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2015/2233(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa A 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

A. billi n-negozjati tat-TiSA għandhom 

jilħqu livell effikaċi ta' regolamentazzjoni 

internazzjonali, u mhux ibaxxu r-

regolamentazzjoni interna; 

A. billi n-negozjati tat-TiSA jinvolvu 

regolamentazzjoni internazzjonali u l-

impossibilità tar-regolamentazzjoni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa C 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

C. billi kwanlukwe ftehim kummerċjali 

għandu jipprovdi aktar drittijiet u jbaxxi 

l-prezzijiet għall-konsumaturi Ewropej, 

joħloq aktar impjiegi u jżid il-protezzjoni 

għall-ħaddiema; billi għandhom 

jikkontribwixxu wkoll sabiex 

jippromwovu l-iżvilupp sostenibbli, ir-

responsabbiltà korporattiva soċjali 

globalment u jipprovdu l-istess 

kundizzjonijiet għall-kumpaniji Ewropej; 

billi l-politika tal-kummerċ għandha 

tikkontribwixxi għall-aġenda tax-xogħol 

diċenti tal-ILO u l-Aġenda 2030 għall-

Iżvilupp Sostenibbli tan-NU, u tkun 

kompletament konformi magħhom; 

C. billi dan il-ftehim kummerċjali jista' 

jeqred ħafna impjiegi fis-settur tas-

servizzi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

D. billi kwalunkwe ftehim kummerċjali 

għandu jiftaħ swieq barranin ġodda 

għall-kumpaniji tagħna u jkun xibka ta' 

sikurezza għaċ-ċittadini tagħna 

f'pajjiżhom; billi t-TiSA għandu jżid l-

aċċess għas-swieq barranin, jippromwovi 

l-aqwa prassi u jsawwar il-

globalizzazzjoni bil-għan li jiġi żgurat li 

dan jirrifletti l-valuri, il-prinċipji u l-

interessi tal-UE u li jgħin lill-kumpaniji 

tal-UE jirnexxu fl-era tal-katini tal-valur 

globali; billi d-drittijiet tal-konsumatur kif 

ukoll l-istandards soċjali u ambjentali 

mhumiex ostakli kummerċjali iżda 

partijiet fundamentali mhux negozjabbli 

tal-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv; billi l-

politika kummerċjali tal-UE għandha 

tappoġġa l-objettivi ta' koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali kif 

stipulat fl-Artikolu 174 tat-TFUE; billi l-

forniment ta' servizzi fl-UE huwa bbażat 

fuq il-prinċipji ta' aċċess universali, 

kwalità, sikurezza, aċċess mil-lat 

finanzjarju u trattament ugwali li 

għandhom jiġu garantiti dejjem fil-bliet u 

r-reġjuni kollha; billi l-UE għandha 

tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-

livell internazzjonali; 

D. billi regolamentazzjoni internazzjonali 

tinvolvi dispożizzjonijiet mhux adattati 

għax-xewqat tal-konsumaturi Ewropej; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa E 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

E. billi fil-kuntest tal-globalizzazzjoni, is-

servizzifikazzjoni (servicification) u d-

diġitalizzazzjoni, kemm tal-ekonomiji 

tagħna kif ukoll tal-kummerċ 

internazzjonali, hemm bżonn ta' azzjoni 

politika urġenti biex jittejbu r-regoli 

internazzjonali; billi l-UE għandha 

interess vitali fit-tisħiħ tar-regoli 

kummerċjali globali biex tirregola l-katini 

ta' forniment globali; billi s-sistema 

kummerċjali multilaterali tibqa' l-aktar 

qafas effikaċi biex jinkiseb kummerċ 

miftuħ u ġust fid-dinja kollha; 

E. billi fil-kuntest tal-globalizzazzjoni, is-

servizzifikazzjoni (servicification) u d-

diġitalizzazzjoni, kemm tal-ekonomiji 

tagħna kif ukoll tal-kummerċ 

internazzjonali, huwa meħtieġ li titwaqqaf 

din il-globalizzazzjoni eċċessiva minħabba 

li l-pajjiżi għandhom bżonn id-dritt li 

jirregolaw; 

Or. en 



 

AM\1084763MT.doc  PE576.507v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

27.1.2016 A8-0009/59 

Emenda  59 

Marine Le Pen 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati rigward il-Ftehim dwar 

il-Kummerċ fis-Servizzi (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa G 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

G. billi l-kummerċ fis-servizzi huwa xprun 

għall-impjiegi u t-tkabbir fl-UE, li jista' 

jissaħħaħ permezz tat-TiSA; 

G. billi l-kummerċ fis-servizzi jipperikola 

għadd kbir ta' impjiegi u l-livelli tas-

salarji tal-ħaddiema fis-settur tas-servizzi; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa H 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

