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B9-0208/2019

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar 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) fit-2 ta' Ottubru 2019, 
li tawtorizza lill-Istati Uniti japplikaw kontromiżuri fuq l-esportazzjonijiet tal-UE għall-
valur ta' 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 li ta l-approvazzjoni tiegħu għal dawk is-sanzjonijiet,

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

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

A. billi l-Istati Uniti huma d-destinazzjoni numru wieħed għall-esportazzjonijiet agrikoli 
mill-UE-28, li fl-2018 ammontaw għal EUR 22,3 biljun; billi dawn l-esportazzjonijiet 
jgħinu biex jiġi appoġġjat bilanċ pożittiv fil-kummerċ agroalimentari mal-Istati Uniti;

B. billi Franza, l-Italja, Spanja, il-Ġermanja, l-Irlanda u r-Renju Unit huma l-pajjiżi 
ewlenin milquta mid-deċiżjoni tal-Istati Uniti, peress li huma responsabbli għall-
maġġoranza l-kbira tal-esportazzjonijiet totali li huma esposti għat-tariffi l-ġodda; billi 
s-setturi agroalimentari fi Stati Membri oħra wkoll se jintlaqtu ħażin;

C. billi l-prodotti agrikoli ewlenin li ntlaqtu mid-deċiżjoni tad-WTO se jkunu prodotti 
emblematiċi tal-UE b'valur miżjud għoli ħafna (l-inbid, il-prodotti tal-ħalib bħall-ġobon 
u l-butir, iż-żejt taż-żebbuġa u l-iscotch whiskey), li se jiġu affettwati mill-kontromiżuri 
kollha tal-Istati Uniti fuq il-kummerċ;

D. billi għadd kbir ta' dawn il-prodotti huma protetti skont l-iskemi tal-kwalità tal-UE u 
jirrappreżentaw aspett ewlieni tal-esportazzjonijiet agroalimentari Ewropej;

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

F. billi l-bdiewa u l-operaturi fil-katina agroalimentari huma għal darb' oħra l-vittmi ta' 
kunflitt kummerċjali mhux agrikolu;

G. billi s-sanzjonijiet tal-Istati Uniti se jżidu aktar instabbiltà fis-suq intern tal-UE u fis-
settur agrikolu b'mod partikolari, li diġà qed ikollu jiffaċċja d-disturb tal-projbizzjoni 
Russa u spiss ikollu jiffaċċja l-konsegwenzi ta' importazzjonijiet ta' prodotti agrikoli li 
jirriżultaw minn ftehimiet ta' kummerċ ħieles;
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H. billi għal xi setturi, bħal dawk tal-ħalib u taż-żejt taż-żebbuġa, id-deċiżjoni tal-Istati 
Uniti se tkompli tipperikola aktar is-sitwazzjoni diġà fraġli tas-suq intern, filwaqt li għal 
setturi oħra li diġà qed jiffunzjonaw tajjeb, bħal dak tal-inbid, din tirriskja li tikkawża 
disturbi serji fis-suq b'mod ġenerali;

I. billi l-prodotti fil-mira tat-tariffi l-ġodda jistgħu jaraw żidiet konsiderevoli fil-prezz fil-
livell tal-konsumatur; billi l-biċċa l-kbira ta' dawn il-prodotti jistgħu jiġu sostitwiti 
b'alternattivi minn oriġini oħra;

J. billi l-prodotti fil-mira tat-tariffi l-ġodda diġà qed jiffaċċjaw kompetizzjoni iebsa mill-
kontrafazzjoni, u l-effett kumulattiv jista' jwassal għal distorsjoni sħiħa tas-suq tal-Istati 
Uniti;

K. billi skont ir-regoli fis-seħħ tal-UE, il-kampanji tar-reklamar li diġà ġew approvati u li 
huma mmirati lejn is-suq tal-Istati Uniti għandhom jiġu ppjanati mill-ġdid sabiex itejbu 
u jżidu l-promozzjoni tal-prodotti agrikoli Ewropej fis-suq tal-Istati Uniti;

L. billi pajjiżi bħall-Italja jsibu li l-prodotti tagħhom jintlaqtu ħażin ħafna mit-tariffi 
minkejja l-fatt li ma għandhom l-ebda rwol fil-proġett tal-Airbus;

