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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 

Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-

mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jenfasizza l-importanza ta' suq transatlantiku għaċ-ċittadini u l-industriji tal-UE u tal-Istati 

Uniti tal-Amerika; jenfasizza li r-riżultat ewlieni tan-negozjati għandu jwassal għal ftehim 

profond, komprensiv, ambizzjuż, bi standard għoli ta’ kummerċ ħieles u ta' investiment, li 

jirrispetta u jippromwovi l-valuri Ewropej, jistimola t-tkabbir sostenibbli, il-kooperazzjoni 

xjentifika, l-innovazzjoni u l-ħolqien ta’ impjiegi ta’ kwalità għolja u jikkontribwixxi 

għall-benesseri taċ-ċittadini Ewropej billi jqiegħed l-interessi tagħhom fil-qalba tan-

negozjati kummerċjali tat-TTIP; jinnota li t-TTIP għandha l-għan li telimina t-tariffi, id-

dazji u l-kwoti, iżda wkoll li toħloq kooperazzjoni regolatorja u twaqqaf standards għolja 

konġunti fis-suq globali; jinnota li l-isforzi dwar l-eliminazzjoni tat-tariffi u l-

armonizzazzjoni regolatorja jridu jkunu bilanċjati; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-

proċess li bih tikkomunika maċ-ċittadini u mal-partijiet interessati kollha bl-għan li 

takkomoda l-opinjonijiet tagħhom fejn possibbli, biex tmexxi n-negozjati bl-iktar mod 

trasparenti possibbli u biex tippubblika t-testi u d-dokumenti kollha possibli dwar in-

negozjati, inkluż dokumenti relatati ma' kapitlu possibbli dwar l-enerġija u l-SMEs, b'hekk 

tipprovdi livelli massimi ta' trasparenza għaċ-ċittadini Ewropej; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex iżżomm l-objettiv li tiddedika kapitlu speċifiku għall-

enerġija li jinkludi l-materja prima industrijali fit-TTIP bl-għan li toħloq suq kompetittiv, 

trasparenti u nondiskriminatorju, li jista' jżid b'mod sinifikanti s-sigurtà tal-enerġija tal-

UE, itejjeb id-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija u jwassal biex jonqsu l-prezzijiet tal-

enerġija; jenfasizza f’dan ir-rigward l-importanza tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u l-

effiċjenza fl-użu tal-enerġija biex tiżdied is-sigurtà tal-enerġija; jenfasizza li dan il-kapitlu 

speċifiku jrid jintegra garanziji ċari li l-istandards ambjentali u l-għanijiet ta' azzjoni dwar 

il-klima tal-UE ma jiddgħajfux u li l-UE żżomm il-libertà li taġixxi b'mod indipendenti fit-

twaqqif ta' standards u ta' għanijiet futuri; 

3. Ifakkar li l-Parlament Ewropew jrid jagħti l-approvazzjoni tiegħu għal ftehim TTIP, li 

mingħajrha dan ma jkunx jista’ jidħol fis-seħħ; 

4. Jenfasizza l-ħtieġa għall-UE li tistabbilixxi sorsi ta' provvista tal-enerġija differenti u 

affidabbli; jitlob, f'dan ir-rigward li l-Kummissjoni tiżgura politika ta' kummerċ ħieles u 

tippromovi investiment fir-rigward tal-fjuwils, inkluż LNG u żejt mhux maħdum, filwaqt 

li żżomm id-dritt tal-UE li tikkategorizza l-fjuwils skont l-impatt tas-CO2 tagħhom tul iċ-

ċiklu tal-ħajja u tibqa' tikkunsidra l-għanijiet tal-UE dwar il-klima; 

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex tħares lil hinn mil-limitazzjonijiet tal-esportazzjoni u 

taħdem fejn xieraq dwar l-armonizzazzjoni u l-approssimazzjoni transatlantika ta' 

istandards u regolamenti ta' livell għoli u reċiproċi li jiddefinixxu l-prinċipji ta’ appoġġ 

pubbliku għal sorsi differenti ta’ enerġija, sabiex jiġu ċirkonskritti r-riskji ta’ distorsjoni 

tal-kompetizzjoni, bħal pereżempju d-definizzjoni ta' koġenerazzjoni bl-użu tal-bijomassa; 

jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tesplora modi li bihom issaħħaħ il-kooperazzjoni dwar ir-

riċerka fl-enerġija, fl-iżvilupp u fl-innovazzjonijiet u sabiex tippromovi teknoloġija aktar 
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nadifa; 

