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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim 
fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna li jemenda l-preferenzi 
kummerċjali għal-laħam tat-tjur u preparati tal-laħam tat-tjur previsti fil-Ftehim ta' 
Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-
Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta'  deċiżjoni tal-Kunsill (10720/2019),

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-Ukrajna li jemenda l-preferenzi kummerċjali għal-laħam tat-tjur u preparati 
tal-laħam tat-tjur previsti fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, 
u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra (10752/2019),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-
Artikolu 207(4), l-ewwel subparagrafu, u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt 
(a)(v) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C9-0105/2019),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 105(1) u (4) u l-Artikolu 114(7) tar-Regoli ta' Proċedura 
tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A9-
0000/2019),

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

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

Kuntest

Taħt iż-Żona ta' Kummerċ Ħieles Approfondita u Komprensiva (DCFTA) li hija parti mill-
Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ukrajna li ġie ffirmat fl-2014, ħafna mil-linji tariffarji 
huma liberalizzati jew soġġetti għal kwoti tariffarji speċifiċi. Il-prodotti tal-laħam tat-tjur u l-
preparati tal-laħam tat-tjur huma meqjusa bħala prodotti sensittivi. Minħabba f'hekk huma 
soġġetti għal kwoti tariffarji mingħajr dazju (TRQ) taħt id-DCFTA. 

Madankollu, l-importazzjonijiet ta' qatgħat ta' laħam friski tat-tjur jew ta' qatgħat iffriżati 
"oħrajn" ta' laħam tat-tjur skont il-linji tariffarji CN 0207 13 70 u 0207 14 70 huma liberalizzati 
mingħajr l-ebda restrizzjonijiet kwantitattivi.  L-UE ilha, sa mill-2016, tirċievi ammonti ta' 
qatgħat ta' laħam tat-tjur li qegħdin jiżdiedu b'mod esponenzjali preċiżament taħt dawn iż-żewġ 
linji tariffarji mhux protetti, b'żieda fl-importazzjonijiet minn 3,700 tunnellata fl-2016 għal 
aktar minn 55,000 tunnellata fl-2018. It-tip ġdid ta' qatgħa ta' laħam tat-tjur tikkonsisti f'sidra 
tradizzjonali bl-għadam tal-umeru tal-ġwienaħ imqabbda. Wara trasformazzjoni żgħira ġewwa 
l-UE, dawn jinbiegħu fis-suq tal-UE bħala sidra tat-tjur, li hija kkunsidrata bħala prodott 
sensittiv ħafna soġġett għat-TRQ. Din il-qatgħa innovattiva ta' laħam tat-tjur tfasslet bl-uniku 
skop li tiġi ikklassifikata bħala linja tariffarja mingħajr dazju skont id-DCFTA.  

Il-valur tal-importazzjonijiet fl-UE taħt iż-żewġ linji tariffarji CN 0207 13 70 u 0207 14 70 fl-
2016 u fl-2017 kellu valur tal-importazzjoni kkombinat ta' EUR 43,9 miljun, li jirrappreżenta 
1,1 % tal-importazzjonijiet ta' laħam tat-tjur kollha tal-UE mill-pajjiżi terzi kollha f'dawn is-
sentejn kalendarji.  

Fl-20 ta' Diċembru 2018, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni tniedi negozjati mal-Ukrajna 
bil-għan li jiġi eliminat ir-riskju ta' distorsjoni tas-suq tal-UE minn importazzjonijiet bla limitu 
u mingħajr dazju mill-Ukrajna u biex tinstab soluzzjoni bl-emendar tal-preferenzi kummerċjali 
għal-laħam tat-tjur u l-preparati tal-laħam tat-tjur.

In-negozjati saru bejn id-29 ta' Jannar u t-22 ta' Frar 2019 u ġew konklużi fid-
19 ta' Marzu 2019. Il-ftehim jikkonsisti fl-emenda tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bl-integrazzjoni 
taż-żewġ linji tariffarji CN 0207 13 70 u 0207 14 70 fil-kwota tar-rata tariffarja eżistenti 
(TRQ), mit-18 400 tunnellata attwali u b'żieda għal 20 000 tunnellata fl-2021, filwaqt li d-daqs 
tat-TRQ se jiżdied b'50 000 tunnellata. F'każ li l-importazzjonijiet taħt il-linji tariffarji 
CN 0207 13 70 u 0207 14 70, li jeċċedu t-TRQ, dawn imbagħad ikunu suġġetti għar-rata ta' 
dazju tal-Aktar Nazzjon Iffavorit ta' EUR 100,8/100 kg f'piż nett.

