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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-eżistenza ta' kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni fil-livell 
internazzjonali f'sistema ta' kummerċ multilaterali bbażata fuq ir-regoli li 
tissalvagwardja l-ambitu tal-politika tal-istati hija essenzjali għall-Ewropa, inklużi 
għall-kumpaniji Ewropej u b'mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs), kif ukoll għall-ħaddiema u għall-konsumaturi; jikkunsidra li dan 
jikkontribwixxi biex tingħata spinta lit-tkabbir ekonomiku sostenibbli, biex ikun żgurat 
ambjent stabbli u prevedibbli li jfittex titjib fil-kompetittività u r-reċiproċità, jassigura l-
impjiegi eżistenti u joħloq oħrajn ġodda fl-UE u f'pajjiżi terzi, u jiżgura standards 
ambjentali u ta' xogħol għoljin, billi għadd dejjem ikbar ta' impjiegi qed jiddependu fuq 
il-katini ta' valur mondjali; jisħaq, f'dan ir-rigward, fuq l-importanza ta' aktar 
trasparenza, sostenibbiltà u responsabbiltà korporattiva f'katini ta' valur globali, u 
jistieden lill-UE tikkunsidra, fost miżuri oħra, l-istabbiliment ta' qafas legali għal 
diliġenza dovuta obbligatorja fil-katini ta' valur globali bħala pass neċessarju biex dan 
jinkiseb;

2. Jistieden lill-Kummissjoni, fid-dawl tad-dibattitu li qed jikber, biex tirrikonċilja r-regoli 
tal-kompetizzjoni, il-politika industrijali u l-kummerċ internazzjonali tal-UE, li jridu 
jimxu id f'id mas-sostenibbiltà u r-rispett għall-ambjent; jissottolinja l-ħtieġa speċifika 
għall-finanzjament tar-riċerka bħala l-bażi tal-innovazzjoni u l-iżvilupp għan-negozji 
Ewropej u bħala element ewlieni biex tingħata spinta lill-kummerċ u lill-kompetittività;

3. Jissottolinja li l-SMEs għandhom rwol importanti ħafna fil-kummerċ internazzjonali, u 
huma responsabbli għal madwar 30 % tal-esportazzjonijiet tal-merkanzija tal-UE lejn il-
bqija tad-dinja1; iqis li s-suq intern għadu bil-bosta l-aktar suq importanti għall-SMEs; 
ifakkar li, sabiex l-SMEs jiġu mgħejuna jlaħħqu ma' sfidi dejjem akbar biex jidħlu fi 
swieq ġodda u jkunu jistgħu jikkompetu fuq il-merti tagħhom stess, il-politika 
kummerċjali u tal-kompetizzjoni tal-UE għandha tikkontribwixxi għal diversità 
ekonomika u ambjent kummerċjali favorevoli għall-SMEs, u dan għandu jinkludi l-
possibbiltà ta' modernizzar tad-definizzjoni tal-UE ta' SMEs, b'mod partikolari billi 
jiżdiedu kriterji kwalitattivi; 

4. Jisħaq li l-politika tal-kompetizzjoni tal-UE għandha tippromwovi kompetizzjoni ġusta 
u kundizzjonijiet kummerċjali reċiproċi fis-suq intern u fil-livell globali, bl-għan 
ulterjuri li jissaħħu l-isforzi tal-industrija biex tikkontribwixxi wkoll għall-innovazzjoni 
u tranżizzjoni ġusta lejn ekonomija tal-UE newtrali għall-klima; itenni li r-regoli tal-
kompetizzjoni tal-UE japplikaw għall-atturi kollha attivi fis-suq intern; isejjaħ, 
għaldaqstant, biex jiġu indirizzati b'mod effettiv il-prattiki kummerċjali inġusti permezz 
ta' approċċ aktar ikkoordinat, assertiv u integrattiv bl-użu sħiħ ta' strumenti eżistenti u 
msaħħa f'oqsma bħall-kompetizzjoni, il-kummerċ, id-difiża u l-akkwist, u billi jiġu 
żviluppati politiki u għodod ġodda u effettivi u jiġu indirizzati l-effetti tad-distorsjonijiet 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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fis-swieq internazzjonali fuq is-suq intern bħas-sjieda u s-sussidji ta' stati barranin, 
b'mod partikolari fejn jidħol il-finanzjament tal-UE; jappella għat-tisħiħ tal-istrument 
kontra s-sussidji billi jiġi inkluż mekkaniżmu ta' kontroll tas-sussidji;

