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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 fir-rapport tiegħu:

Rakkomandazzjonijiet

1. Bil-kundizzjoni li strument ta’ azzjoni esterna ġdid u komprensiv jiġi miftiehem mill-
koleġiżlaturi, it-titolu tiegħu għandu jsemmi b’mod espliċitu l-“Kummerċ” u jinqara, 
pereżempju, “Strument ta’ Viċinat, Żvilupp, Kummerċ u Kooperazzjoni 
Internazzjonali”;

2. Jilqa’ ż-żieda fl-approprjazzjonijiet għall-azzjonijiet taħt l-intestatura sitta, “Il-Viċinat u 
d-Dinja”, fil-proposta tal-Kummissjoni għall-qafas finanzjarju pluriennali 2021–2027 
(QFP), u jappella għal żieda proporzjonata (ta’ 30 %) tar-riżorsi ddedikati għall-
kummerċ internazzjonali fi ħdan dik it-taqsima u biex dawn l-approprjazzjonijiet jiġu 
allokati speċifikament għall-kummerċ;

3. Jenfasizza li l-objettiv tal-QFP huwa li jimplimenta l-politika; jilqa’, f'dan il-kuntest, il-
fatt li l-istrateġija ambizzjuża Kummerċ għal Kulħadd ippreżentat approċċ ibbażat fuq 
il-valuri rigward il-politika kummerċjali tal-Unjoni, inklużi l-prinċipji ta’ kummerċ ġust 
u etiku, u jappella għal QFP 2021-2027 li jipprovdi finanzjament suffiċjenti, u għal 
appoġġ politiku u amministrattiv għal żvilupp ulterjuri tal-politika kummerċjali tal-
Unjoni b’appoġġ għall-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti (SDGs), 
permezz ta’ strateġiji koerenti; jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta’ impenn ċar u viżibbli 
f’dan ir-rigward fil-proposti tal-QFP; jenfasizza li jrid jittieħed kont xieraq tal-objettivi 
tal-SDGs sabiex jinħolqu t-tkabbir ekonomiku sostenibbli u l-istabbiltà, l-impjiegi u l-
iżvilupp sostenibbli tal-Unjoni Ewropea u tal-pajjiżi terzi, b’mod partikolari fid-dinja li 
qiegħda tiżviluppa; ifakkar li l-implimentazzjoni tal-SDGs tikkonċerna l-politiki interni 
u esterni tal-UE; jitlob, għalhekk, għall-integrazzjoni tal-SDGs fil-politiki tal-UE 
kollha, inkluż il-politika kummerċjali, kif ukoll fl-inizjattivi tal-QFP li jmiss; jenfasizza 
li l-kontribut għall-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 jrid jintuża bħala l-punt ta’ 
referenza għas-suċċess tal-politika; jenfasizza, għaldaqstant, li għandha tingħata 
attenzjoni speċjali għall-forniment ta’ kwantità suffiċjenti ta’ ikel ta’ kwalità tajba, ilma 
nadif u l-bini ta’ faċilitajiet addizzjonali ta’ rimi ta’ ilma mormi sabiex jitwettqu l-SDGs 
Nri 2 u 6; jiġbed l-attenzjoni, barra minn hekk, fuq l-iskala u l-implikazzjonijiet tal-
faqar enerġetiku fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, u jitlob azzjoni addizzjonali biex 
jitnaqqas il-faqar enerġetiku f’konformità mal-SDG Nru 7, b’mod partikolari f’żoni 
rurali remoti u f’reġjuni li mhumiex mqabbdin mal-grilja tal-enerġija; jenfasizza li l-
finanzjament għall-inizjattivi ta’ Għajnuna għall-Kummerċ għandu jiżdied;

4. Jenfasizza l-ħtieġa li fl-arkitettura futura tal-istrumenti finanzjarji esterni tinżamm il-
flessibbiltà applikata fl-istrumenti eżistenti, bħall-Istrument ta’ Sħubija, għall-
finanzjament ta’ kompiti relatati mal-kummerċ, bħall-Gruppi Konsultattivi Domestiċi, u 
jappella għal żieda fl-ammonti disponibbli għal tali miżuri ta’ akkumpanjament; jinnota 
li wieħed mill-objettivi tal-istrumenti esterni tal-Unjoni huwa d-diplomazija pubblika 
sabiex tinbena l-fiduċja u l-fehim f’pajjiżi li mhumiex fl-UE fir-rigward tal-politiki tal-
UE; jenfasizza li l-involviment tas-soċjetà ċivili hija ta’ importanza assoluta, u 
jirrikonoxxi l-importanza ta’ Gruppi Konsultattivi Domestiċi bħala għodda b’saħħithom 
għall-implimentazzjoni korretta tal-ftehimiet ta’ sħubija kummerċjali; jinnota bi tħassib, 
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madankollu, li dawn mhumiex ibbaġitjati biżżejjed u jbatu minn nuqqas ta’ kapaċità, 
b’mod partikolari fil-pajjiżi terzi, u jappella, għalhekk, għal allokazzjonijiet ta’ livell 
ogħla biex jappoġġaw il-parteċipazzjoni tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-
pajjiżi sħab fil-Gruppi Konsultattivi Domestiċi rispettivi tagħhom;

