matul is-seklu 19.
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Fost il-problemi l-oħra li għadda minnhom il-pajjiż kien hemm il-problemi fl-industriji taz-
zokkor u d-drapp, telf ta' ħaddiema tas-sengħa minħabba l-emigrazzjoni, li kkawża nuqqas ta' 
ħaddiema b’ħiliet, u diżastri naturali inklużi ċ-ċikluni. 

Ir-relazzjonijiet tal-UE mal-Fiġi fil-passat iffukaw fuq l-edukazzjoni rurali u l-edukazzjoni.  
Fiġi għandu aċċess prefernzjali għas-suq taz-zokkor (appoġġ fil-kuntest tal-miżuri ta’ 
akkumpanjament għar-riforma taz-zokkor). Il-Fiġi ħa impenji mal-UE dwar elementi 
essenzjali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem, prinċipji demokratiċi, u l-istat tad-dritt. Il-
Kunsill iddeċieda favur djalogu politiku msaħħaħ bejn iż-żewġ gruppi u stabbilixxa qafas 
għall-kooperazzjoni futura.

Il-Papwa Ginea Ġdida 

Il-Papwa Ginea Ġdida hija l-akbar fost l-istati gżejjer, u tirrappreżenta 70% tal-popolazzjoni 
tar-reġjun u tal-volum tal-kummerċ mal-UE. Hija stat etnikament varjat magħmul minn 344 
gżira, b’madwar 800 lingwa mitkellma. Il-maġġoranza tal-popolazzjoni hija magħmula minn 
soċjetajiet tradizzjonali b’livell ta’ għajxien minimu. L-art sofriet danni ambjentali minħabba 
l-isfruttament tar-riżorsi naturali. Il-kooperazzjoni għall-iżvilupp qed tissaħħaħ permezz ta' 
kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-gvern tal-Papwa Ginea Ġdida u l-akbar donatur tagħha, 
l-Awstralja. L-enfasi ewlenija tal-kooperazzjoni UE-Papwa Ginea Ġdida għall-iżvilupp 
qiegħda fuq l-iżvilupp rurali u kwistjonijiet relatati. L-iżvilupp tar-riżorsi umani, il-ġestjoni 
tar-riżorsi naturali, u l-iżvilupp edukattiv qed jiġu enfasizzati bħala objettivi ta' benefiċċju 
għall-provvediment ta’ servizzi aħjar u biex ikun iġġenerat id-dħul.

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika Interim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati tal-
Paċifiku

Il-ftehim interim bejn il-Papwa Ginea Ġdida, il-Fiġi u l-Komunità Ewropea kien inizjalat fl-
14 ta’ Diċembru 2007. Dawn iż-żewġ pajjiżi kienu l-uniċi membri tar-Reġjun Paċifiku li 
daħlu fil-ftehim, b'membri oħra tal-grupp reġjonali tal-Paċifiku - minħabba l-livelli aktar 
baxxi tagħhom ta' kummerċ tal-merkanzija mal-UE - jgħażlu li ma jiffirmawx.

Il-Fiġi u l-Papwa Ginea Ġdida daħlu fil-ftehim prinċipalment bit-tama li jipproteġu lill-
industriji taz-zokkor u tat-tonn tagħhom, li kienu se jbatu ħafna taħt is-Sistema Ġeneralizzata 
ta’ Preferenzi.

Il-Ftehim Temporanju jkopri regoli ta' oriġini u kwistjonijiet ta' aċċess għas-suq. Rigward ir-
regoli ta' oriġini, il-ftehim ikopri regoli ta' oriġini f'relazzjoni mas-sajd, mat-tessuti u l-
agrikoltura, u jwassal għal opportunitajiet ta' investiment u impjiegi. Rigward l-aċċess għas-
suq, ser jingħata aċċess għas-swieq mingħajr dazju u kwoti li se jipprovdi opportunitajiet ta' 
investiment u impjiegi. Kwistjonijiet ta' kummerċ u żvilupp għandhom jiġu trattati fil-qafas 
reġjonali usa'. Il-ftehim interim obbliga wkoll lill-gvernijiet biex iċedu spazju għal 
immanuvrar politiku fil-forma ta’ poter regolatorju.