5 Jistieden lill-Kummissjoni, f'dan il-kuntest, biex tikkunsidra wkoll jekk huwiex xieraq li 
tiġi mmodernizzata jew aġġornata l-interpretazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni 
mmirata filwaqt li ma tiġix ostakolata l-kompetizzjoni fis-swieq rilevanti fl-UE, u wkoll 
jiġu riformati l-linji gwida dwar l-għajnuna mill-istat u jiġu inklużi s-sussidji tal-istat u 
s-sjieda tal-gvern bħala kriterji fid-direttivi tal-UE dwar l-akkwist pubbliku sabiex tiġi 
ssalvagwardjata l-vijabbiltà fit-tul tal-bażi industrijali tal-Ewropa u għall-benefiċċju tal-
konsumaturi Ewropej; jilqa', f'dan l-isfond, l-intenzjoni tal-Kummissjoni l-ġdida li 
ssaħħaħ il-mekkaniżmu ta' skrinjar tal-investiment dirett barrani hekk kif tinġabar 
biżżejjed esperjenza bil-leġiżlazzjoni ta' bħalissa;

6 Jirrimarka dwar il-ħtieġa li jitnaqqsu l-asimmetriji persistenti fis-swieq tal-akkwist 
pubbliku internazzjonali, u jistieden lill-Kummissjoni turi ambizzjoni fil-ftuħ ta' swieq 
barranin għall-kumpaniji tal-UE, speċjalment l-SMEs; jilqa' d-diskussjonijiet imġedda 
dwar l-istrument ta' akkwist internazzjonali (IPI) tal-UE, u jitlob li dan jiġi adottat sal-
2020 sabiex tiġi garantita r-reċiproċità fejn is-sħab kummerċjali jirrestrinġu l-aċċess 
tagħhom għas-swieq tal-akkwist tagħhom; 

7. Jistieden, barra minn hekk, lill-Kummissjoni biex tkompli ssaħħaħ il-kooperazzjoni 
globali dwar kwistjonijiet relatati mal-kompetizzjoni, inkluż id-djalogu rilevanti mal-
Istati Uniti, il-Ġappun u sħab oħra; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura kundizzjonijiet 
ekwi ta' kompetizzjoni fil-livell internazzjonali u biex taqbel dwar standards u proċeduri 
komuni permezz ta' ftehimiet kummerċjali bilaterali u f'fora internazzjonali bħall-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), il-Konferenza 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp (UNCTAD), l-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ (WTO), l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) u l-
Bank Dinji; jitlob lill-Kummissjoni biex tkun attiva fit-tisħiħ tan-Netwerk 
Internazzjonali dwar il-Kompetizzjoni (ICN), u jenfasizza l-importanza ta' 
kooperazzjoni effikaċi ma' awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali ta' pajjiżi terzi 
sabiex tiżdied l-effikaċja ta' investigazzjonijiet speċifiċi; 

8 Jappoġġa bis-sħiħ l-isforzi tal-Kummissjoni fil-kuntest tar-riforma tad-WTO li 
għaddejja bħalissa, inkluż il-Korp tal-Appell tagħha, biex taġġorna u tagħmel 
effettivament infurzabbli r-regoli multilaterali dwar sussidji jew inizjattivi settorjali, 
sabiex tindirizza b'mod adegwat il-kwistjoni ta' sussidji fil-livell internazzjonali, 
b'referenza partikolari għal sussidji industrijali, intrapriżi tal-istat u trasferimenti furzati 
tat-teknoloġija, u taġixxi biex tiġġieled politiki u prattiki mhux orjentati lejn is-suq ta' 
pajjiżi terzi; jistieden lill-Kummissjoni biex tinvolvi b'mod sħiħ lill-Parlament Ewropew 
u lill-Istati Membri f'dan il-qasam;

9. Jilqa' l-preżenza ta' kapitoli speċifiċi dwar il-kompetizzjoni fi ftehimiet kummerċjali u 
ta' investiment konklużi reċentement, u jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli 
tinnegozja dispożizzjonijiet moderni, ambizzjużi u infurzabbli dwar il-kompetizzjoni u 
l-għajnuna mill-istat fi ftehimiet kummerċjali futuri kollha, bħala parti minn politika 
kummerċjali olistika u ambizzjuża tal-UE; 
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10 Jisħaq li l-infurzar effettiv tad-dispożizzjonijiet dwar l-iżvilupp sostenibbli tal-ftehimiet 
kummerċjali huwa importanti biex jiġu żgurati kompetizzjoni ġusta u standards 
ambjentali u soċjali; jilqa', f'din il-perspettiva, l-introduzzjoni ta' kriterji ambjentali u 
soċjali fir-riforma tal-miżuri antisussidji u antidumping; iqis li l-inklużjoni possibbli ta' 
standards ewlenin preċiżi u ġustizzjabbli tal-ILO skont il-liġi tad-WTO tista' tiġi 
esplorata wkoll fil-kuntest tar-riforma tad-WTO li għaddejja bħalissa u sabiex 
tikkontribwixxi għal kundizzjonijiet ekwi globali;

11. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li r-regoli tal-kompetizzjoni jkunu kompatibbli mal-
ekonomija globali li qed tinbidel b'mod rapidu u jservu bl-aħjar mod lill-konsumaturi, 
lill-ħaddiema u lin-negozji Ewropej, billi tqis bis-sħiħ l-impatt tad-diġitalizzazzjoni tal-
ekonomija fuq il-mod kif joperaw is-swieq globali; jistieden lill-Kummissjoni tindirizza 
l-impatt tal-kummerċ elettroniku globali f'termini ta' żieda fil-kompetizzjoni fi ħdan is-
swieq tal-bejgħ bl-imnut, it-titjib tal-għażla tal-konsumatur u l-impatt fuq id-
distribuzzjoni tal-prodotti u l-impjiegi; jirrikonoxxi li l-pjattaformi online huma 
faċilitaturi ewlenin tal-kummerċ diġitali, iżda jenfasizza b'mod partikolari li l-
emerġenza tal-ekonomija diġitali wasslet għal konċentrazzjoni eċċessiva ta' swieq u 
setgħa; jisħaq dwar il-ħtieġa li ssir enfasi fuq kwistjonijiet ewlenin bħall-aċċess għad-
data u l-portabbiltà tagħha, ir-rwol u l-preżenza ta' pjattaformi fis-swieq, u n-newtralità 
teknoloġika;

12 Jilqa', f'dan il-kuntest, in-negozjati plurilaterali tad-WTO li għaddejjin bħalissa dwar il-
kummerċ elettroniku, u jappella għal sett komprensiv u ambizzjuż ta' regoli li 
jindirizzaw l-ostakli għall-kummerċ diġitali, jiżguraw li l-kumpaniji jkunu jistgħu 
jikkompetu mad-dinja kollha f'kundizzjonijiet ekwi, u jsaħħu l-fiduċja tal-konsumatur 
fl-ambjent online mingħajr detriment għall-istandards Ewropej tal-protezzjoni tad-data; 
jenfasizza li l-UE għandha tieħu rwol ewlieni f'dawn in-negozjati internazzjonali, 
b'konsultazzjonijiet mill-qrib li jinvolvu l-Parlament Ewropew, l-Istati Membri u l-
partijiet ikkonċernati, inkluża s-soċjetà ċivili;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tanalizza u tistudja kif xieraq is-swieq tal-akkwist pubbliku 
tal-pajjiżi terzi li magħhom għandha ftehim ta' kummerċ ħieles jew qed tinnegozja 
wieħed, sabiex tinnegozja l-aħjar kundizzjonijiet ta' aċċess għall-kumpaniji Ewropej;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tikkoordina l-azzjoni meħtieġa mid-Direttorati Ġenerali 
involuti – DĠ Kummerċ u DĠ Kompetenza – biex tiżgura li r-regoli tal-kompetizzjoni u 
l-implimentazzjoni tagħhom jiggarantixxu kompetizzjoni ġusta għall-kumpaniji 
Ewropej fi swieq ta' pajjiżi terzi, u viċi versa;

15. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lir-rwol tal-issettjar tal-istandards 
internazzjonali għall-kompetizzjoni ġusta; jinsisti li l-UE għandha ssaħħaħ l-approċċ 
multilaterali tagħha għall-issettjar ta' standards, b'mod partikolari fil-kuntest tal-ISO u l-
IEC; iwissi kontra n-nazzjonalizzazzjoni ta' approċċi li jissettjaw standards, b'mod 
partikolari fil-kuntest tal-Inizjattiva "Belt and Road" taċ-Ċina u strateġiji oħra li jsaħħu 
l-konnettività; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi koordinatur ta' livell għoli għall-
politika tal-istandardizzazzjoni f'dan il-kuntest;

16. Jenfasizza l-importanza li tiġi inkorporata perspettiva bbażata fuq il-ġeneri kemm fil-
livell multilaterali kif ukoll f'dak bilaterali, inklużi l-kapitoli dwar il-ġeneru fil-ftehimiet 
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kummerċjali u t-tfassil ta' miżuri sensittivi għall-kwistjonijiet relatati mal-ġeneri (eż. l-
iżgurar li kemm il-valutazzjonijiet tal-impatt ex ante kif ukoll dawk ex post jinkludu l-
impatt fuq il-ġeneri tal-politika kummerċjali u l-ftehimiet tal-UE), sabiex tingħata spinta 
lill-kompetizzjoni u jiġi promoss it-tkabbir ekonomiku inklużiv.
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