5. Itenni l-appell tiegħu għal riżorsi suffiċjenti biex jitwettqu valutazzjonijiet ex ante, 
interim u ex post tal-ftehimiet kummerċjali u biex tiġi rieżaminata l-metodoloġija użata, 
inkluż fir-rigward tal-effetti kumulattivi, l-impatt fuq il-kisba tal-SDGs, u fuq l-
implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi; iqis li l-Unjoni Ewropea għandha tqis b’mod 
aktar konsiderevoli l-impatt soċjali, l-impatt fuq is-saħħa u l-impatt ambjentali tar-
relazzjonijiet u l-ftehimiet kummerċjali tagħha meta tevalwa x-xenarji attwali u futuri, u 
jenfasizza wkoll il-ħtieġa għala data diżaggregata skont is-sessi; jistieden lill-
Kummissjoni tikkoopera mill-qrib mad-dipartimenti xjentifiċi tal-UNCTAD u tal-
OECD;

6. Jinnota li l-konklużjoni ta’ kull ftehim kummerċjali ġdid tfisser telf ta’ dħul sostanzjali 
għall-baġit tar-riżorsi proprji tal-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni tkejjel b’mod preċiż 
dan it-telf u tipprovdi lill-Parlament l-figuri rispettivi għal kull ftehim konkluż; jinnota 
li l-Istati Membri jżommu 20 % tad-dazji doganali fuq l-importazzjonijiet minn barra l-
Unjoni bħala spejjeż tal-ġbir; jappoġġa l-proposta li dan is-sehem jitnaqqas għal 10 % 
għall-perjodu tal-QFP 2021-2017, sabiex ikun ta’ benefiċċju għall-baġit tar-riżorsi 
proprji tal-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom 
kontra l-frodi doganali;

7. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-unjoni doganali hija waħda mill-aktar sorsi importanti 
tal-kapaċità finanzjarja tal-Unjoni Ewropea; jappella, għalhekk, għal implimentazzjoni 
aktar stretta u omoġenja tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni; itenni t-tħassib tiegħu li 
jirriżulta mir-rapport tal-OLAF tal-20171 li jissuġġerixxi li l-importaturi fir-Renju Unit 
jevadu ammonti kbar ta’ dazji doganali billi jużaw fatturi fittizji u foloz u 
dikjarazzjonijiet skorretti tal-valur doganali mal-importazzjoni; jirrikonoxxi li 
spezzjonijiet ulterjuri tal-Kummissjoni żvelaw żieda sinifikanti tal-iskala tal-iskema ta’ 
frodi ta’ sottovalutazzjoni li kienet qiegħda topera permezz ta’ ċentru fir-Renju Unit; 
ifakkar li minkejja li r-Renju Unit ġie infurmat dwar ir-riskji ta’ frodi relatati mal-
importazzjoni ta’ tessuti u żraben li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina sa mill-
2007, u minkejja li ntalab jieħu miżuri xierqa ta’ kontroll tar-riskji, ir-Renju Unit naqas 
milli jieħu azzjoni biex jipprevjeni l-frodi; jinnota bi tħassib il-konklużjonijiet tal-OLAF 
li n-“negliġenza kontinwa tad-dwana tar-Renju Unit” qiegħda ċċaħħad lill-Unjoni 
Ewropea EUR 1.987 biljun fi dħul b’riżultat ta’ dazji mitlufa, u jistieden lir-Renju Unit 
iħallas il-multa ta’ EUR 2.7 biljun kif mitlub mill-Kummissjoni;