H. billi bosta swieq importanti, mhux l-

inqas f'ekonomiji emerġenti, għadhom 

magħluqa għall-kumpaniji Ewropej; billi 

bosta ostakli għall-kummerċ fis-servizzi, li 

jekk tradotti f'tariffi ekwivalenti 

jammontaw għal 15 % għall-Kanada, 16 % 

għall-Ġappun, 25 % għall-Korea f'Isfel, 44 

% għat-Turkija u 68 % għaċ-Ċina, qed 

ikomplu jipprevjenu lill-kumpaniji 

Ewropej milli jgawdu mill-benefiċċji sħaħ 

tal-kompetittività tagħhom; billi l-UE, fejn 

l-ekwivalenti tat-tariffi tar-restrizzjonijiet 

tas-servizzi huma biss 6 %, hija 

sostanzjalment aktar miftuħa minn ħafna 

mis-sħab tagħha; billi l-UE għandha tuża l-

pożizzjoni tagħha bħala l-aktar 

importatur u esportatur importanti tas-

servizzi biex tiżgura kundizzjonijiet ugwali 

permezz ta' aċċess reċiproku għas-suq u 

kompetizzjoni ġusta; 

H. billi bosta swieq importanti, mhux l-

inqas f'ekonomiji emerġenti, għadhom 

magħluqa għall-kumpaniji Ewropej; billi 

bosta ostakli għall-kummerċ fis-servizzi, li 

jekk tradotti f'tariffi ekwivalenti 

jammontaw għal 15 % għall-Kanada, 16 % 

għall-Ġappun, 25 % għall-Korea f'Isfel, 44 

% għat-Turkija u 68 % għaċ-Ċina, qed 

ikomplu jipprevjenu lill-kumpaniji 

Ewropej milli jgawdu mill-benefiċċji sħaħ 

tal-kompetittività tagħhom; billi l-UE, fejn 

l-ekwivalenti tat-tariffi tar-restrizzjonijiet 

tas-servizzi huma biss 6 %, hija 

sostanzjalment aktar miftuħa minn ħafna 

mis-sħab tagħha; billi l-UE għandha tħares 

liċ-ċittadini u lill-kumpaniji tagħha 

bħalma jagħmlu pajjiżi oħra; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa I 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

I. billi l-ostakli mhux tariffarji, li bħala 

medja jirrappreżentaw aktar minn 50 % 

tal-kost tas-servizzi transkonfinali, jolqtu 

b'mod sproporzjonat l-impriżi żgħar u ta' 

daqs medju (SMEs), li jikkostitwixxu terz 

tal-fornituri ta' esportazzjoni tas-servizzi 

tal-UE u spiss ma jkollhomx ir-riżorsi 

umani u finanzjarji meħtieġa biex jegħlbu 

dawn l-ostakli; billi l-eliminazzjoni tal-

ostakli bla bżonn tiffaċilita l-

internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs 

sakemm dawn l-ostakoli jistgħu jitneħħew 

mingħajr ma jipperikolaw it-twettiq tal-

objettivi tal-politika pubblika li fuqhom 

huma bbażati; billi għandhom jinżammu 

l-miżuri meħtieġa biex jintlaħqu għanijiet 

leġittimi tal-politika pubblika; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa M 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

M. billi l-protezzjoni tad-data mhijiex piż 

ekonomiku, iżda sors ta' tkabbir 

ekonomiku; billi huwa kruċjali li terġa' 

tinkiseb il-fiduċja fid-dinja diġitali; billi l-

flussi tad-data huma indispensabbli għall-

kummerċ fis-servizzi iżda m'għandhom 

qatt jikkompromettu l-acquis tal-UE dwar 

il-protezzjoni tad-data u d-dritt għall-

privatezza; 

M. billi l-protezzjoni tad-data m'għandiex 

titqies bħala sors ta' tkabbir ekonomiku, 

iżda bħala prinċipju legali; billi l-flussi 

tad-data enormi barra l-fruntieri 

nazzjonali m'humiex indispensabbli għall-

kummerċ fis-servizzi u m'għandhom qatt 

jikkompromettu l-acquis tal-UE dwar il-

protezzjoni tad-data u d-dritt għall-

privatezza; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa O 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

O. billi t-TiSA se jinvolvi movimenti ta' 

persuni naturali bejn pajjiżi li huma 

partijiet fil-ftehim u f'dan ir-rigward iċ-

ċittadini Ewropej kollha għandhom jiġu 

ttrattati b'mod ugwali fir-rigward tal-

aċċess għat-territorji rispettivi tal-partijiet; 

O. billi t-TiSA se jinvolvi movimenti ta' 

ħaddiema bejn pajjiżi li huma partijiet fil-

ftehim u f'dan ir-rigward se joħloq ir-riskju 

li jiġu importati aktar ħaddiema bla 

sengħa u/jew b'pagi baxxi u b’ħiliet 

lingwistiċi dgħajfa; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jindirizza lill-Kummissjoni, fil-kuntest 

tan-negozjati li għaddejjin dwar il-Ftehim 

dwar il-Kummerċ fis-Servizzi, ir-

rakkomandazzjonijiet li ġejjin: 

[...] 

Il-paragrafu 1 jiġi sostitwit fl-intier tiegħu 

b’dan li ġej: 

1. Jindirizza lill-Kummissjoni, fil-kuntest 

tan-negozjati li għaddejjin dwar il-Ftehim 

dwar il-Kummerċ fis-Servizzi, ir-

rakkomandazzjonijiet li ġejjin: 

li jitwaqqfu għalkollox in-negozjati tat-

TiSA; 

Or. en 

 

 