1. Ifakkar li d-WTO teħtieġ riforma profonda, meta l-Korp għas-Soluzzjoni tat-Tilwim 
tagħha qed jiffaċċja kriżi sostanzjali li tista' twassal biex jikkollassa għalkollox sa nofs 
Diċembru 2019; ifakkar li din is-sitwazzjoni hija parzjalment dovuta għall-pożizzjoni 
tal-Istati Uniti lejn l-organizzazzjoni;

2. Jilmenta mill-fatt li l-impatt negattiv tat-tilwim kummerċjali jinħass malajr wisq mill-
Istati Membri individwali, anke dawk li mhumiex involuti fil-kawżi tat-tilwima, 
minkejja l-kompetenza esklużiva tal-UE għall-politika kummerċjali permezz tar-rwol 
tal-Kummissjoni;

3. Jissottolinja kemm hu importanti li jiġu riformati l-proċeduri tad-WTO, u jfakkar li s-
sistema kummerċjali multilaterali teħtieġ elementi ta' flessibbiltà u li l-Istati Membri 
individwali jista' jkollhom rwol importanti f'dan ir-rigward;

4. 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;

5. Jiddispjaċih ħafna minħabba n-nuqqas ta' involviment min-naħa tal-UE biex tfittex 
b'mod deċiż soluzzjoni nnegozjata fil-ħin qabel l-applikazzjoni tat-tariffi u jħeġġeġ lill-
Kummissjoni ssib soluzzjoni rapida u tnaqqas it-tensjonijiet kummerċjali li qed 
jeskalaw bejn iż-żewġ partijiet;

6. Jiddispjaċih ħafna dwar il-fatt li minkejja l-konċessjonijiet kollha tagħha lill-Istati Uniti, 
mhux l-inqas meta l-President Juncker żar il-pajjiż f'Lulju 2018 u aċċetta żieda fl-
importazzjonijiet tal-UE ta' fażola tas-sojja u ta' gass likwifikat u ridistribuzzjoni, favur 
il-produtturi taċ-ċanga tal-Istati Uniti, tal-kwota tariffarja (TRQ) ta' ċanga ta' kwalità 
għolja, il-Kummissjoni ma rnexxilhiex tikseb soluzzjoni negozjata fil-ħin biex 
tipprevjeni dawn is-sanzjonijiet;
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7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssostni l-baġit tal-politika agrikola komuni (PAK), 
timmobilizza appoġġ rapidu għas-setturi l-aktar milquta minn dawn it-tariffi, u tutilizza 
l-istrumenti kollha tal-PAK u l-miżuri kollha li għandha għad-dispożizzjoni tagħha biex 
tittratta id-disturbi fis-suq intern;

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-kundizzjonijiet kollha li wasslu għas-sentenza tad-
WTO dwar l-Airbus jiġu indirizzati, sabiex jinħolqu l-aħjar kundizzjonijiet ta' negozjar 
ħalli t-tariffi jitneħħew mill-aktar fis possibbli;

9. Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib is-suq tal-UE tul il-katina kollha tal-
provvista tal-ikel, sabiex tidentifika kwalunkwe disturb li jirriżulta mill-applikazzjoni ta' 
dawn is-sanzjonijiet u l-effetti indiretti tal-prodotti spostati mill-katina tal-provvista tal-
ikel;

10. Jappella lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE jagħmlu użu mill-istrumenti kollha disponibbli 
biex jappoġġjaw lill-Istati Membri fil-kampanji promozzjonali tagħhom għall-prodotti 
fil-mira ta' dawn it-tariffi, bil-ħsieb li jsaħħu l-pożizzjoni tagħhom fi swieq terzi bħall-
Istati Uniti u jsibu opportunitajiet ġodda ta' bejgħ;

11. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat l-aċċess għas-suq għall-prodotti milquta billi jiġu 
eliminati l-ostakli tekniċi persistenti li żammew lill-operaturi milli jieħdu vantaġġ sħiħ 
mill-possibbiltajiet ta' esportazzjoni taħt ftehimiet ta' kummerċ ħieles oħra;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tippermetti flessibbiltà ikbar rigward kif tali kampanji 
promozzjonali jitmexxew sabiex l-operaturi jkunu jistgħu jkunu reattivi u jiffukaw mill-
ġdid fuq swieq alternattivi permezz tal-ipprogrammar mill-ġdid tal-attivitajiet li diġà 
ġew approvati għas-suq tal-Istati Uniti;

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