8. Itenni li l-politika kummerċjali u l-politiki tal-iżvilupp huma elementi komplementari 
tal-politiki esterni tal-Unjoni, li jiffurmaw parti integrali tal-Kunsens Ewropew għall-
Iżvilupp, u li l-prinċipji tal-effikaċja tal-għajnuna jridu jiġu applikati wkoll għall-
Għajnuna għall-Kummerċ; ifakkar fl-impenn, li s’issa baqa’ ma ġiex onorat, li l-UE u 
bosta Stati Membri tagħha ħadu biex, sal-2030, iżidu l-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp 
(ODA) tagħhom għal 0,7 % tal-introjtu nazzjonali gross (ING), li minnha 20 % tal-

                                               
1 Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi, “The OLAF Report 2016 – Seventeenth Report of the European Anti-
Fraud Office, 1 January to 31 December 2016” (Ir-Rapport tal-OLAF 2016 - is-Sbatax-il Rapport tal-Uffiċċju 
Ewropew ta’ Kontra l-Frodi, 1 ta’ Jannnar sal-31 ta’ Diċembru 2016), 2017.
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ODA tal-UE jiġu allokati għall-inklużjoni soċjali u l-iżvilupp tal-bniedem u 0,2 % tal-
ING tal-Unjoni għall-ODA jmorru għall-pajjiżi l-anqas żviluppati;

9. Jisħaq fuq il-fatt li l-QFP li jmiss irid jipprovdi assistenza makrofinanzjarja taħt 
kundizzjonalità stretta tal-progress ekonomiku u soċjali;

10. Jisħaq fuq il-fatt li r-rwol essenzjali tal-impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) għall-
ekonomija tal-Unjoni għandu jiġi rifless fi strateġija komprensiva u konsistenti li 
tipprovdi lill-SMEs Ewropej b’ambjent li jiffavorixxi n-negozju u jrawwem l-
opportunitajiet ta’ kummerċ u ta’ investiment internazzjonali tagħhom; itenni l-istedina 
tiegħu lill-Kummissjoni biex tivvaluta u ttejjeb l-effikaċja u l-effiċjenza tad-diversi 
inizjattivi li jappoġġaw l-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs, inkluż fl-ambitu tal-
Istrument ta’ Sħubija, fir-rigward ta’ inizjattivi tas-settur privat u tal-Istati Membri, kif 
ukoll ta’ strumenti oħra ta’ finanzjament tal-Unjoni għall-appoġġ tal-SMEs bħal 
COSME, bil-ħsieb li tiżgura l-komplementarjetà u l-valur miżjud fil-livell Ewropew; 
jistieden lill-Kummissjoni tkompli tiffinanzja l-programmi ta’ internazzjonalizzazzjoni 
tal-SMEs u tagħmel ħilitha biex tipprovdi kalkolatur tar-regoli tal-oriġini mfassal 
apposta għall-SMEs li b’mod speċifiku għandu jippermettilhom li jużaw il-preferenzi 
disponibbli skont il-ftehimiet eżistenti bil-ħsieb li tiżdied ir-rata tal-utilizzazzjoni tal-
preferenzi; josserva li l-aċċess tal-SMEs għall-istrumenti ta’ finanzjament estern għandu 
jittejjeb permezz ta’ regolamentazzjoni inqas kumplessa u aktar faċli għall-utent, li tista’ 
tiffaċilita użu aktar flessibbli tal-fondi disponibbli, u fl-istess waqt, tgħin lill-SMEs 
jiksbu esperjenza internazzjonali; jenfasizza l-ħtieġa li jittejbu l-informazzjoni u s-
sensibilizzazzjoni fost l-SMEs dwar l-istrumenti eżistenti, b’mod partikolari fil-livell 
nazzjonali;

