
 

AD\1064677MT.doc  PE554.679v02-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Parlament Ewropew 
2014 - 2019  

 

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 
 

2014/2252(INI) 

17.6.2015 

OPINJONI 

tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali 

dwar ir-rapporti annwali 2012-2013 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità 

(2014/2252(INI)) 

Rapporteur għal opinjoni: David Borrelli 

 



 

PE554.679v02-00 2/5 AD\1064677MT.doc 

MT 

PA_NonLeg 



 

AD\1064677MT.doc 3/5 PE554.679v02-00 

 MT 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala 

l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1. Jinnota l-importanza tal-politika kummerċjali komuni, li l-iskala tagħha tista' tvarja skont 

ir-rieda tal-UE sabiex din tikseb l-aktar impatt għoli waqt in-negozjati, kif ukoll l-

importanza tar-relazzjonijiet ekonomiċi tal-UE ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet 

reġjonali għat-tkabbir u l-impjiegi fl-UE; huwa, għalhekk, tal-fehma li l-prinċipju tal-

proporzjonalità u, fejn applikabbli, tas-sussidjarjetà għandu jiġi rispettat kif xieraq f'dawn 

l-oqsma ta' politika wkoll, speċjalment meta jiġi ddeterminat li ftehimiet kummerċjali 

jkunu ta' natura mħallta; jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tikseb ċarezza rigward il-

kwistjoni tan-natura mħallta tal-ftehimiet kummerċjali billi rreferiet il-Ftehim ta' 

Kummerċ Ħieles UE-Singapor lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE); 

jittama li l-opinjoni tal-QtĠ-UE se tkun mezz ta' kif nimxu lejn aktar ċarezza rigward 

liema karatteristiċi tan-negozjati kummerċjali tal-UE jolqtu r-responsabbiltà tal-Istati 

Membri; jenfasizza li ċ-ċarezza għandha tibni l-pedament sabiex l-UE jkollha pożizzjoni 

aktar effikaċi fin-negozjati tagħha u sabiex il-proċedura ta' ratifika għall-ftehimiet 

kummerċjali bejn l-UE u pajjiżi terzi ssir b'rata aktar mgħaġġla; jisħaq, f'dan ir-rigward, 

fuq l-importanza fundamentali tat-trasparenza waqt li jkunu qed isiru n-negozjati; 

2. Jenfasizza l-ħtieġa li, fir-rigward tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, tiġi ċċarata d-diviżjoni tal-

kompetenzi meta l-politiki kummerċjali jkollhom impatt fuq investimenti li ma jkunux 

investimenti diretti barranin, speċjalment investimenti ta' portafoll, peress li għad hemm 

kontroversji fil-Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles attwali; jinnota b'mod partikolari d-

diskussjonijiet reċenti dwar is-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investituri u l-Istati (ISDS) u l-

proposti tal-Kummissjoni mmirati lejn l-aġġornament u r-riforma tal-mudell attwali; 

jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-Istati Membri għandhom ukoll jassumu r-responsabbiltà 

għall-kontribut tagħhom f'dan il-proċess, meta wieħed iqis l-impenn eżistenti tagħhom 

permezz ta' ftehimiet bilaterali ma' pajjiżi terzi; jappella sabiex il-prinċipju tal-

proporzjonalità jiġi rispettat meta jkunu qed jiġu nnegozjati u applikati l-klawsoli ta' 

salvagwardja bilaterali; ifakkar li l-Artikolu 3 tat-TFUE jikkwalifika l-politika 

kummerċjali komuni bħala qasam integrali ta' kompetenza esklużiva tal-Unjoni li għandu 

jkun ibbażat fuq prinċipji uniformi; jinnota, għaldaqstant, li l-prinċipju tas-sussidjarjetà 

ma japplikax għall-politika kummerċjali komuni; 

