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IL-PARLAMENT EWROPEW

TWEĠIBIET GĦALL-KWESTJONARJU GĦALL-

KUMMISSARJU ASHTON  

Parti B - Mistoqsijiet speċifiċi

1. Il-komunikazzjoni "Ewropa Globali" hija meqjusa bħala l-istqarrija 
tal-politika tal-Kummissjoni dwar il-kummerċ internazzjonali kif ukoll 
il-komponent estern tal-istrateġija tal-kompetittività tagħha.  Fid-dawl 
tal-kriżi finanzjarja serja, il-prezzijiet tal-ikel li qed jogħlew ferm u d-
deterjorazzjoni kontinwa fil-kundizzjonijiet ambjentali mad-dinja, li se 
jolqtu severament il-kummerċ internazzjonali u l-ekonomija dinjija, 
qiegħda tistenna li taġġusta xi politiki kummerċjali li ġew imniżżla f'din 
il-komunikazzjoni, b'mod partikolari l-aċċess għas-suq għall-prodotti u 
servizzi tal-UE f'pajjiżi terzi, l-użu ta' strumenti ta' difiża kummerċjali, 
l-infurzar tad-Drittijiet ta' Proprjetà Intellettwali u l-aċċess ta' 
kumpaniji tal-UE għas-swieq ewlenin ta' akkwist pubbliku barranin?

L-Ewropa Globali tindirizza mistoqsija speċifika: kif tista' l-politika kummerċjali 
ssaħħaħ il-kompetittività ekonomika esterna tal-Ewropa u tgħina biex nibnu 
soċjetajiet iktar b'saħħithom? L-argument prinċipali tal-Ewropa Globali hu li l-ftuħ 
tagħna għall-kummerċ, il-ftuħ tal-oħrajn lejna u l-impenn mal-ekonomija globali 
huma kruċjali għas-saħħa tal-ekonomiji u tas-soċjetajiet tagħna. Tabilħaqq aħna rridu 
nkunu lesti biex nadattaw l-elementi ta' din il-politika għal-bidliet fiċ-ċirkustanzi 
globali. Irridu nibqgħu nadattaw il-mod kif naħdmu u nassiguraw li qegħdin 
nindirizzaw il-kwistjonijiet it-tajbin. Iżda jien nemmen li l-kriżi attwali ssaħħaħ biss l-
importanza tal-impenn tal-Ewropa Globali fir-rigward ta' kundizzjonijiet ta' kummerċ 
ġust u ekonomija globali miftuħa bbażata fuq regoli, b'mezzi effettivi għall-infurzar 
tagħhom.

L-analiżi ekonomika wara l-istrateġija tal-Ewropa Globali tibqa' soda. Hi msaħħa 
mid-dejta għall-2007, li turi li l-UE qed tibqa' taħdem sew fis-swieq tal-esportazzjoni, 
speċjalment għall-prodotti u servizzi li jeħtieġu kapaċitajiet sofistikati jew għarfien 
speċjalizzat. Aħna għadna, u ser nibqgħu, kontinent tal-kummerċ, integrat ħafna fil-
katini tal-forniment globali, u dipendenti fuq is-swieq globali kemm għall-prodotti li 
nimpurtaw kif ukoll għall-esportazzjonijiet li nbiegħu.

F'dan l-istadju huwa diffiċli biex tbasssar kif il-kriżi finanzjarja attwali ser taffettwa 
din is-sitwazzjoni, jew il-kummerċ internazzjonali b'mod ġenerali. Irridu nantiċipaw 
tnaqqis fid-domanda fis-swieq żviluppati hekk kif jonqos l-infiq tal-konsumatur, u 
probabbli dgħufija simili f'uħud mill-imsieħba tagħna li għandhom ekonomija 
emerġenti li qed tikber. It-tnaqqis globali huwa wkoll iż-żmien meta il-pressjonijiet 
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protezzjonisti fl-Ewropa u fl-imsieħba tagħna tal-kummerċ huma potenzjalment l-
iktar b'saħħithom. Dawn il-kundizzjonijiet huma kkumplikati iktar b'żieda fil-
pressjoni fuq riżorsi bħal ikel bażiku u l-ħtieġa urġenti li jitnaqqas l-impatt tat-tkabbir 
ekonomiku fuq l-ambjent, kemm hawn kif ukoll fid-dinja li qed tizviluppa.