11. Jirrakkomanda l-ħolqien ta’ mekkaniżmi ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni solidi u 
konsistenti, inklużi dawk meħtieġa biex jiġu ssodisfati l-obbligi fil-kapitoli dwar il-
kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli, fi ħdan l-arkitettura futura tal-istrumenti finanzjarji 
sabiex jiġu żgurati responsabbiltà, trasparenza, sorveljanza demokratika aħjar mill-
Parlament u tittejjeb il-mira għall-infiq; jappella biex jiġu żgurati riżorsi baġitarji ta’ 
livell ogħla u suffiċjenti fl-arkitettura futura tal-istrumenti finanzjarji, u jiġi assenjat 
persunal lid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Kummerċ biex iwettaq l-għadd 
dejjem akbar tal-kompiti tiegħu, għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-ftehimiet 
kummerċjali u l-użu ta’ strumenti għad-difiża tal-kummerċ, b’mod partikolari biex 
jiddefendi u jippromwovi l-multilateraliżmu fl-iżvilupp tar-regoli u r-regolamenti tal-
kummerċ globali, għal riforma tad-WTO u għall-integrazzjoni aħjar tal-politika 
kummerċjali u għal tfassil tar-regoli fil-qafas tas-sistema tan-Nazzjonijiet Uniti; jitlob 
appoġġ addizzjonali tal-Unjoni għad-dimensjoni parlamentari tad-WTO, inkluż 
permezz ta' żieda fl-appoġġ finanzjarju u tal-persunal lis-segretarjat responsabbli; 
jenfasizza l-importanza li jiġu pprovduti riżorsi finanzjarji adegwati li jippermettu 
monitoraġġ regolari u effiċjenti tal-obbligi li jirriżultaw minn kapitoli dwar il-kummerċ 
u l-iżvilupp sostenibbli minn organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-missjonijiet tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, u l-ħidma ta’ sorveljanza u ta’ ġbir ta’ 
informazzjoni minn organizzazzjonijiet oħra tan-NU;

12. Jistieden lill-Kummissjoni talloka biżżejjed fondi permezz tal-istrumenti ta’ 
finanzjament estern għall-kooperazzjoni u l-assistenza teknika ma’ pajjiżi terzi, 
speċjalment mal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, għall-miżuri ta’ akkumpanjament meħtieġa 
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fir-rigward ta’ leġiżlazzjoni relatata mal-kummerċ, bħar-regolament li jistabbilixxi 
obbligi tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista għall-importaturi tal-Unjoni ta’ 
landa, tantalu u tungstenu, il-minerali tagħhom, u deheb li joriġinaw minn żoni 
affettwati minn kunflitti u ta' riskju għoli, il-Proċess ta’ Kimberley, kif ukoll l-inizjattiva 
ewlenija tal-Kummissjoni għas-settur tal-ħwejjeġ u inizjattivi simili, u l-Patt Globali 
tan-NU;

13. Jikkunsidra li l-Fond Ewropew ta’ Garanzija għall-azzjonijiet esterni huwa mekkaniżmu 
effiċjenti u effikaċi ta’ provvediment kontra r-riskji relatati mal-operazzjonijiet ta’ self 
tal-UE f’pajjiżi terzi; iħeġġeġ sabiex ikun hemm disponibbli aktar self għall-appoġġ tal-
SMEs u l-iżvilupp ta’ infrastruttura soċjali u ekonomika fir-reġjuni l-aktar milquta mill-
kriżi tal-migrazzjoni u tar-refuġjati;

14. Jirrimarka li l-appoġġ għall-faċilitazzjoni tal-kummerċ fil-pajjiżi sħab irid jibqa’ 
kompitu sinifikanti fil-QFP, filwaqt li jirrakkomanda li jkun hemm enfasi aktar 
b’saħħitha sabiex jitnaqqas iż-żmien li fih prodott jitqiegħed fis-swieq lokali u reġjonali, 
jiżdied l-appoġġ għall-faċilitajiet ta’ ħżin tal-ħut u ta’ prodotti agrikoli, u jiżdiedu l-
inċentivi għal kummerċ aktar ġust u etiku mal-Unjoni.



AD\1165616MT.docx 7/8 PE626.928v02-00

MT

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – il-
pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' qbil

Referenzi 2018/0166R(APP)

Kumitat responsabbli BUDG

Opinjoni minn
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

INTA
13.9.2018

Rapporteur għal opinjoni
       Data tal-ħatra

Helmut Scholz
23.8.2018

Data tad-diskussjoni fil-Kumitat 30.8.2018

Data tal-adozzjoni 11.10.2018

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

28
8
1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel 
Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, 
Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, 
Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, 
Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie 
Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada 
Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim 
Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan 
Zahradil

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Goffredo Maria Bettini, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo 
Radoš, Anders Sellström



PE626.928v02-00 8/8 AD\1165616MT.docx

MT

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

28 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, Jozo Radoš

GUE/NGL Eleonora Forenza, Helmut Scholz

PPE Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, 
Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul 
Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Adam 
Szejnfeld

S&D Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-
Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Joachim Schuster

VERTS/ALE Heidi Hautala, Yannick Jadot

8 -

ECR Czesław Hoc, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Jan Zahradil

EFDD Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF France Jamet, Danilo Oscar Lancini

1 0

GUE/NGL Anne-Marie Mineur

Tifsira tas-simboli użati:
+ : favur
- : kontra
0 : astensjoni


	1165616MT.docx