Filwaqt li għal dan id-dossier hija applikabbli proċedura ta' approvazzjoni standard, huwa 
notevoli li n-negozjati ġew iffinalizzati fi żmien tliet ġimgħat. L-abbozz ta' ftehim kien jinkludi 
dispożizzjoni li l-ftehim se jiġi applikat proviżorjament mar-ratifika mill-Parlament Ukren 
(mill-ewwel jum tax-xahar wara d-data tar-riċevuta tan-notifika tal-ikkompletar tar-ratifika). Il-
Kumitat INTA ġie notifikat fil-15 ta' Marzu 2019 meta kien għad fadal biss żewġ seduti plenarji 
tal-Parlament skedati qabel il-waqfa għall-elezzjoni. Dan fisser li f'każ ta' proċeduri fil-pront 
mill-Ukrajna, il-Ftehim seta' ġie applikat proviżorjament qabel l-approvazzjoni tal-Parlament 
Ewropew. 
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Il-Kumitat INTA organizza skambju ta' fehmiet dwar id-dossier, u konsegwentement, il-
President tal-Kumitat INTA bagħat ittra lill-Kummissarji  Cecelia Malmström u Phil Hogan li 
fiha ħa nota tal-proposta tal-Kummissjoni li tapplika l-Ftehim b'mod proviżorju, filwaqt li 
fakkar fir-regola ġenerali li ma għandu jkun hemm l-ebda applikazzjoni proviżorja ta' 
kwalunkwe ftehim jew tal-emendi tal-ftehimiet qabel l-approvazzjoni mill-Parlament. 

Fit-30 ta' Lulju 2019, l-UE u l-Ukrajna ffirmaw il-ftehim. Fis-26 ta' Awwissu 2019, il-Kunsill 
ippreżenta l-Ftehim iffirmat lill-Parlament flimkien ma' talba għal approvazzjoni.  

Messaġġi ewlenin 

L-Ukrajna hija sieħba ġeopolitika u ġeostrateġika importanti tal-Unjoni Ewropea. L-UE dejjem 
irrikonoxxiet dan fuq livelli differenti, fost l-oħrajn anke bl-għoti ta' Assistenza 
Makrofinanzjarja bħala għajnuna lill-Ukrajna fit-triqitha lejn tranżizzjoni politika u ekonomika. 
Dan jixhed l-impenn tal-UE li tikseb l-għanijiet tal-politika Ewropea tal-viċinat, b'mod 
partikolari l-istabbiltà politika u ekonomika. 

L-UE hija l-akbar sieħba kummerċjali tal-Ukrajna, li fl-2016 kienet tirrappreżenta aktar minn 
40 % tal-kummerċ tagħha. L-Ukrajna tirrappreżenta iż-0,9 % tal-kummerċ totali tal-UE, 
b'fatturat ta' EUR 29,6 biljun fl-2016.
Il-kummerċ ta' prodotti UE-Ukrajna ammonta għal EUR 40 biljun fl-2018, li minnhom l-
importazzjonijiet mill-Ukrajna kienu EUR 18-il biljun u l-esportazzjonijiet lejn l-Ukrajna kienu 
ta' EUR 22,1 biljun, li permezz tagħhom l-UE akkumulat EUR 4 biljun f'bilanċ kummerċjali 
favorevoli. Ta' min jinnota li minħabba l-kriżi, kif ukoll minħabba t-taqlib politiku u ekonomiku 
fl-Ukrajna, il-valur kummerċjali attwali huwa ekwivalenti għal dak tal-2008. Il-Parlament laqa' 
l-intensifikar gradwali tar-rabtiet kummerċjali u d-diversifikazzjoni tal-esportazzjonijiet Ukreni 
lejn l-UE, bħala konsegwenza pożittiva tad-DCFTA.  Madankollu, għandha tiġi enfasizzata l-
importanza tal-implimentazzjoni xierqa tad-DCFTA. Il-qatgħa atipika tal-laħam tat-tjur, 
allavolja legali, bla dubju sfruttat lakuna fil-ftehim. Jidher biċ-ċar li dan l-approċċ imur kontra 
l-ispirtu ta' kooperazzjoni leali. M'hemmx dubju li d-dispożizzjonijiet kollha tal-ftehim 
għandhom jiġu rispettati u implimentati bis-sħiħ.

