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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 

responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jinnota li l-Unjoni għandha aġenda għall-kummerċ dejjem aktar ambizzjuża, kif 

deskritta fl-istrateġija "Kummerċ għal Kulħadd", li ssarfet f'żieda fl-ammont ta' xogħol 

għad-DĠ Kummerċ; jenfasizza l-bżonn għal sforzi ulterjuri biex jissaħħaħ il-

monitoraġġ ex ante, interim u ex post (inkluż mis-soċjetà ċivili) tal-applikazzjoni u r-

riperkussjonijiet tal-ftehimiet kummerċjali li tiffirma l-Unjoni, kif ukoll il-ħtieġa għal 

komunikazzjoni u disseminazzjoni pubbliċi xierqa ta' informazzjoni dwarhom, biex jiġu 

żgurati l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-obbligi tal-Unjoni u tas-sħab kummerċjali 

tagħha, b'mod partikolari fir-rigward tal-ġlieda kontra l-faqar, l-iżvilupp sostenibbli u r-

rispett għad-drittijiet tal-bniedem; jirrikonoxxi l-impatt negattiv tal-ftehimiet ippjanati 

CETA u TTIP fuq il-livell ta' riżorsi proprji; jenfasizza, madankollu, li l-iffinanzjar 

għall-inizjattivi Għajnuna għall-Kummerċ għandu jiżdied u għandhom jiġu allokati 

riżorsi suffiċjenti biex jiġi żgurat li d-DĠ Kummerċ ikollu l-persunal meħtieġ biex 

iwettaq l-għadd dejjem jikber ta' negozjati u attivitajiet ta' monitoraġġ simultanji;  

2. Jenfasizza l-bżonn urġenti ta' riorganizzazzjoni komprensiva tal-baġit tal-Unjoni u l-

istruttura tiegħu fil-kuntest tar-rieżami tal-QFP u fir-rigward tal-aġenda tal-politika 

kummerċjali, u jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-inizjattiva fuq dan fil-konfront tal-

Kunsill u tal-Parlament; 

3. Jinnota li ċ-ċittadini tal-Unjoni qed jitolbu dejjem aktar li jiġu involuti u impenjati 

ulterjorment fil-politika kummerċjali tal-Unjoni u li l-Kummissjoni għamlet dan l-

interess taċ-ċittadini prijorità; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li huwa kruċjali li jiġu 

allokati biżżejjed riżorsi sabiex iċ-ċittadini jiġu involuti b'mod attiv fit-tfassil tal-

politika kummerċjali tal-Unjoni, permezz ta' impenn attiv, laqgħat mal-partijiet 

interessati, inizjattivi ta' komunikazzjoni online u offline u t-traduzzjoni ta' skedi 

informattivi, testi ta' negozjar u dokumenti ta' pożizzjoni; jistieden lill-Istati Membri 

jieħdu sehem aktar attiv fl-ispjegar tal-valur miżjud tal-politika kummerċjali tal-Unjoni, 

peress li huma stess jifformulaw il-mandati ta' negozjar, u li jallokaw biżżejjed riżorsi 

għal dan l-għan fil-baġits nazzjonali tagħhom; 

4. Jenfasizza li l-kummerċ internazzjonali jikkostitwixxi għodda importanti fi ħdan il-

politika barranija tal-Unjoni li, jekk tiġi sostnuta bil-finanzjament meħtieġ u tiġi 

implimentata permezz ta' strateġiji politiċi, ekonomiċi, kummerċjali u ta' żvilupp 

koerenti, tista' tikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli, speċjalment fil-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw, biex b'hekk l-Unjoni tkun tista' tiżvolġi rwol attiv fl-indirizzar tal-kawżi 

tal-migrazzjoni; 

5. Jenfasizza li l-appoġġ tekniku u l-assistenza ekonomika relatati mal-kummerċ 

ipprovduti taħt il-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) lil sħab qrib tagħna fis-Sħubija 

tal-Lvant kif ukoll lill-pajjiżi li għaddew mir-Rebbiegħa Għarbija, jikkostitwixxu 

kontribut importanti għall-istabbiltà f'dawn ir-reġjuni; jesprimi għaldaqstant it-tħassib 

tiegħu għat-tnaqqis propost fil-finanzjament għall-assi tal-Mediterran kif ukoll fl-

assitenza għall-Palestina u l-UNRWA; itenni li fil-pajjiżi sħab, l-għan għandu jkun, l-

