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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. Jappoġġa l-proposta tal-Att dwar is-Suq Uniku dwar il-konverġenza tar-regolamentazzjoni 
mas-sħab kummerċjali ewlenin tal-Unjoni Ewropea u l-iżvilupp ta' standards 
internazzjonali; jenfasizza, b'mod partikolari, li temi bħal l-istandardizzazzjoni, ir-
rikonoxximent reċiproku, is-servizzi u l-akkwist pubbliku, għandhom ikunu fil-qalba tan-
negozjati ta' ftehim ta' kummerċ ħieles; 

2. Jenfasizza l-importanza sinifikattiva tar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti; jilqa' pożittivament 
l-istrateġija tal-Kummissjoni li tniedi mill-ġdid l-Kunsill Ekonomiku Transatlantiku, 
b'attenzjoni fuq l-evoluzzjoni tat-teknoloġiji futuri u l-iżvilupp ta' standards f'oqsma 
kruċjali bħat-teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jippromwovu l-istandardizzazzjoni 
internazzjonali u t-tneħħija ta' ostakoli mhux tariffarji għall-kummerċ, u jkomplu 
jimpenjaw ruħhom ma' sħab kummerċjali ewlenin, partikolarment maċ-Ċina, dwar is-
sikurezza tal-prodotti għall-konsumaturi, u mal-Ġappun, b'attenzjoni speċjali għat-tneħħija 
tal-ostakoli mhux tariffarji;

4. Huwa tal-fehma li l-kummerċ tas-servizzi fi ħdan l-UE jikkostitwixxi għajn ewlenija ta' 
tkabbir u ta' impjiegi u li l-kompetittività potenzjali tal-UE bħala l-iprem suq tas-servizzi 
tad-dinja għad fadallha ħafna biex tintlaħaq u għandha tissaħħaħ;

5. Josserva li l-akkwist pubbliku jirrappreżenta perċentwal sinifikattiv u li qed jikber tal-
PDG globali, u għaldaqstant huwa għajn ta' opportunitajiet ġodda ta' tkabbir mhux 
esplorati għall-impriżi innovattivi; jiddispjaċih li s-swieq tal-akkwist pubbliku tas-sħab 
kummerċjali ewlenin tal-UE mhumiex daqshekk miftuħin u jistieden lill-Kummissjoni 
tippromwovi aktar aċċess għall-kumpaniji tal-UE;

6. Iqis li l-innovazzjoni u l-identifikazzjoni ta' vantaġġi kompetittivi huma kruċjali għall-UE 
f'ekonomija globali fejn il-kompetittività spiss tissejjes fuq spejjeż tax-xogħol baxxi, u 
jħeġġeġ, konsegwentement, lill-Kummissjoni tipproponi inizjattivi biex issostni l-iżvilupp 
ta' teknoloġiji, prodotti u servizzi ekoloġiċi u avvanzati.


