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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Iqis li, fil-kuntest multilaterali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) u ta' suq 
trasparenti u regolat b'mod effikaċi, il-politika kummerċjali tal-UE għandha bżonn bażi 
produttiva effikaċi regolata minn politiki settorjali adegwati u intiża għat-tkabbir u għall-
iżvilupp sostenibbli;

2. Jinsab konvint li l-attività industrijali, innovattiva u ta' kwalità, hija essenzjali għall-
politika kummerċjali u l-kompetittività tal-UE, b'mod konformi mal-istrateġija UE 2020 u 
bħala reazzjoni għall-kriżi ekonomika u finanzjarja, u dan sabiex jitnaqqsu d-dejn u l-
qgħad tal-Istati Membri, issir ridistribuzzjoni tal-ġid b'mod aktar ekwu u jiġi protett il-
mudell soċjali Ewropew;

3. Iqis li l-politiki industrijali tal-UE għandhom jiġu indirizzati, partikolarment, lejn dawn li 
ġejjin: is-sostenn ta' produzzjoni ekokompatibbli, li tiffranka l-enerġija u b'konsum baxx 
ta' karbonju, il-ħarsien tal-proprjetà intellettwali, it-tisħiħ tal-finanzi tal-impriżi żgħar u ta' 
daqs medju u l-aċċess għall-finanzjament, l-internazzjonalizzazzjoni tagħhom, il-
liberalizzazzjoni tas-swieq protetti, l-istabbilizzazzjoni tal-kambji, it-tisħiħ tal-protezzjoni 
ġuridika ta' kumpaniji Ewropej barra mill-pajjiż u il-ġlieda kontra l-kompetizzjoni inġusta, 
id-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni u l-falsifikazzjoni;

4. Iqis li l-irkupru ekonomiku, xrpunat bid-deċiżjonijiet meħuda mill-UE u f'koordinament 
mal-Istati Membri, ser jiffavorixxi opportunitajiet ġodda għall-impriżi Ewropej li kulma 
jmur qed jintalbu jikkompetu fi swieq globali, miftuħa u trasparenti;

5. Jikkunsidra li l-kompetittività esterna hija vitali għall-UE u li din hija bbażata fuq 
kompetizzjoni ġusta bejn il-produtturi interni u esterni; jemmen għalhekk li jeħtieġ jiġi 
garantit li l-impriżi Ewropej ma jiġux mhedda minn prattiki inġusti; jisħaq fuq l-
importanza ta' sistema ta' protezzjoni kummerċjali effikaċi u jiġbed l-attenzjoni għall-
bżonn li jsir użu, meta jkun neċessarju, mill-istrumenti ta' difiża kummerċjali fil-konfront 
ta' pajjiżi li ma jirrispettawx ir-regoli tal-kummerċ internazzjonali jew il-ftehimiet ta' 
kummerċ ħieles mal-UE.

6. Jisħaq fuq il-bżonn li jiġu difiżi l-interessi tal-UE fil-qafas tan-negozjati tal-ftehimiet 
kummerċjali futuri biex jiġu protetti l-industrija u l-impjiegi u jitlob li dawn jiġu abozzati 
b'tali mod li jagħmlu parti minn strateġija industrijali bbażata fuq kompetizzjoni ġusta; 
iqis ukoll li l-inklużjoni fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles ta' klawsoli ġuridikament 
vinkolanti għall-istandards soċjali u ambjentali għandha ssir prassi komuni;

7. Iqis ukoll li l-linji gwida għal politika industrijali tal-UE għandhom jinkludu iktar 
omoġenjità fil-kontrolli tad-dwana, strument neċessarju għall-ġlieda kontra l-
falsifikazzjoni u għall-ħarsien tal-konsumaturi Ewropej; iqis li politika industrijali 
għandha tiżgura wkoll armonizzazzjoni tas-sistemi ta' ġbir tad-dazji doganali tal-pajjiżi 
mal-fruntiera tal-UE biex jiġu evitati l-inugwaljanzi u d-dannu għall-interessi tal-



PE450.948v03-00 4/5 AD\851503MT.doc

MT

importaturi u għall-iżvilupp tan-nisġa industrijali tal-UE;.

8. Iqis li l-politika industrijali tal-UE għandha tiżgura konformità mar-reċiproċità tar-regoli 
kummerċjali, sabiex jiġu protetti l-impriżi Ewropej u r-regoli tas-suq fil-konfront tas-sħab 
u tal-kompetituri ekonomiċi tal-UE;

9. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex  il-linji gwida tal-politika industrijali tal-UE jservu bħala 
bażi għall-istabbiliment ta' strumenti leġiżlattivi konkreti għall-promozzjoni tal-kummerċ 
tal-UE.



AD\851503MT.doc 5/5 PE450.948v03-00

MT

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni 1.12.2010

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

21
3
1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David 
Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, 
Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital 
Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, 
Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Syed Kamall, Jörg 
Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Markus Pieper, Giommaria Uggias