B'mod ġenerali, jien nemmen li l-prijoritajiet tal-Ewropa Globali huma tajbin għall-
kuntest attwali. Huwa importanti li aħna nibqgħu impenjati bis-sħiħ sabiex 
nassiguraw li l-kumpaniji tagħna jkollhom aċċess ġust għas-swieq tal-esportazzjoni u 
li l-imsieħba tal-kummerċ tagħna jissodisfaw l-obbligi tagħhom tad-WTO. In-
negozjar ta' FTAs komprensivi ma' ekonomiji emerġenti huwa għodda importanti 
f'dan ir-rigward. It-tnedija tal-2007 tas-Sħubija għall-Aċċess għas-Suq bejn il-
Kummissjoni, l-Istati Membri u n-negozju saħħet ukoll l-approċċ tagħna b'mod utli.  
Irridu nibqgħu niffokaw ir-riżorsi, bl-użu tas-Sħubija għall-Aċċess għas-Suq u għodda 
oħrajn, biex nassiguraw li l-esportaturi tagħna, kbar jew żgħar kemm ikunu, jieħdu 
trattament ġust barra. Dan ser ikun importanti fil-qasam tal-akkwist pubbliku, li jibqa' 
wieħed mis-swieq l-iktar magħluqa fl-ekonomija globali, iżda li hu qasam li fih il-
kumpaniji Ewropej ta' kull daqs għandhom kompetenza imprezzabbli. Madankollu, 
jien nagħraf li dan hu wieħed mill-iktar oqsma diffiċli li fih jidher progress fin-
negozjati bilaterali tagħna, iżda hu wkoll qasam fejn irridu nkunu sensittivi lejn iċ-
ċirkustanzi lokali li jinsabu fl-isfond tal-pożizzjonijiet tan-negozjati tal-imsieħba 
tagħna. Jien nixtieq narana, pereżempju, intejbu l-aċċess għall-investiment ambjentali 
u t-teknoloġiji Ewropej fis-swieq kbar industrijali emerġenti fejn jistgħu 
jikkontribwixxu għall-bidla lejn tkabbir b'livell baxx ta' karbonju. Dan hu punt li 
nixtieq nagħtih prijorità fl-aġenda tal-kummerċ tagħna maċ-Ċina.

Aħna għandna nkunu wkoll lesti u ħerqana li nużaw is-sistema ta' difiża kummerċjali 
tagħna sabiex nassiguraw li l-oħrajn jipprattikaw kummerċ ġust u ma jkunx hemm 
dumping tal-prodotti fis-swieq tagħna b'tali mod li jkun ta' ħsara għall-interess 
ekonomiku Ewropew. Difiża kummerċjali effettiva hija l-aspett l-ieħor ta' suq miftuħ:
aħna miftuħin għall-kummerċ, iżda nistennew li l-imsieħba tal-kummerċ tagħna 
jippratikaw kummerċ ġust.

Jien nemmen ukoll li għandna raġun li niffokaw fuq il-ġlieda globali kontra l-
falsifikazzjoni mhux biss għaliex din hi ta' ħsara kbira għall-kumpaniji tagħna, u 
tolqot direttament il-vantaġġi leġġitimi komparattivi tagħhom, iżda minħabba wkoll li 
l-prodotti falsifikati jistgħu faċilment ikunu prodotti mhux siguri jew ta' kwalità 
inferjuri.  

