
 

AM\1064256MT.doc  PE558.912v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

3.6.2015 A8-0175/43 

Emenda  43 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerë u ta' Investiment (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu -1 (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  -1. Jemmen li l-UE u l-Istati Uniti huma 

sħab strateāiëi ewlenin; jisħaq fuq il-fatt 

li s-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerë 

u ta' Investiment (TTIP) hija l-aktar 

proāett sinifikanti ta' dan l-aħħar bejn l-

UE u l-Istati Uniti u għandha tagħti 

enerāija ādida lis-sħubija trans-Atlantika 

kollha kemm hi, lil hinn mill-aspetti 

kummerëjali tagħha; jenfasizza li l-

konkluŜjoni b'suëëess tiegħu hija ta' 

importanza politika kbira; 

(Jekk adottata, it-tieni parti tal-

paragrafu 1(a)(i) għandha taqa' minn "li 

tisħaq fuq il-fatt li" sal-aħħar) 

Or. en 
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Premessa Ia (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Ia. billi l-agrikoltura hija ta’ importanza 

fundamentali u hija settur sensittiv fit-

TTIP u n-negozjati għandhom jimmiraw 

li jiŜguraw aëëess aħjar għas-suq tal-Istati 

Uniti f’setturi differenti, filwaqt li jsolvu l-

kwistjoni ta’ ostakli nontariffarji u jħarsu 

wkoll l-interessi ta’ setturi sensittivi tal-

UE; 

Or. en 
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Paragrafu 1b (iii)  

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(iii) li tagħmel kull sforz sabiex klawŜola 

ta' salvagwardja tiāi inkorporata fil-ftehim, 

kif inhu stabbilit b'mod ëar fil-mandat ta' 

negozjar, li kieku tiāi invokata fejn Ŝieda 

fl-importazzjonijiet ta’ prodott partikolari 

thedded li tikkawŜa ħsara serja għall-

produzzjoni domestika tal-ikel; 

(iii) sabiex klawŜola ta' salvagwardja tiāi 

inkorporata fil-ftehim, kif inhu stabbilit 

b'mod ëar fil-mandat ta' negozjar, li kieku 

tiāi invokata fejn Ŝieda fl-importazzjonijiet 

ta’ prodott partikolari thedded li tikkawŜa 

ħsara serja għall-produzzjoni domestika 

tal-ikel, b’referenza speëifika għall-

produzzjoni tal-ikel u għas-setturi kimiëi, 

tal-materja prima u tal-azzar li huma 

intensivi fl-uŜu tal-enerāija u r-

rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta’ karbonju 

fl-UE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(ii) li jkollha l-għan li telimina d-dazji 

tariffarji kollha, waqt li tirrispetta l-fatt li 

hemm għadd ta' prodotti industrijali u 

agrikoli sensittivi fuq iŜ-Ŝewā naħat li se 

jkollu jintlaħaq ftehim fir-rigward ta' listi 

eŜawrjenti tagħhom matul il-proëess tan-

negozjar; waqt li jinnota li s-CETA jista' 

jkun punt ta' riferiment tajjeb f'dan ir-

rigward biex jiāu previsti perjodi ta' 

tranŜizzjoni u kwoti xierqa għall-aktar 

prodotti sensittivi u, fi ftit kaŜijiet, l-

eskluŜjoni tagħhom; 

(ii) li jkollha l-għan li telimina d-dazji 

tariffarji kollha, waqt li tirrispetta l-fatt li 

hemm għadd ta' prodotti industrijali u 

agrikoli sensittivi fuq iŜ-Ŝewā naħat li se 

jkollu jintlaħaq ftehim fir-rigward ta' listi 

eŜawrjenti tagħhom matul il-proëess tan-

negozjar; li jiāu previsti perjodi ta' 

tranŜizzjoni u kwoti xierqa għall-aktar 

prodotti sensittivi u, fi ftit kaŜijiet, l-

eskluŜjoni tagħhom, filwaqt li jitqies il-fatt 

li f’ħafna kaŜijiet, dawk il-prodotti 

għandhom spejjeŜ ogħla tal-produzzjoni 

fl-UE minħabba r-regoli tal-UE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(vii) li ŜŜomm l-objettiv li tiddedika 

kapitolu speëifiku għall-enerāija, inkluŜa l-

materja prima industrijali; li tiŜgura li 

matul in-negozjati, iŜ-Ŝewā naħat 

jeŜaminaw modi biex jiffaëilitaw l-

esportazzjonijiet tal-enerāija, biex b'hekk 

it-TTIP tkun tista' tabolixxi kwalunkwe 

restrizzjoni jew impediment eŜistenti ta' 

esportazzjoni fuq il-fjuwils, inkluŜ l-LNG 

u Ŝ-Ŝejt mhux raffinat, bejn iŜ-Ŝewā sħab 

kummerëjali, bil-għan li joħolqu suq tal-

enerāija kompetittiv, trasparenti u 

nondiskriminatorju u b'hekk jappoāāaw id-

diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerāija, li 

tikkontribwixxi għas-sigurtà ta' provvista u 

twassal għal prezzijiet tal-enerāija aktar 

baxxi; jenfasizza li jeħtieā li dan il-

kapitolu għall-enerāija jintegra garanziji 

ëari li l-istandards ambjentali tal-UE u l-

miri tagħha fil-qasam tal-azzjoni klimatika 

m'għandhomx jiddgħajfu; li tinkoraāāixxi 

l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Uniti 

biex jintemmu l-eŜenzjonijiet mit-taxxa fuq 

il-fjuwil għall-avjazzjoni kummerëjali 

skont l-impenji tal-G20 biex is-sussidji 

għall-fjuwils fossili jitneħħew 

gradwalment; 

(vii) li ŜŜomm kapitolu għall-enerāija, 

inkluŜa l-materja prima industrijali; li 

tiŜgura li t-TTIP tkun tista' tabolixxi 

kwalunkwe restrizzjoni jew impediment 

eŜistenti ta' esportazzjoni fuq il-fjuwils, 

inkluŜ l-LNG u Ŝ-Ŝejt mhux raffinat, bejn 

iŜ-Ŝewā sħab kummerëjali, bil-għan li 

joħolqu suq tal-enerāija kompetittiv, 

trasparenti u nondiskriminatorju u b'hekk 

jappoāāaw id-diversifikazzjoni tas-sorsi 

tal-enerāija, li tikkontribwixxi għas-sigurtà 

ta' provvista u twassal għal prezzijiet tal-

enerāija aktar baxxi, filwaqt li tenfasizza li 

jeħtieā li dan il-kapitolu għall-enerāija 

jintegra garanziji ëari li l-istandards 

ambjentali tal-UE u l-miri tagħha fil-qasam 

tal-azzjoni klimatika m'għandhomx 

jiddgħajfu; li tikkunsidra tagħmel tnaqqis 

fit-tariffi fuq oāāetti konëentrati fl-

enerāija li jiddependi fuq sistema effikaëi 

ta’ fluss ħieles tal-enerāija tal-Istati Uniti 

lejn l-UE; li tinkoraāāixxi l-kooperazzjoni 

bejn l-UE u l-Istati Uniti biex jintemmu l-

eŜenzjonijiet mit-taxxa fuq il-fjuwil għall-

avjazzjoni kummerëjali skont l-impenji tal-

G20 biex is-sussidji għall-fjuwils fossili 

jitneħħew gradwalment; 

Or. en 
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