Kritika

In-negozjati tal-ftehima interim esperjenzaw ħafna kritika minn membri tas-soċjetà ċivili, u 
minn politikanti tar-reġjun Paċifiku. L-istrateġija tan-negozjati tal-UE kienet ikkritikata, 
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b’mod partikolari rigward il-pressjoni mqiegħda fuq il-Fiġi u l-Papwa Ginea Ġdida sabiex 
jiffirmaw il-ftehim interim, bit-theddida tat-telf tal-aċċess preferenzjali għas-swieq Ewropej. 
Gruppi tas-soċjetà ċivili kkritikaw dawn l-azzjonijiet bl-argument li dawn naqqsu l-livelli ta' 
solidarjetà bejn l-istati tal-Paċifiku. Skont il-kritika, il-motivazzjoni tal-UE għall-FSE kienet 
biss li tiżgura aċċess għall-materja prima, u biex tiżgura li r-rivali, pereżempju ċ-Ċina, ma 
jiksbux aċċess għalihom, jew ukoll li dawn il-materjali ma kinux ikkonvertiti permezz ta’ 
proċessi li jżidu l-valur fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom.

L-Impatt Reġjonali u l-Implikazzjonijiet għar-Relazzjonijiet ma’ Partijiet Terzi

Is-solidarjetà reġjonali naqset konsiderevolment skont il-kritiċi tal-ftehim interim. L-FSE 
evolvew hekk kif kull grupp reġjonali (minnbarra l-CARIFORUM) tfarrak taħt il-pressjoni u 
r-restrizzjonijiet taż-żmien għall-konklużjoni tal-ftehimiet interim. Ir-raggruppament reġjonali 
tal-Paċifiku tal-pajjiżi tal-AKP hu magħmul minn 14-il stat ġżira b'popolazzjoni totali ta’ 7 
miljun ruħ. Il-pajjiżi tal-Paċifiku fil-parti l-kbira, aktar minn kull reġjun ieħor, ivarjaw ħafna 
fid-daqs u fil-karatteristiċi. Il-FSEI m’għandux inaqqas la l-interessi politiċi u lanqas is-
sentiment pubbliku lejn l-integrazzjoni ekonomika fil-Paċifiku. 

Il-ftehim jista’ wkoll ikollu implikazzjonijiet għar-relazzjonijiet bejn ir-reġjun tal-Paċifiku u l-
eqreb u l-akbar sieħba kummerċjali tiegħu, l-Awstralja u n-New Zealand. L-istipulazzjonijiet 
attwali tal-ftehim kummerċjali dwar il-merkanzija jistgħu jservu ta’ impediment għal 
ftehimiet kummerċjali futuri ma’ dawn il-pajjiżi. Pereżempju, kwalunkwe konċessjoni futura 
miftiehma bejn il-Paċifiku u l-Awstralja (l-ikbar sieħba kummerċjali tiegħu) ikollha tingħata 
lill-UE wkoll. Għalhekk, l-FSE iġib miegħu implikazzjonijiet għan-negozjati kummerċjali 
futuri bejn il-Paċifiku u l-Awstralja u n-New Zealand. Il-Ftehim tal-Paċifiku dwar 
Relazzjonijiet Ekonomiċi Eqreb (PACER) jeħtieġ li f’kull ftehim li jsir mill-PAKP ma' pajjiż 
żviluppat ieħor jiġu kkonsultati l-Awstralja u n-New Zealand, li diffiċilment se jaċċettaw li 
ssir diskriminazzjoni kontrihom.