2. Wara l-falliment tal-laqgħat ministerjali tad-WTO f'Lulju, u billi ma 
jidher li hemm l-ebda konklużjoni għad-Doha Round fil-qrib, x'inhuma 
l-konsegwenzi fiż-żmien fit-tul għall-Unjoni Ewropea u għall-bqija tad-
dinja jekk ikun hemm staġnar fit-tul fin-negozjati tad-WTO? X'ġejjieni 
hemm għas-sistema ta' kummerċ multilaterali bbażata fuq id-WTO jekk 
id-Doha Round jonqos milli jżomm mal-wegħda tiegħu dwar l-iżvilupp? 
Taħseb li j is ta'  jkun hemm il-ħtieġa li jitwarrab il-prinċipju 
fundamentali ta' "Impenn Uniku"? Għandek il-ħsieb li tappoġġja 
b'mod attiv riforma tad-WTO li tinkludi l-ħolqien ta' dimensjoni 
parlamentari għal din l-organizzazzjoni sabiex tissaħħaħ il-leġittimità 
demokratika u t-trasparenza tan-negozjati tad-WTO?  
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L-ewwel nett, qatt qabel ma konna daqshekk viċin ta' ftehim tad-DDA bħal f'Lulju, u 
jien se nkompli nibni fuq dik il-ħidma. Falliment tad-Doha Round ikollu konsegwenzi 
fuq numru ta' livelli. Hemm l-opportunità mitlufa li Doha jagħti pakkett sod ta' 
żvilupp, inkluż aċċess mingħajr dazju u mingħajr kwoti għall-pajjiżi l-inqas 
żviluppati, għajnuna għall-kummerċ u faċilitazzjoni tal-kummerċ. Hemm 
opportunitajiet tal-kummerċ mitlufa, kemm fid-dinja żviluppata, iżda wkoll fl-
ekonomiji emerġenti li qed jikbru. Hemm ukoll in-nuqqas ta' garanzija ta' ftehim ta' 
kummerċ li kien jikkonsolida u jagħmel irriversibli l-aċċessi kollha ġodda għas-suq li 
ġew offerti b'mod unilaterali mill-aħħar ftehim kummerċjali multilaterali 
erbatax/ħmistax-il sena ilu. Hemm l-opportunità mitlufa li l-Istati Uniti titressaq lejn 
riforma ikbar tal-biedja sabiex is-sussidji tal-biedja tal-Istati Uniti jkollhom inqas 
effett ta' ħsara fuq il-bdiewa fid-dinja li qed tiżviluppa. Bosta huma l-oqsma oħrajn 
fejn Doha jżid, b'mod progressiv, mal-ftuħ tal-ekonomija globali jew jirfina u jsaħħaħ
ir-regoli globali li jgħinu jassiguraw li l-kummerċ globali hu ġust.

Falliment ta' Doha jista' biss inaqqas il-kredibilità tad-WTO, mhux l-inqas mal-
ekonomiji emerġenti u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw li qegħdin iktar 'l isfel fis-sellum 
tal-iżvilupp. L-għan ta' Doha kien li jkun tip differenti ta' ftehim ta' kummerċ, li juri li 
s-sistema ta' kummerċ multilaterali kienet kapaċi li tirrifletti l-ħtiġijiet differenti tal-
pajjiżi li qed jiżviluppaw. Hemm riskju li falliment ta' Doha jista' jwassal xi pajjiżi li 
qed jiżviluppaw li jikkonkludu li l-interessi tagħhom ma jistgħux jinqdew fi ħdan l-
istituzzjonijiet eżistenti.

Jien nifhem li l-idea ta' impenn uniku tqajjem sfidi kbar politiċi u tekniċi meta jkollok 
sħubija tad-WTO ta' 153 membru, u jien nemmen li hu probabbli li d-WTO ser 
jevolvi iktar strutturi varjabbli għan-negozjar fil-futur. Madankollu, Doha kien 
imfassal bħala impenn uniku u l-bilanċ assigurat mill-impenn uniku hija importanti 
kemm għall-bilanċ bejn il-partijiet differenti tan-negozjar bħal pereżempju l-
agrikultura u l-prodotti u s-servizzi, iżda wkoll għall-bilanċ finali bejn il-
liberalizzazzjoni tal-kummerċ u l-miżuri speċjali għall-iżvilupp li huma ċentrali għad-
Doha Round. Fil-prinċipju jien nagħti l-appoġġ tiegħi għal kwalunkwe bidla fil-
prattika tad-WTO li żżid it-trasparenza tal-proċess ta' negozjar u tas-soluzzjoni tat-
tilwim, u li żżid il-kapaċità tal-parlamentari sabiex jissorveljaw u jinfluwenzaw il-
pożizzjonijiet meħuda mill-gvernijiet tagħhom.