6. Jirreferi għad-differenzi attwali bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-UE mhux biss fuq 

prezzijiet tal-enerġija u aċċess għall-materja prima, iżda wkoll fl-emissjonijiet tas-CO2 per 

capita, li jwasslu għal kundizzjonijiet mhux ugwali f'termini ta' kompetittività u 

protezzjoni tal-ambjent; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tinkludi klawsola ta' 

salvagwardja bilaterali biex tipprovdi setturi intensivi fl-użu ta’ enerġija u r-rilokazzjoni 

tal-emissjonijiet ta’ karbonju fl-UE, inkluża l-industrija tas-sustanzi kimiċi, tal-materja 

prima u tal-azzar, b’miżuri xierqa li jżommu r-rati tariffarji doganali attwali matul perjodu 

ta' tranżizzjoni xieraq stabbilit wara d-dħul fis-seħħ tat-TTIP bi klawsola mandatorja ta' 

reviżjoni; jemmen li kemm il-kumpaniji tal-Istati Uniti tal-Amerika kif ukoll dawk tal-UE 

għandhom ikunu nkoraġġiti jżidu l-effiċjenza tar-riżorsi u tal-enerġija tagħhom; jistieden 

lill-Kummissjoni biex tqis kif xieraq il-promozzjoni tal-industrija tal-manifattura bħala dik 

li tagħti spinta lir-riindustrijalizzazzjoni Ewropea; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi l-hekk imsejħa "servizzi ekoloġiċi," bħall-kostruzzjoni, 

l-installazzjoni, it-tiswija u l-ġestjoni ta’ prodotti ambjentali, fin-negozjati li għaddejjin 

mas-sħab transatlantiċi tagħna; jinnota li l-Unjoni Ewropea hija mexxej dinji fl-

importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ prodotti u servizzi ekoloġiċi, minkejja li għadhom 

jeżistu bosta ostakli għall-fornituri Ewropej tas-servizzi ekoloġiċi; jinnota li s-settur 

għandu potenzjal ekonomiku konsiderevoli għall-Unjoni Ewropea; 

8. Jenfasizza l-proċess u t-twaqqif tal-istandards skont it-tikkettar enerġetiku tal-UE u d-

direttivi dwar l-eko-disinn, li dwarhom m’għandux ikun hemm kompromessi; 

9. Jenfasizza l-benefiċċji potenzjali konsiderevoli tat-TTIP għall-SMEs; jistieden lill-

Kummissjoni biex tiżgura li l-prijoritajiet u t-tħassib tal-SMEs jiġu kkunsidrati bis-sħiħ 

fin-negozjati TTIP bi qbil mal-prinċipju 'Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir', pereżempju permezz 

ta' valutazzjonijiet tal-impatt komprensivi, ta' konsultazzjonijiet pubbliċi mmirati u l-

involviment tar-rappreżentanti tal-SMEs Ewropej; jirrakomanda li l-Kummissjoni tfittex 

it-twaqqif ta' sistemi unika ta' informazzjoni għall-SMEs u tiddedika kapitlu speċifiku 

għall-SMEs li fih it-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi għandhom ikunu meqjusa 

f'konformità mal-oqsfa regolatorji relevanti; jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi għall-

protezzjoni u t-titjib tal-politiki pro-SMEs u skemi ta’ appoġġ; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi għal regoli tal-oriġini faċli għall-utent (RoO) li jkunu 

jistgħu jiġu applikati b’mod faċli mill-esportaturi tal-UE u timminimizza l-ostakli żejda 

għall-kummerċ u l-burokrazija maħluqa mir-RoO, b’mod speċjali għall-SMEs; 

11. Ifakkar li meta mqabbel mas-suq tal-Akkwist Pubbliku tal-UE, is-suq tal-Istati Uniti jibqa' 

estremament magħluq għal kumpaniji barranin; jitlob li l-Kummissjoni tiffaċilita r-

reċiproċità u l-parteċipazzjoni aktar attiva tal-intrapriżi tal-UE, inklużi l-SMEs, fl-akkwist 

pubbliku tal-Istati Uniti fil-livelli kollha tal-gvern, billi dan jista’ jikkontribwixxi biex 

jistimula l-innovazzjoni tas-settur privat u biex jinħolqu kumpaniji innovattivi u setturi 

