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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. 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 ċertu “miżuri ta’ 
wara l-fruntiera” fiċ-Ċina, li jfixklu l-klima tan-negozju għan-negozji Ewropej; huwa tal-
fehma li Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles (FTA) maċ-Ċina jista’ jtejjeb ir-relazzjonijiet 
kummerċjali, filwaqt li tibqa’ tiġi segwita l-linja tad-WTO;

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 f’sena sabiex isaħħu d-
djalogu tagħhom, b’mod partikolari fuq l-investimenti, il-provvista tas-servizzi, id-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali, l-istandards, l-akkwist pubbliku, is-sigurtà tal-prodotti 
u l-aċċess għall-materja prima;

3. 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;

4. Jinsab imħasseb dwar il-livell għoli ta’ falsifikazzjoni u piraterija u l-livell baxx ta’ 
infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fiċ-Ċina; 

5. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ aċċess aħjar għas-swieq pubbliċi; huwa mħasseb dwar il-politiki 
Ċiniżi dwar l-akkwist pubbliku, li jiddiskriminaw b’mod miftuħ; jenfasizza li l-UE 
għandha żżomm il-pressjoni tagħha fuq iċ-Ċina sabiex taderixxi malajr mal-Ftehim dwar 
l-Akkwisti Pubbliċi (GPA - Government Procurement Agreement);

6. Jilqa’ l-isforzi li saru min-naħa taċ-Ċina sabiex l-istandards nazzjonali jiġu konformi mal-
istandards internazzjonali; huwa mħasseb madankollu dwar il-fatt li qed jiġu introdotti  
standards nazzjonali u proċeduri taċ-ċertifikazzjoni dejjem aktar speċifiċi, li qed joħolqu 
ostakli tekniċi ġodda għall-kummerċ;