3. Fil-fehma tiegħek x'għandu jkun l-impatt tal-Ftehimiet ta' Sħubija 
Ekonomika bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati tal-AKP fuq it-tkabbir 
ekonomiku, l-iżvilupp, l-integrazzjoni, il-koeżjoni u l-irwol tal-pajjiżi 
tal-AKP fil-ġejjieni? Fid-dawl tat-talbiet ta' uħud mill-pajjiżi tal-AKP li 
ffirmaw ftehimiet temporanji, li jikkonċernaw biss prodotti, mal-
Kummissjoni Ewropea, lesta li tinnegozja mil-ġdid il-kapitoli inklużi fil-
ftehimiet ta' tranżizzjoni? Se tkompli tinnegozja EPAs sħaħ? Kif 
biħsiebek ittejjeb l-immaġni pubblika tal-Unjoni Ewropea fir-rabtiet 
mal-pajjiżi tal-AKP?

L-għanijiet tal-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika (EPAs) m'humiex mibdula minn 
dawk li l-AKP u l-UE ftehmu flimkien fil-ftehim ta' Cotonou fl-2000. L-EPAs iridu 
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jippromwovu l-iżvilupp sostenibbli u jikkontribwixxu għan-nuqqas ta' faqar fil-pajjiżi 
tal-AKP. Dan jinkludi b'mod speċifiku l-bini fuq inizjattivi għall-integrazzjoni 
reġjonali tal-AKP sabiex titjib l-integrazzjoni tagħhom fl-ekonomija dinjija. Aħna 
rridu ngħinu lill-AKP biex jintegraw b'mod gradwali fl-ekonomija globali minflok ma 
jkomplu jkunu marġinalizzati minnha. Taħt il-preferenzi tal-kummerċ fil-Ftehim ta' 
Cotonou, is-sehem tal-AKP tal-kummerċ fl-UE kien qed jonqos u jsir iktar 
ikkonċentrat f'materji bażiċi mhux ipproċessati.  Twaqqif ta' dan it-tnaqqis ser ikun 
suċċess fih innifsu, iżda aħna għandna nfittxu li nappoġġjaw id-diversifikazzjoni ta' 
dawn l-ekonomiji. Biex nagħmlu dan neħtieġu EPAs reġjonali kompleti li jgħinu l-
industrija tal-AKP tissodisfa l-istandards internazzjonali, jiftħu opportunitajiet ġodda 
fil-kummerċ tas-servizzi, li huwa kruċjali għall-iżvilupp, u jibnu ambjent legali sigur 
u kundizzjonijiet legali li ser jgħinu biex jattiraw investiment.

Fit-termini tal-ftehimiet temporanji inizjalati fl-2007, aħna rridu niffirmawhom sabiex 
nagħmlu s-sistema tagħna tal-kummerċ kompatibbli mar-regoli tad-WTO u sabiex 
nipproteġu l-aċċess għas-suq tal-imsieħba tagħna.  Irridu wkoll nagħrfu li l-pajjiżi 
huma attwalment involuti fin-negozju ta' EPAs kompleti sabiex jissostitwixxu l-
ftehimiet temporanji. Il-pajjiżi huma liberi li jqajmu kwalunkwe tħassib bħala parti 
minn dawn in-negozjati iktar wiesgħa, inkluż kwalunkwe kwistjoni li tirriżulta mill-
ftehimiet temporanji. Jien ninsab konxja tat-tħassib mqajjem minn reġjuni differenti u 
li dawk l-istess reġjuni tennew l-iskop tagħhom li jilħqu EPAs kompleti orjentati lejn 
l-iżvilupp.

Dawn l-EPAs mhux ser ikunu l-istess.  Bla dubju ma jagħmilx sens li jiġi ffirmat 
ftehim li r-reġjun ikkonċernat ma jistax jimplimenta, għalhekk jeħtieġ li jirriflettu 
differenzi reġjonali. Iżda l-EPAs kollha għandhom ikunu "kompleti" fis-sens li jiġbru 
kull mezz possibbli ta' appoġġ għall-iżvilupp.