Sabiex jiġi eliminat ir-riskju potenzjali ta' importazzjonijiet mingħajr limitu tal-laħam tat-tjur 
mingħajr dazju, li huwa sensittiv ħafna għall-UE, il-Kummissjoni wettqet negozjati u 
kkonkludiethom bl-emenda tal-kummerċ tal-laħam tat-tjur u tal-preparati tal-laħam tat-tjur 
previsti fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni. It-test emendat jelimina l-lakuna u l-kummerċ tal-laħam 
tat-tjur jista' jitreġġa' lura għal wieħed ibbażat fuq ir-regoli.

Rakkomandazzjonijiet

Ir-rapporteur tirrakkomanda l-approvazzjoni ta' dan il-ftehim peress li jipprovdi soluzzjoni 
għas-sitwazzjoni kurrenti kkawżata minn importazzjoni eċċessiva ta' laħam tat-tjur Ukren, 
b'mod partikolari:

- l-integrazzjoni taż-żewġ linji tariffarji CN 0207 13 70 u 0207 14 70 fit-TRQ eżistenti,

- iż-żieda fit-TRQ b'50 000 tunnellata u,
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- l-impożizzjoni tar-rata tad-dazju MFN fuq l-importazzjonijiet eċċessivi kollha tal-linji 
tariffarji msemmija hawn fuq kif ukoll fuq linji tariffarji oħra.

Dan il-ftehim emendat għandu l-għan li jipproteġi l-interessi tal-produtturi tal-UE u se 
jipproteġi kontra l-importazzjoni potenzjalment bla limitu tal-laħam tat-tjur. Barra minn hekk, 
ir-rapporteur titlob l-implimentazzjoni bir-reqqa, leali u fidila tad-DCFTA kollu, li l-Ukrajna 
xorta waħda tat l-impenn tagħha għalih.  Hija tirrakkomanda wkoll l-importanza tal-
parteċipazzjoni sħiħa tas-sieħeb Ukren fil-kuntest tal-kundizzjonijiet sanitarji u fitosanitarji 
peress li dawn mhumiex negozjabbli. L-importazzjonijiet kollha ta' prodotti tal-ikel agrikolu 
għandhom jikkonformaw mal-istandards stretti tas-sikurezza tal-ikel kif ukoll mal-istandards 
ta' kwalità għolja tal-UE. L-istandards tas-sikurezza tal-ikel u tas-saħħa tal-UE għandhom 
japplikaw għall-prodotti kollha mibjugħa u kkunsmati fl-UE, indipendentement minn jekk 
ġewx prodotti lokalment jew importati.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha timmonitorja bir-reqqa u b'mod regolari, l-
implimentazzjoni u r-rispett ta' dan il-ftehim. Il-Parlament se jsegwi dan il-monitoraġġ u se 
jqajjem kwistjonijiet skont il-bżonn.

Il-kummerċ tal-laħam tat-tjur jirrappreżenta parti biss minn spettru kummerċjali kbir bejn l-UE 
u l-Ukrajna. L-Ukrajna tibqa' sieħba kummerċjali importanti ħafna għall-UE, għalhekk ir-
rispett tad-DCFTA u l-implimentazzjoni sħiħa tiegħu hija ta' importanza ewlenija għal 
kooperazzjoni tajba. L-Ukrajna għandha tinnegozja skont ir-regoli tad-DCFTA b'mod li joffri 
fiduċja u li jkun affidabbli.

Il-Kummissjoni trid tikkunsidra d-DCFTA fi spettru akbar u tidentifika, jekk ikun possibbli, id-
diskrepanzi u l-lakuni li jifdal li jistgħu jpoġġu lill-produtturi tal-UE f'pożizzjoni ta' żvantaġġ. 
Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha minnufih tuża l-għodod ta' negozjar kollha biex tegħleb 
kwalunkwe problema.

Ir-rapporteur tirrakkomanda l-implimentazzjoni rapida tal-ftehim konkluż fil-forma ta' skambju 
ta' ittri li jemenda l-preferenzi kummerċjali għal-laħam tat-tjur u preparati tal-laħam tat-tjur, 
peress li dan joħloq ambjent kummerċjali stabbli u prevedibbli billi jingħalqu d-diskrepanzi 
eżistenti taħt id-dispożizzjonijiet kurrenti. 