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar ir-regoli ta’ oriġini

L-iskop tad-dispożizzjonijiet speċifiċi rigward ir-regoli ta' oriġini għal prodotti tas-sajd huwa 
l-iżvilupp tal-kapaċità tal-ipproċessar fuq l-art tal-ħut fl-Istati AKP tal-Paċifiku, biex jinħolqu 
impjiegi u dħul lokali. L-industrija tas-sajd hija sors ewlieni ta' impjiegi għan-nisa b'mod 
partikolari. Skont il-Kummissjoni, hemm riskju baxx ta' destabbilizzazzjoni tas-swieq tal-UE 
meta titqies il-kapaċità tas-sajd limitata tal-flotta tas-sajd tal-Istati tal-Paċifiku, il-provvista 
limitata ta' ħut miksub sħiħ u l-kapaċità limitata tal-ipproċessar fuq l-art. Madankollu, xi sorsi 
qed jindikaw li fil-Papwa Ginea Ġdida, flimkien mat-tliet impjanti operattivi, qed ikunu 
żviluppati diversi impjanti domestiċi ġodda għall-ipproċessar tat-tonn, kif ukoll industrija 
anċillari u infrastruttura ta' appoġġ. Għalhekk huwa importanti li tkun immonitorata mill-qrib 
is-sitwazzjoni u r-Rapporteur tagħkom jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta lill-Parlament 
rapport dwar dawn l-aspetti speċifiċi tas-settur tas-sajd tal-Paċifiku kif ukoll dwar il-ġestjoni 
ta' stokkijiet ta' ħut fil-Paċifiku, inklużi prattiki ta' żvilupp sostenibbli.

Negozjati Komprensivi tal-FSE

Il-Kummissjoni Ewropea tittama li tikkonkludi Ftehim ta' Sħubija Ekonomika komprensiv 
mal-grupp reġjonali tal-Paċifiku u bħalissa għaddejjin taħdidiet mal-14-il pajjiż bħala reġjun.
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Ir-rapporteur tagħkom, wara li kkonsulta diversi rappreżentanti mill-Papwa Ginea Ġdida u 
mir-Repubblika tal-Gżejjer Fiġi, iqis li l-Parlament Ewropew għandu jagħti l-kunsens tiegħu 
għall-Ftehim ta' Sħubija Interim bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa l-waħda, u l-Istati tal-
Paċifiku, min-naħa l-oħra, jekk jirċievi impenji sodi mill-Kummissjoni u mill-Kunsill biex 
ikun żgurat li: 

- Ikun deċiż u pprovdut minn kmieni s-sehem mir-riżorsi ta’ Għajnuna għall-Kummerċ. 
Dawn il-fondi għandhom ikunu riżorsi addizzjonali u mhux sempliċiment iffinanzjar 
mill-EDF f’pakkett ġdid. Dawn għandhom jikkonformaw mal-prijoritajiet tal-Papwa 
Ginea Ġdida u tar-Repubblika tal-Gżejjer Fiġi. L-għoti ta’ dawn il-fondi għandu jkun 
f'waqtu, prevedibbli u konformi mal-iskedi għat-twettiq tal-pjanijiet ta' żvilupp strateġiku 
nazzjonali u reġjonali;

- Fl-FSE komprensiv, jitwaqqaf Kumitat Parlamentari biex jimmonitorja l-
implimentazzjoni tal-ftehim, il-kompożizzjoni tan-naħa tal-PE ta’ dan il-kumitat għandha 
tkun simili għal dik tal-Kumitat Parlamentari Konġunt Cariforum-UE; 

- L-FSE komprensiv għandu jinkludi klawżola ta’ reviżjoni u evalwazzjoni tal-impatt 
globali, li għandha ssir fi żmien tlieta sa ħames snin wara l-iffirmar tal-ftehim sabiex ikun 
determinat l-impatt soċjo-ekonomiku, inklużi l-ispejjeż u l-konsegwenzi tal-
implimentazzjoni;

- Ikun ippreżentat lill-Parlament rapport dwar aspetti speċifiċi tas-settur tas-sajd tal-Istati 
tal-Paċifiku kif ingħad fid-dettall hawn fuq.


