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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 f'sistema ta' kummerċ multilaterali bbażata fuq ir-regoli, il-kundizzjonijiet 
ekwivalenti ta' kompetizzjoni globali għandhom importanza ewlenija għall-kumpaniji 
Ewropej inklużi l-SMEs, biex jibqgħu kompetittivi, tingħata spinta lit-tkabbir, ikun 
żgurat ambjent stabbli u prevedibbli kif ukoll biex jiġu assigurati l-impjiegi eżistenti u 
jinħolqu oħrajn ġodda fl-UE, billi l-għadd ta' impjiegi li jiddependu mill-katini ta' valur 
mondjali qiegħed dejjem jikber; 

2. Jenfasizza li l-SMEs għandhom rwol vitali fil-kummerċ internazzjonali, u jammontaw 
għal madwar 30 % tal-esportazzjonijiet tal-merkanzija tal-UE lejn il-bqija tad-dinja1; 
ifakkar li, sabiex l-SMEs jiġu mgħejuna jlaħħqu ma' sfidi 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 ambjent kummerċjali favorevoli 
għall-SMEs;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-politika tal-kompetizzjoni tal-UE tippromwovi 
kompetizzjoni ġusta u kundizzjonijiet reċiproċi ta' kummerċ fil-livell tal-UE u dak 
globali bl-għan ulterjuri li nsaħħu l-industrija tagħna stess fl-UE; jitlob, għalhekk, li jiġu 
indirizzati l-prattiki kummerċjali inġusti b'mod effettiv billi jsir użu sħiħ mill-istrumenti 
disponibbli, jiġu żviluppati għodod ġodda u effettivi u jiġu indirizzati l-effetti ta' 
distorsjoni tas-sjieda u tas-sussidji minn stati barranin fis-suq intern, b'mod partikolari 
fejn jidħol il-finanzjament tal-UE; jilqa', f'dan l-isfond, l-intenzjoni tal-Kummissjoni l-
ġdida li ssaħħaħ il-mekkaniżmu ta' skrinjar tal-investiment dirett barrani, u jitlob li 
jitkomplew id-diskussjonijiet dwar l-istrument tal-akkwist internazzjonali tal-UE;

4. Isejjaħ, barra minn hekk, lill-Kummissjoni biex jew tkompli ssaħħaħ il-kooperazzjoni 
globali dwar kwistjonijiet ta' kompetizzjoni jew tiżgura kundizzjonijiet ġusti għall-
kompetizzjoni permezz ta' ftehimiet kummerċjali bilaterali u f'fora internazzjonali; 
jappoġġja bis-sħiħ l-isforzi tal-Kummissjoni fil-kuntest tar-riforma tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ (WTO) li qed isseħħ bħalissa, biex jiġu aġġornati r-regoli 
multilaterali dwar is-sussidji jew l-inizjattivi settorjali ħalli s-sussidji fil-livell 
internazzjonali jiġu indirizzati b'mod adegwat;

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli tinnegozja dispożizzjonijiet ambizzjużi u 
infurzabbli dwar il-kompetizzjoni u dwar l-għajnuna mill-Istat fil-ftehimiet kummerċjali 
futuri kollha bħala parti minn politika kummerċjali olistika u ambizzjuża tal-UE;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li r-regoli tal-kompetizzjoni jkunu kompatibbli mal-
ekonomija moderna u jservu bl-aħjar mod lill-konsumaturi Ewropej billi tqis bis-sħiħ l-
impatt tad-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija fuq il-mod kif joperaw is-swieq globali; 
jilqa', f'dan il-kuntest, in-negozjati plurilaterali tad-WTO dwar il-kummerċ elettroniku li 
għaddejjin bħalissa, biex jiġi żgurat li l-kumpaniji jkunu jistgħu jikkompetu mad-dinja 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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kollha b'kundizzjonijiet ekwivalenti bbażati fuq regoli kummerċjali globali.