ewwel u qabel kollox, titjib tanġibbli u sostenibbli fil-kundizzjonijiet tal-għajxien tan-

nies ordinarji;  
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6. Jiddeplora t-tnaqqis sinifikanti propost għall-assistenza makrofinanzjarja meta mqabbla 

mal-livell eċċezzjonalment għoli tagħha fl-2016, minħabba li bosta pajjiżi sħab 

għadhom jiffaċċjaw diffikultajiet ekonomiċi serji; jemmen li livell ogħla ta' 

finanzjament minn dak propost se jkun meħtieġ biex jiġi żgurat li talbiet futuri għal self 

ikunu jistgħu jiġu akkomodati; jenfasizza li s-self tal-assitenza makrofinanzjarja u l-

kundizzjonijiet korrispondenti ta' ħlas lura m'għandhomx joħolqu dipendenza ġdida 

għall-pajjiżi benefiċjarji; 

7. Jesprimi tħassib dwar l-użu dejjem jiżdied tal-garanziji u ta' strumenti finanzjarji barra 

mill-baġit tal-Unjoni biex iwieġbu għal kriżijiet multipli, iffinanzjati parzjalment mill-

baġit tal-Unjoni permezz ta' tnaqqis mill-programmi taħt l-Intestatura IV; jiġbed l-

attenzjoni għall-fatt li l-Istati Membri ma rnexxilhomx jipprovdu kontribuzzjonijiet li 

jikkorrispondu ma' dawk tal-Unjoni li jillimita l-impatt potenzjali tagħhom; jinsisti li 

dawn l-istrumenti ta' finanzjament iridu jikkonformaw mal-kriterji stabbiliti tal-

effettività tal-għajnuna, bħalma huma s-sjieda u l-allinjamenti, u jridu jibqgħu 

eċċezzjoni, peress li ma jirrikjedux konferma bil-quddiem mill-Parlament Ewropew u 

għaldaqstant għandhom nuqqas ta' leġittimità demokratika; itenni li dawn l-istrumenti 

għandhom eventwalment jiġu inklużi fil-baġit tal-Unjoni biex ikun jista' jkun hemm 

kontroll demokratiku adegwat; 

8. Jilqa' t-tħabbira tal-Kummissjoni li se tippreżenta proposta għal Pjan ta' Investiment 

Estern bħala parti mill-Qafas ta' Sħubija Ġdid dwar il-Migrazzjoni fil-ħarifa 2016; 

jemmen li l-Pjan ta' Investiment Estern se joffri opportunitajiet ġodda ta' investiment 

għan-negozji Ewropej fil-pajjiżi terzi li qed jiżviluppaw u jikkontribwixxi għall-

istabbilizzazzjoni politika u ekonomika sostenibbli fil-Viċinat Ewropew; jiddeplora l-

fatt li l-proposti li se jiġu ppreżentati mhumiex riflessi fl-abbozz tal-baġit ġenerali 2017; 

jenfasizza li l-ħolqien tal-fond il-ġdid m'għandux isir għad-detriment tal-programmi li 

diġà huma sottofinanzjati taħt l-Intestatura IV iżda li jagħmlu użu mill-fondi kif ukoll 

mill-għarfien espert u l-kapaċitajiet ta' ġestjoni tal-Bank Ewropew tal-Investiment; 

9. Jinnota ż-żieda proposta fl-approprjazzjonijiet ta' impenn u r-rinfurzar sinifikanti fl-

approprjazzjonijiet ta' pagament għall-Istrument ta' Sħubija; jesprimi tħassib li ċerti 

proġetti ta' promozzjoni tal-kummerċ implimentati taħt dan l-istrument mhumiex 

kumplimentari għall-programmi lokali u reġjonali eżistenti iżda joħolqulhom 

kompetizzjoni inġusta; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta u ttejjeb l-għodod eżistenti 

mmirati lejn il-promozzjoni tal-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs fir-rigward tal-

koerenza tagħhom ma' strumenti oħra ta' appoġġ tal-SMEs, bħall-COSME, kif ukoll fir-

rigward tas-sussidjarjetà, in-nonduplikazzjoni u l-kumplimentarjetà fir-rigward tal-

programmi rispettivi tal-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel proposti 

f'waqthom għar-rieżami ta' nofs it-terminu ta' dawn il-programmi bl-għan li jitjiebu l-

effiċjenza u l-effettività tagħhom; 
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