3. Jappella għal kjarifika dwar jekk l-istrumenti tal-kummerċ, bħall-ISDS, jistgħux 

jipperikolaw il-prinċipju tas-sussidjarjetà fir-rigward tal-kompetenzi tal-Istati Membri; 

jistieden lill-Istati Membri jiżblokkaw il-Konvenzjoni tal-UNCITRAL dwar it-

Trasparenza fl-Arbitraġġ bejn l-Investituri u l-Istati Bbażat fuq it-Trattati sabiex il-

Kummissjoni tiffirma l-konvenzjoni f'isem l-Unjoni kollha; jiddeplora l-qagħda attwali 

fejn uħud mill-Istati Membri huma firmatarji tal-konvenzjoni u oħrajn le; iqis li dan l-

eżempju juri biċ-ċar il-ħtieġa li jkun hemm ċarezza min-naħat kollha rigward l-ambitu tal-

kompetenza esklużiva tal-Unjoni fil-qasam tal-investiment dirett barrani; ifakkar li politiki 

differenti implimentati mill-Istati Membri dwar il-protezzjoni tal-investiment wasslu 

għall-qagħda attwali fejn l-Istati Membri huma firmatarji ta' xi 1 400 trattat ta' investiment 

bilaterali li kultant jinkludu dispożizzjonijiet diverġenti, fattur li jaf iwassal għal 
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distorsjonijiet fis-suq uniku u għal trattament mhux indaqs tal-investituri tal-UE barra 

mill-Unjoni; 

4. Jappella, fir-rigward tal-assistenza finanzjarja tal-UE lil pajjiżi oħra, b'mod speċjali l-

assistenza makrofinanzjarja, biex isiru valutazzjonijiet tal-impatt ex ante u ex post aktar 

fil-fond dwar il-proporzjonalità tal-miżuri proposti bil-għan li l-assistenza tkun effiċjenti u 

verament utli għall-pajjiżi sħabna li jinsabu fil-bżonn; jinsisti dwar il-ħtieġa li jiġu 

stabbiliti aktar kondizzjonalità għall-iżborż tal-assistenza u kontroll xieraq tal-użu tal-

fondi, inklużi miżuri maħsuba biex il-frodi u l-korruzzjoni jiġu evitati u miġġielda kif 

ukoll skrutinju dettaljat mill-Parlament; jappella għal integrazzjoni aktar b'saħħitha tal-

istrumenti esterni tal-UE, b'mod li l-kummerċ, l-iżvilupp u l-politika estera u ta' sigurtà 

jiġu kkumbinati flimkien; jenfasizza li l-Istati Membri jeħtiġilhom juru aktar impenn f'dan 

ir-rigward; 

5. Jinnota li l-ftehimiet ta' kummerċ preferenzjali eżistenti wrew li dawn jistgħu jkunu ta' 

benefiċċju għall-ekonomija Ewropea u jwasslu għal tkabbir u impjiegi; jenfasizza li l-

effetti tal-ftehimiet kummerċjali jiddependu mill-eżitu tan-negozjati u li, għaldaqstant, il-

projezzjonijiet tal-impatt dejjem ikunu bbażati fuq ċerti suppożizzjonijiet; jistieden lill-

Kummissjoni twettaq valutazzjonijiet tal-impatt għas-sostenibbiltà qabel it-tnedija ta' 

negozjati ta' ftehimiet kummerċjali f'eżerċizzju ta' valutazzjoni tal-impatt ex ante usa' 

sabiex tivvaluta l-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali fuq iċ-ċittadini u n-negozji tal-

UE, b'mod partikolari l-SMEs; jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jiżvolġu wkoll rwol 

ewlieni fil-valutazzjoni tal-benefiċċji u l-implikazzjonijiet potenzjali tal-ftehimiet 

kummerċjali preferenzjali għall-ekonomija tagħhom stess; 

6. Jirrimarka li huwa tal-ogħla importanza li jkun hemm konsultazzjoni, djalogu u 

involviment kif imiss taċ-ċittadini, tan-negozji (b'mod partikolari l-SMEs) u tas-soċjetà 

ċivili fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE għall-politika kummerċjali. 
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