
AD\884514MT.doc PE469.725v03-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

2010/2301(INI)

23.11.2011

OPINJONI
tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar l-UE u ċ-Ċina: kummerċ żbilanċjat?
(2010/2301(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Morten Løkkegaard



PE469.725v03-00 2/7 AD\884514MT.doc

MT

PA_NonLeg



AD\884514MT.doc 3/7 PE469.725v03-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-interdipendenza tas-suq Ċiniż u dak tal-UE, u l-ħtieġa ta' kundizzjonijiet 
indaqs fejn jiġi evitat il-protezzjoniżmu; jinnota l-progress taċ-Ċina f'dak li jirrigwarda l-
ftuħ tas-swieq tagħha; jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa li jiġu indirizzati “miżuri ta’ wara 
l-fruntiera” fiċ-Ċina, li jfixklu l-klima tan-negozju għall-impriżi Ewropej; huwa tal-fehma 
li Ftehim ta' Kummerċ Ħieles (FTA) maċ-Ċina jista' jtejjeb ir-relazzjonijiet kummerċjali u 
jkollu impatt pożittiv fuq iż-żewġ naħat, filwaqt li tibqa' tiġi segwita l-linja tad-WTO; 
jinsisti fuq il-fatt li ftehim f'livell tad-WTO għandu jkun prijorità għall-UE;

2. Jenfasizza l-importanza tad-Djalogu Ekonomiku u Kummerċjali ta' Livell Għoli bejn l-UE 
u ċ-Ċina; jistieden lill-UE u ċ-Ċina biex jiltaqgħu darbtejn fis-sena sabiex isaħħu r-
relazzjoni bilaterali tagħhom permezz tad-djalogu u jiksbu riżultati konkreti fl-oqsma ta', 
inter alia, l-investimenti, il-provvediment tas-servizzi, id-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali, l-akkwist pubbliku, is-sikurezza tal-prodotti, il-konformità mar-regoli dwar 
it-trademarks, l-aċċess għall-materja prima, l-istandards u l-ostakli tariffarji kif ukoll dawk 
mhux tariffarji; jistieden lill-Kummissjoni tkompli tenfasizza l-problemi li l-impriżi 
Ewropej jaffaċċjaw fiċ-Ċina fir-rigward tal-burokrazija, tal-kwistjonijiet marbuta mar-
riżorsi umani u tal-aċċess għas-suq;

3. Jenfasizza l-bżonn ta' adozzjoni ta' approċċ bilanċjat fil-konfront taċ-Ċina; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jibnu kooperazzjoni estensiva maċ-Ċina fl-oqsma tar-
riċerka konġunta, bħas-sikurezza tal-prodotti u s-saħħa tal-bniedem, u jistabbilixxu aktar 
skambji fil-qasam xjentifiku, teknoloġiku u kulturali;

4. Jiddispjaċih li l-klima tal-investimenti fiċ-Ċina hija nieqsa mit-trasparenza u li għad hemm 
rekwiżiti diskriminatorji; jappella għal ftehim dwar investiment bilaterali maċ-Ċina, 
sabiex jiżdied l-aċċess għas-suq għall-investimenti, filwaqt li tingħata prijorità lis-setturi 
fejn l-aktar hemm restrizzjonijiet; jenfasizza l-bżonn li jiġu faċilitati l-kummerċ u l-
investiment, speċjalment għall-SMEs; jiġbed l-attenzjoni dwar l-importanza tal-
koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali u ċentrali fiċ-Ċina; jenfasizza l-fatt li ċ-Ċina hija 
l-akbar sors ta' importazzjonijiet għall-UE u hija t-tieni l-akbar suq ta' esportazzjoni tal-
UE, filwaqt li kemm l-importazzjonijiet kif ukoll l-esportazzjonijiet żdiedu b'aktar minn 
30 fil-mija bejn l-2009 u l-2010;

5. Huwa mħasseb li, minħabba n-nuqqas ta' reġistru kummerċjali aċċessibbli liberament, 
hemm skarsezza ta' informazzjoni affidabbli dwar is-sħab kummerċjali fiċ-Ċina; 
jenfasizza l-importanza ta' informazzjoni affidabbli bħala kundizzjoni essenzjali għal 
klima ta' negozju tajba;

6. Huwa mħasseb dwar il-livell għoli ta' falsifikazzjoni u piraterija u l-livell baxx ta' infurzar 
tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fiċ-Ċina, li t-tnejn li huma jxekklu l-innovazzjoni fl-
UE u jolqtu b'mod konsiderevoli s-sikurezza tal-konsumaturi; jistieden kemm lill-
Kummissjoni kif ukoll lill-Istati Membri jintensifikaw id-taħditiet maċ-Ċina dwar l-
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infurzar effikaċi tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, anke fil-livelli reġjonali u lokali; 
jenfasizza r-rekwiżiti diskriminatorji formali imposti fuq l-impriżi barranin, li jimpedixxu 
li dawn jiddefendu b'mod effikaċi d-drittijiet u l-privattivi tagħhom fiċ-Ċina; huwa tal-
fehma li l-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ta' impriżi internazzjonali 
min-naħa tal-awtoritajiet Ċiniżi hija essenzjali biex jiżdied il-kummerċ bejn l-UE u ċ-Ċina
u jilqa' l-isforzi li saru; iqis li l-esportazzjoni ta' prodotti ta' teknoloġija avvanzata mill-UE 
tista' tikkostitwixxi qasam ta' tkabbir esponenzjali, aġevolat mill-bżonn taċ-Ċina ta' dawn 
il-prodotti u l-kapaċità tal-UE li timmanifatturahom;

7. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ aċċess aħjar għas-swieq tal-akkwist pubbliku; huwa mħasseb dwar 
il-leġiżlazzjoni u l-politiki Ċiniżi dwar l-akkwist pubbliku li komparattivament huma aktar 
protezzjonisti; jenfasizza li l-UE trid tibqa' tagħmel pressjoni fuq iċ-Ċina, bis-swieq 
emerġenti tagħha, partikolarment fir-rigward tal-adeżjoni bla dewmien tagħha mal-Ftehim 
dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA) tad-WTO, sabiex tiżgura li l-proċeduri ta' akkwist 
pubbliku jikkonformaw mal-istandards internazzjonali u biex tistabbilixxi kundizzjonijiet 
prevedibbli għas-sottokuntratturi; jappoġġja r-rieżami tal-Kummissjoni tal-miżuri 
meħtieġa biex jiġu żgurati kundizzjonijiet indaqs fir-rigward tal-aċċess ġust għal 
proċeduri tal-akkwist f'pajjiżi terzi għall-impriżi tal-UE u viċeversa; jenfasizza, 
madankollu, li dawn il-miżuri jridu jkunu tali li ma jirriżultawx fi tqassim inadegwat ġdid 
tas-suq, li jista' jkollu riperkussjonijiet negattivi għall-industrija Ewropea u għar-
relazzjonijiet kummerċjali globali tal-UE;

8. Huwa mħasseb dwar il-fatt li qed jiġu introdotti standards nazzjonali u proċeduri taċ-
ċertifikazzjoni dejjem aktar speċifiċi, li qed joħolqu ostakli tekniċi ġodda għall-kummerċ; 
jenfasizza l-ħtieġa li l-UE tibda taħditiet maċ-Ċina u li tinvolvi liċ-Ċina fil-proċess tat-
teħid ta' deċiżjonijiet waqt l-iżvilupp tal-istandards internazzjonali futuri, sabiex ikun 
evitat l-użu ta' standards differenti bħala ostakli de facto għall-kummerċ; jenfasizza li l-
proċedura tal-applikazzjoni għal-liċenzja kummerċjali fiċ-Ċina timxi bil-mod, u dan fil-
fehma tiegħu huwa għodda użata miċ-Ċina biex trażżan ir-ritmu tal-istabbiliment u tal-
espansjoni ta' kumpaniji barranin f'għadd ta' setturi; jenfasizza l-ħtieġa tas-
simplifikazzjoni ta' din il-proċedura; jilqa’ l-isforzi li saru min-naħa taċ-Ċina sabiex l-
istandards nazzjonali jiġu konformi mal-istandards internazzjonali;

9. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-politiki restrittivi taċ-Ċina u l-pożizzjoni dominanti 
tagħha fis-suq ta' diversi tipi ta' materja prima li hija kruċjali għall-funzjonament tal-
ekonomija Ewropea; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja kostantement u tittratta, fuq 
livell reġjonali, multilaterali u bilaterali, id-distakk bejn l-provvista u d-domanda ta' 
materja prima kritika u ta' elementi terrestri rari, u tkompli timpenja ruħha fi djalogu maċ-
Ċina dwar l-użu tagħha tar-regoli tad-WTO biex tinforza kwota fuq l-elementi terrestri 
rari, li fil-fatt mhumiex riżorsi naturali fil-periklu; jinsisti, b'mod partikolari, fuq il-ħtieġa 
li ċ-Ċina tirrispetta r-regoli tad-WTO fir-rigward tal-aċċess għall-materja prima, kif 
ikkonfermat mid-deċiżjoni tad-WTO tal-5 ta' Lulju 2011, kif ukoll ir-regoli rigward l-
aċċess għall-elementi terrestri rari; jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ Ewropew komuni fil-
qasam tal-materja prima sabiex tissaħħaħ il-pressjoni politika u biex ikun żgurat li l-
kumpaniji fl-UE jkollhom aċċess ugwali għal riżorsi essenzjali għall-attivitajiet ta' 
produzzjoni tagħhom;

10. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq analiżi approfondita tal-impatt tar-rati tal-kambju fuq 
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il-bilanċ kummerċjali bejn l-UE u ċ-Ċina; jappoġġja l-adozzjoni ta' miżuri ulterjuri min-
naħa taċ-Ċina lejn il-konvertibilità totali tal-Yuan Ċiniż;

11. Jenfasizza għadd ta' rapporti kkummissjonati mill-istituzzjonijiet tal-UE li fihom spiss 
jintuża lingwaġġ partiġġjan u dispreġjattiv biex tiġi deskritta l-attività ekonomika interna 
u globali taċ-Ċina1; jenfasizza l-ħtieġa ta' adozzjoni ta' djalogu kritiku u kostruttiv filwaqt 
li jiġu rispettati l-idjosinkrasiji u d-differenzi kulturali fl-organizzazzjoni politika.

                                               
1 DĠ EXPO, "Iċ-Ċina fl-Afrika: Kumment Kritiku", Nota Informattiva (Ottubru 2010), PE 449.518, p. 10 - "Il-
preżenza ekonomika Ċiniża nfirxet fl-Afrika bħal saff taż-żejt."
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