ġodda b’rata għolja ta’ tkabbir; jenfasizza li din il-possibbiltà m’għandhiex iddgħajjef il-

kapaċità għall-gvernijiet Ewropej li jżommu s-servizzi pubbliċi tagħhom; 

12. Jinnota li l-approċċi regolatorji differenti fl-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti jinvolvu spiża 

għolja għall-industriji fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku; jemmen li jistgħu jiġu sfruttati 
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kisbiet sinifikanti fl-effiċjenza bl-allinjament ta’ dawn l-approċċi waqt li l-awtoritajiet fl-

Unjoni Ewropea u fl-Istati Uniti jitħallew iżommu u jiksbu standards ta’ kwalità u sigurtà 

għolja għaċ-ċittadini tagħhom; 

13. Jistenna li fin-negozjati l-Kummissjoni tindirizza l-kwistjoni tal-Att dwar “ixtri prodotti 

Amerikani”, "Jones" u “kontenut domestiku” li fil-prattika jxekklu sew il-kumpaniji tal-

UE biex jaċċessaw is-suq tal-Istati Uniti, b’mod speċjali fis-settur tat-tħammil u l-

inġinerija; 

14. Ifakkar lill-Kummissjoni dwar l-importanza li żżomm il-livelli attwali għolja ta' sikurezza, 

sigurtà, protezzjoni tad-data personali u l-ftuħ tal-internet, in-newtralità u l-indipendenza, 

filwaqt li tilqa' l-benefiċċji potenzjali ta' aċċess għas-suq, ta' allinjament regolatorju u ta' 

rikonoxximent reċiproku, inkluż it-twaqqif ta' prinċipji globali komuni fi standards u 

speċfikazzjonijiet tekniċi fil-qasam tal-ICT; 

15. Jitlob għal kompetizzjoni miftuħa fl-iżvilupp tal-ekonomija diġitali, li min-natura tagħha 

hi globali imma li għandha l-bażijiet ewlenin tagħha fl-UE u l-Istati Uniti tal-Amerika; 

jenfasizza li l-ekonomija diġitali trid tkun ċentrali għas-suq transatlantiku, b'lieva fl-

ekonomija globali u fil-ftuħ aktar ta' swieq globali;  

16. Ifakkar lill-Kummissjoni, fir-rigward ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni u t-

telekomunikazzjonijiet, li huwa ta’ importanza partikolari li t-TTIP tiżgura kundizzjonijiet 

ekwi flimkien ma’ aċċess ugwali u trasparenti abbażi tar-reċiproċità għall-kumpaniji tas-

servizzi tal-UE lejn is-suq tal-Istati Uniti u b’obbligu fuq il-fornituri tas-servizzi tal-Istati 

Uniti biex jirrispettaw u jikkonformaw mal-istandards tal-industrija relevanti kollha u tas-

sikurezza tal-prodott u tad-drittijiet tal-konsumaturi, meta jipprovdu servizzi fl-Ewropa 

jew lill-klijenti Ewropej. 

17. Jistieden lill-Kummissjoni, bil-ħsieb li tiġi evitata r-rilokazzjoni bl-ingrossa tas-setturi tal-

manifattura tal-UE u t-telf massiv ta’ impjiegi fl-Istati Membri, twettaq analiżi 

komparattiva tal-kompetittività tas-setturi tal-manifattura tal-UE u tal-kontropartijiet 

tagħhom fl-Istati Uniti; 

18. Jitlob li l-kapitolu rigward id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jiddisponi wkoll għal 

protezzjoni u rikonoxximent msaħħa tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Ewropej; 

19. Jistieden lill-Kummissjoni tiggarantixxi l-validità tal-Indikaturi Ġeografiċi (GI) kollha 

bħala parti mill-ftehim TTIP, inklużi l-prodotti mhux agrikoli; ifakkar lill-Kummissjoni 

fil-valur ekonomikament vitali u ogħla li jġib miegħu l-istatus ta’ GI. 
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