In-negozjati tal-EPA huma dwar riforma u bdil ta' sistema ta' preferenza tal-kummerċ
ta' 30 sena. In-negozjati taghna saru fl-isfond tad-data tal-iskadenza iebsa tal-
iskadenza legali tar-sistema tal-kummerċ ta' Cotonou fl-2007.  Riforma fuq din l-
iskala qatt mhi faċli. Ir-rispett tad-data tal-iskadenza fissret kompromess fuq kull naħa 
u xi għażliet diffiċli. Sakemm nistgħu naslu għall-firma tal-ftehimiet temporanji, 
bħalissa qed naħdmu taħt inqas pressjoni diretta. Jien nemmen li aħna nistgħu u 
għandna nagħtu karattru differenti lin-negozjati. Jien ċertament li nkun irrid ninvesti 
b'mod personali fl-impenn mal-imsieħba tal-AKP tagħna, nispjega x'qed infittxu li 
nagħmlu u nisma' x'jixtiequ huma minn dawn il-ftehimiet, u nisma' t-tħassib tagħhom.
Nittama li nġib l-istil personali tiegħi f'dik ir-relazzjoni u se nagħmel l-almu tiegħi 
biex inkompli naħdem għat-tisħiħ tar-relazzjonijiet mal-AKP. Jien nara l-ħidma fil-
qrib mal-Parlament Ewropew u s-soċjetà ċivili bħala parti essenzjali minn dan.

4. Fid-dawl tal-iżviluppi riċenti fl-ekonomija globali, in-nuqqas ta' 
progress fin-negozjati kummerċjali multilaterali u l-progress aktar bil-
mod milli mistenni f'xi negozjati bilaterali, taħseb li jeħtieġ li tiġi 
kkunsidrata mill-ġdid l-istrateġija tal-UE fil-konfront tal-imsieħba 
kummerċjali ewlenin tagħna?  B'mod partikulari, kif tistenna li 
tindirizza kwistjonijiet regolatorji u kwistjonijiet oħra li wasslu għal 
diverġenzi mal-Istati Uniti; x'miżuri biħsiebek tadotta sabiex tiżviluppa 
rabta kummerċjali aktar bilanċjata maċ-Ċina; u x'se tagħmel sabiex 
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tassigura li n-negozjati dwar Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles mar-
reġjuni tal-Ażja, tal-Amerika Latina u tal-Mediterran jikkontribwixxu 
favur integrazzjoni reġjonali mtejba li tkun ħafna aktar ta' ġid għaż-
żewġ naħat minn sensiela ta' ftehimiet bilaterali?

Jien nemmen bis-sħiħ li neħtieġu li nikkumplimentaw l-impenn tagħna għall-ġestjoni 
tas-sistema ta' kummerċ multilaterali permezz tad-WTO b'relazzjonijiet b'saħħithom, 
strateġiċi u ekonomiċi mal-imsieħba tal-kummerċ ewlenin tagħna. Il-bidliet profondi 
li qed naraw fl-ambjent ekonomiku globali, u l-grad ta' kif aħna interdipendenti 
ekonomikament mal-poteri li qed jikbru, jagħmlu sħubija effettiva u kostruttiva mal-
Indja, maċ-Ċina, mal-Ġappun, mal-Korea, mal-pajjiżi tal-ASEAN u tal-Amerika 
Latina iktar neċessarja milli qatt kienet. L-impenn ekonomiku mal-viċinat tal-Ewropa, 
inkluż ir-Russja u l-Mediterran, huwa wkoll ta' importanza kbira. Ir-relazzjoni tagħna 
mal-Istati Uniti tibqa' il-pedament tal-ekonomija globali u l-ikbar relazzjoni 
kummerċjali fid-dinja.

Dwar l-Istati Uniti, huwa vera li d-differenzi fir-regoli regolatorji u fl-approċċi tagħna 
jibqgħu jkunu ta' ostakolu għall-kummerċ. Rari jkun hemm soluzzjonijiet f'daqqa 
waħda għall-barrieri regolatorji għall-kummerċ. Iżda aħna għandna aġenda intensiva 
ta' ħidma mal-Istati Uniti biex nippruvaw nsolvu dawn il-problemi. Il-ħolqien tal-
Kunsill Ekonomiku Transatlantiku (Transatlantic Economic Council - TEC) fl-2007 
joffri għodda ġodda potenzjali biex jinġieb iffukar politiku dwar problemi regolatorji.
Bl-impenn ekonomiku tajjeb mill-Amministrazzjoni tal-Istati Uniti li jmiss, it-TEC u 
d-djalogu regolatorju tagħna mal-Istati Uniti huwa mimli potenzjal. Madankollu aħna 
m'għandniex inħallu tensjonijiet kummerċjali jgħattu l-fatt li l-UE u l-Istati Uniti 
għandhom rwol konġunt u essenzjali x'jilgħabu fil-formazzjoni tal-fażi li jmiss tal-
globalizzazzjoni, u fil-ħidma kostruttiva ma' pajjiżi oħrajn bħaċ-Ċina u l-Indja.

