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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-
Kumitat responsabbli, biex jinkludi s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu

1. Jiġbed l-attenzjoni li 9% ta' l-importazzjonijiet ta' l-UE ġejjin mill-Afrika; nofs dawn l-
importazzjonijiet huma prodotti relatati ma' l-enerġija, 23% huma manifatturati u 11% 
huma prodotti ta' l-ikel jew prodotti agrikoli; l-Afrika tassorbi 8.3% ta' l-esportazzjonijiet 
ta' l-UE, 78% huma relatati ma' makkinarju, ma' kimiċi u ma' oġġetti manifatturati. L-
Afrika t'Isfel hija l-ikbar sieħeb kummerċjali ta' l-UE (kemm fl-importazzjonijiet u kemm 
fl-esportazzjonijiet). Sfortunatament il-kummerċ Ewropew mal-pajjiżi Afrikani qed 
ikompli jonqos, għalkemm l-UE tibqa' l-iktar sieħeb kummerċjali importanti ta' l-UE.

2. Jiġbed l-attenzjoni li l-iżvilupp ekonomiku mgħaġġel taċ-Ċina fl-aħħar għoxrin sena kellu 
impatt sinifikanti fuq ir-relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi ta' l-UE-Ċina b'mod 
ġenerali. Il-kummerċ reċiproku totali wara l-1978 żdied b'iktar minn 60% u kellu valur ta' 
€210 biljuni fl-2005. L-UE għaddiet minn fażi ta' surplus kummerċjali fil-bidu tat-
tmeninijiet għal fażi ta' defiċit ta' €106 biljuni fl-2005, l-ikbar defiċit kummerċjali tagħha 
ma' kwalunkwe sieħeb kummerċjali.  Iċ-Ċina issa hija t-tieni l-ikbar sieħeb kummerċjali ta' 
l-UE wara l-Istati Uniti. Fl-2000, l-UE ikkonkludiet ftehima bilaterali ta' aċċess għas-suq 
maċ-Ċina, ftehima li kienet pass neċessarju fil-proċess ta' adeżjoni taċ-Ċina mad-WTO u 
din l-adeżjoni bidlet b'diversi modi t-tendenzi kummerċjali dinjija.

3. Jiġbed l-attenzjoni li l-valur tal-kummerċ Ċiniż ma' l-Afrika żdied minn $2 biljuni fl-1999 
għal madwar $39.7 biljuni fl-2005; iċ-Ċina issa hija it-tielet l-iktar sieħeb kummerċjali 
importanti ta' l-Afrika. L-Afrika ċertament qed issir il-fruntiera ekonomika l-ġdida taċ-
Ċina; u hija effettiva ħafna fl-assoċjazzjoni ta' għajnuna għal strateġiji taż-żejt ma' għodod 
tal-politika barranija.

4. Jiġbed l-attenzjoni li ċ-Ċina f'dawn l-aħħar snin għaddiet minn tkabbir ekonomiku kbir, 
tkabbir medju ta' 9% kull sena u saret esportatur ewlieni; jenfasizza li d-dehra mill-ġdid 
taċ-Ċina bħala ekonomija dinjija ewlenija bidlet fundamentalment l-istatus quo tal-
movimenti tal-kummerċ u tas-swieq internazzjonali; josserva li biex tinżamm din l-
espansjoni, iċ-Ċina saret importatur nett taż-żejt u d-domanda tagħha għolliet ħafna l-
prezzijiet tal-forom kollha tal-prodotti minerali u agrikoli; 

5. Jiġbed l-attenzjoni li d-domanda taċ-Ċina għaż-żejt f'dawn l-aħħar erba' snin kienet ta' 
madwar 40% tad-domanda dinjija għaż-żejt; jenfasizza li teżisti l-possibilità li d-
dipendenza taċ-Ċina fuq iż-żejt impurtat tkompli tikber; sa l-2010, iċ-Ċina hija mistennija 
li timporta 45% tal-bżonnijiet taż-żejt tagħha; jenfasizza li l-kilba li għandha għall-enerġija 
u x-xewqa tagħha li tkabbar l-importazzjoni ta' l-enerġija tagħha, wassluha biex tfittex 
fornituri taż-żejt fl-Istati Afrikani.

6. Jirrakkomanda bis-sħiħ lill-Kummissjoni biex din tevalwa l-hekk imsejħin “Economic 
Partnership Interim Agreements”,  “Everything but Arms” (EBA) u l-Ftehima tal-Pajjiżi 
lanqas Żviluppati (LDC), bil-għan li l-Kummissjoni tifhem aħjar kif il-kumpaniji Ċiniżi li 
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joperaw mill-Afrika jistgħu jużaw b'mod vantaġġuż l-aċċess għas-suq mogħti lilha minn 
dawk il-ftehimiet, bil-mod aggressiv u disturbanti tas-suq ("Textile Tsunami"). 

7. Jirrakkomanda lill-Kummissjoni biex temenda l-ftehimiet tagħha maċ-Ċina u l-Afrika 
b'lingwaġġ ċar rigward "il-valuri ekonomiċi rotob" (soft economic values); il-ftehimiet 
kollha għandhom ikunu appoġġjati minn Evalwazzjoni ta' l-Impatt Sostenibbli (SIA), minn 
rakkomandazzjonijiet għal impjieg diċenti, minn standards ta' l-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol, mid-drittijiet tal-bniedem, mir-responsabilità soċjali, mill-
istandards ambjentali u tas-saħħa. Jirrakkomanda li l-hekk imsejħa "Tripartisan Dialogues" 
bejn l-UE, l-Afrika u ċ-Ċina għandhom jikkonċentraw l-isforz tagħhom f'dawk l-oqsma. 
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