Il-predeċessur tiegħi kien jgħid li ċ-Ċina hija l-ikbar sfida unika fil-politika Ewropea 
tal-kummerċ u jien inħossni inklinata li naqbel miegħu. Jien naħseb li r-relazzjoni hi 
kemm ferm importanti u kemm potenzjalment ferm benefiċjali għaż-żewġ naħat. Id-
defiċit kummerċjali tagħna maċ-Ċina hu impressjonanti, u sa ċertu punt, jirrifletti l-
fatt li s-swieq taċ-Ċina mhumiex miftuħin għall-prodotti, servizzi u investiment 
tagħna daqs kemm nixtiequ u nistennew li jkunu. Il-ħolqien tal-Mekkaniżmu ta' Livell 
Għoli fl-2008 kien sinjal min-naħa Ċiniża li huma jirrikonoxxu t-tħassib tagħna dwar 
l-iżbilanċ fil-kummerċ tagħna, iżda ser ikun iġġudikat fuq ir-riżultati mhux l-
intenzjonijiet tajbin. L-iffukar tiegħi maċ-Ċina se jkun fuq relazzjoni li hi kostruttiva 
biżżejjed li timmaniġġja djalogu onest dwar il-problemi tal-aċċess għas-suq, iżda li 
tagħraf l-interdipendenza ekonomika tagħna u l-interessi strateġiċi komuni.

Fil-ftehimiet tal-kummerċ ħieles tagħna se jibqa' l-iskop ta' bini b'saħħtu ta' suq 
reġjonali. Huwa ċentrali għall-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika u jinsab fil-bażi tal-
għażliet li għamilna dwar l-istruttura tan-negozjati mal-ASEAN, mal-Amerika 
Ċentrali, mal-Komunità Andina, mal-Mercosur, mar-reġjun tal-Mediterran u mal-
Kunsill tal-Kooperazzjoni tal-Golf. Dan l-approċċ jagħmel sens ekonomiku, u 
jassigura li msieħba izgħar ikollhom piż kollettiv d'negozjati mal-UE.  Dan jirrifletti 
wkoll l-esperjenza Ewropea propja tagħna: suq reġjonali ikbar huwa magna 
ekonomika iktar b'saħħitha u destinazzjoni iktar attraenti għall-investiment u l-
kummerċ. Anke meta aħna miftuħin għal approċċi "b'ritmi differenti" – kif aħna fix-
Xlokk tal-Ażja, fil-Mediterran u fil-Komunità Andina, fejn tali flessibbilità 
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sempliċiment tirrifletti kapaċitajiet ta' żvilupp differenti fir-reġjun – aħna għandna 
nibqgħu nagħmlu l-integrazzjoni ekonomika iktar b'saħħitha minn reġjun għall-ieħor 
bħala l-iskop finali.

5. Huwa ċar li sa ma jiġi rratifikat it-Trattat ta' Liżbona, il-
Kummissjoni u l-membri tagħha huma marbuta mit-Trattati attwali.
Madankollu, fil-fehma tiegħek, x'inhuma l-azzjonijiet li l-Kummissjoni 
diġà tista' tieħu mingħajr ma tistenna r-ratifika formali tiegħu? Tkun 
lesta li tappoġġja talba tal-Parlament Ewropew għal Ftehim 
Interistituzzjonali li fiha l-PE jingħata dawk is-setgħat fil-qasam tal-
kummerċ barrani li kien se jirċievi skont it-Trattat ta' Liżbona? Kemm 
inti lesta li testendi l-koperazzjoni mal-Parlament Ewropew fi 
kwistjonijiet kummerċjali 'l hinn mill-obbligi stipulati fit-Trattati? Kif 
tħares lejn ir-responsabilità tiegħek fil-konfront tal-Parlament 
Ewropew? X'esperjenza u kompetenzi taħseb li tista' tikkontribwixxi 
lill-kariga tiegħek bħala Kummissarju tal-UE għall-kummerċ?

Bħala Parlamentari impenjata b'għaxar snin esperjenza fil-House of Lords Brittanika, 
jien nemmen bis-sħiħ fir-rwol tal-Parlament Ewropew li jaħdem mal-Kummissjoni 
Ewropea biex ifasslu l-politika kummerċjali u fejn jeħtieġ li jżomm il-Kummissjoni 
responsabbli. Jien naqbel bis-sħiħ mal-opinjoni ta' dan il-Kumitat li l-bidliet introdotti 
mit-Trattat ta' Liżbona fil-qasam tal-Politika Kummerċjali Komuni, speċjalment fejn 
isaħħaħ ir-rwol tal-Parlament Ewropew u jpoġġih fuq l-istess livell bħal Kunsill, se 
jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-leġitimità demokratika u l-effettività tal-politika 
kummerċjali tagħna, speċjalment fejn iżid b'mod sustanzjali s-setgħat ta' dan il-
Parlament.  Il-Kummissjoni ppromwoviet b'mod attiv rwol Parlamentari ikbar matul 
il-Konferenzi Intergovernattivi li wasslu għat-Trattat ta' Liżbona. 

Huwa f'dan il-ħsieb li l-predeċessuri tiegħi, Pascal Lamy u Peter Mandelson, kienu 
diġà impenjaw ruħhom li jżommu l-Parlament infurmat bl-iżviluppi politiċi u bin-
negozjati. Jien naqbel bis-sħiħ mal-idea li sabiex din ir-relazzjoni tkun produttiva 
huwa importanti għall-Kummissjoni li tiġi f'dan il-Parlament u tinfurmakom, ferm 
qabel ma jkunu bdew in-negozjati, bl-intenzjoni tagħna li nitolbu direttivi tan-
negozjati mill-Kunsill. Tridu tkunu f'pożizzjoni li tagħmlu kummenti dwar dawn id-
direttivi tan-negozjar, tissorveljaw il-progress tan-negozjati fl-istadji kollha u 
tippreparaw opinjonijiet formali fejn ikun meħtieġ. Jien se nħares u nirrispetta din il-
prattika b'attenzjoni kbira.

Tabilħaqq, sakemm ikun ratifikat it-Trattat ta' Liżbona, il-Kummissjoni u l-Membri 
tagħha huma obbligati li jaġġixxu fi ħdan il-limiti tat-Trattati attwali, li jgħodd ukoll 
għal dan il-Parlament. B'hekk, waqt li jien minix f'pożizzjoni li nikkom metti l-
Kummissjoni biex tapplika minn qabel dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Liżbona, jien 
ninsab lesta li nagħmel użu sħiħ tal-marġini fi ħdan ir-regoli attwali sabiex inżomm u 
nsaħħaħ l-involviment tal-Parlament fil-politika kummerċjali.

Dan ikun ifisser, pereżempju:

 Inżomm il-Parlament Ewropew u dan il-Kumitat infurmati bis-sħiħ dwar il-
preparazzjoni, il-kondotta u l-konklużjoni ta' negozjati internazzjonali;
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 Naqsam l-informazzjoni rilevanti kollha, b'hekk il-Parlament Ewropew ikun 
ittratat bl-istess mod bħall-Kunsill;

 Nieħu sehem b'mod regolari fil-laqgħat Plenarji, formali u informali tal-
Parlament Ewropew (b'mod partikolari mal-Kumitat tagħkom) fil-ħsieb tal-
ftehim ta' Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-PE u l-Kummissjoni tal-2004.

 Nikkonsultakom u nisma' l-ideat tagħkom dwar l-isfidi ewlenin iffaċċjati fil-
qasam tal-kummerċ u nibni fuq ir-rakkomandazzjonijiet tagħkom fejn xieraq.

Barra minn hekk, in-natura ġenerali tal-ftehimiet kumplessi li qed ninegozjaw illum 
għandhom tendenza li jkopru oqsma li jassiguraw li l-Parlament għandu vuċi fil-
ftehimiet finali. Jien napprezza li dan huwa l-każ.
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