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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jirrimarka li l-internazzjonalizzazzjoni u l-innovazzjoni huma ewlenin għall-
kompetittività esterna u għat-tkabbir u huma kruċjali għall-objettivi strateġiċi tal-
UE 2020;

2. Jenfasizza l-importanza tat-teknoloġiji rinovabbli u effiċjenti mil-lati tal-klima u tal-
enerġija fil-bidla favur ekonomija globali sostenibbli; jirrikonoxxi l-pożizzjoni ta' 
tmexxija li għandha l-UE f'ħafna setturi ewlenin rigward il-produzzjoni industrijali li 
jiffavorixxu l-klima u b'użu effiċjenti tar-riżorsi; jistieden lill-Kummissjoni tiddefinixxi 
strateġiji fuq l-internazzjonalizzazzjoni u l-innovazzjoni f'dawn is-setturi;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li l-politika tal-kummerċ u tal-innovazzjoni tal-UE tinbidel f'mezz reali 
li jwassal għall-ħolqien tal-impjiegi, għall-qerda tal-faqar u għall-iżvilupp sostenibbli 
globali; jemmen bis-sħiħ li l-konsistenza bejn l-aspetti interni u esterni tal-politiki tal-UE 
huma indispensabbli u li l-iffurmar ta' politika ġdida dwar il-kummerċ trid tkun 
konsistenti ma' politika b'saħħitha dwar l-industrija u l-innovazzjoni li toħloq l-impjiegi, 
biex tiżgura t-tkabbir ekonomiku u finalment tiġġenera tkattir u titjib tal-impjiegi;

4. Jemmen li, biex niżviluppaw politika kummerċjali kompetittiva, huwa essenzjali li sal-
2020 nilħqu l-objettiv li ninvestu 3% tal-PGD tal-UE fl-attivitajiet tar-Riċerka u Żvilupp;

5. Jirrimarka li l-istandardizzazzjoni tista' żżid l-innovazzjoni u l-kompetittività billi 
tiffaċilita l-aċċess għas-swieq u billi tippermetti l-interoperabilità; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex  tagħmel aktar ħalli tippromwovi l-inklużjoni tal-istandards Ewropej, l-
aktar fl-oqsma soċjali u ambjentali, fil-ftehimiet futuri rigward il-kummerċ ħieles;

6. Jenfasizza għalhekk li l-istrateġiji kollha marbuta mat-trasformazzjoni tal-Ewropa għal 
dinja wara l-kriżi għandhom ikunu ggwidata mill-ħolqien tal-impjiegi sostenibbli;

7. Iqis li, fil-politiki tal-UE dwar l-innovazzjoni, għandu jingħata attenzjoni partikolari s-
sostenn lill-kumpaniji ġodda u ekonomiji tal-iskala fi ħdan produzzjoni u teknoloġiji 
ekokompatibbli, li jiffrankaw l-enerġija u li għandhom konsum baxx ta' karbonju, lill-
ħarsien tal-proprjetà intellettwali bi prezzijiet raġonevoli, lit-titjib tal-aċċess tal-SMEs 
għall-finanzi, li dawn tal-aħħar ikunu attivi internazzjonalment, lil-liberalizzazzjoni tas-
swieq protetti, lill-istabbilizzazzjoni tar-rati tal-kambju, lill-promozzjoni tal-protezzjoni 
ġuridika tal-kumpaniji tal-UE barra l-kontinent u lill-ġlieda kontra l-kompetizzjoni 
inġusta, il-piraterija u l-falsifikazzjoni;

8. Jemmen li politika effiċjenti ta' innovazzjoni u ta' tkabbir trid bilfors tinvesti fi programmi 
ta' riċerka li jiffaċilitaw il-mobilità u l-iskambji bejn ir-riċerkaturi fuq livell internazzjonali 
u jsaħħu l-kooperazzjoni bejn id-dinja tax-xjenza u dik kummerċjali (Azzjonijiet Marie 
Curie);

9. Jirrimarka li l-isfidi soċjali jibqgħu fokus importanti tal-Unjoni tal-Innovazzjoni; 
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jenfasizza li l-objettiv ċentrali tagħha għandu jkun l-iżvilupp fit-tul u l-kompetittività tal-
UE;

10. Jirrimarka li għandna nevitaw li nirrestrinġu l-prijoritizzazzjoni tal-innovazzjonijiet għal 
oqsma limitati, sabiex fit-tul ma nitilfux potenzjal innovattiv ta' valur;

11. Iqis is-swieq tal-akkwist pubbliku tal-UE bħala fattur importanti għall-introduzzjoni fuq 
skala kbira ta' prodotti u servizzi ġodda ekokompatibbli; jiddispjaċih li s-sħab 
internazzjonali tagħna ma fetħux is-swieq interni tagħhom tal-akkwist pubbliku għall-
kumpaniji tal-UE bl-istess mod li s-suq intern tal-UE nfetaħ għall-intrapriżi ta' pajjiżi 
terzi;

12. Jinsisti fuq il-ħtieġa li tingħata attenzjoni partikulari lill-ostakoli mhux relatati mat-tariffi, 
li, minħabba li t-tariffi qegħdin gradwalment jitnaqqsu jew jitneħħew, għandhom it-
tendenza li jsiru l-ostakoli ewlenin għall-kummerċ internazzjonali; iqis bħala mhux 
ġustifikati l-ostakoli kollha li jirriżultaw mill-implimentazzjoni inkonsistenti ta' regoli 
kummerċjali bilaterali u multilaterali; iqis bħala ġustifikati, min-naħa l-oħra, l-ostakoli 
kollha li jirriżultaw minn attivitajiet leġittimi leġiżlattivi u amministrattivi minn 
awtoritajiet pubbliċi li joriġinaw minn oqsma mhux kummerċjali imma li għandhom 
konsegwenzi mhux intenzjonati fuq il-kummerċ, li t-tneħħija tagħhom għandha tkun 
suġġetta għall-konsultazzjoni u d-deliberazzjoni pubblika;

13. Iħeġġeġ is-simplifikazzjoni tal-politiki kollha dwar l-innovazzjoni min-naħa tal-SMEs u l-
ħolqien ta' kumpaniji ġodda; jappoġġja l-ħolqien ta’ servizz Ewropew li jiffaċilita s-
Sħubijiet tal-Innovazzjoni; iqis bħala kruċjali l-appoġġ politiku u ż-żieda fl-appoġġ 
finanzjarju għall-promozzjoni tal-innovazzjoni, l-aktar għal attivitajiet ta' netwerking fost 
l-SMEs li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni fl-Iżvilupp u r-Riċerka, il-kummerċjalizzazzjoni u 
l-internazzjonalizzazzjoni fi ħdan gruppi settorjali;

14. Jirrimarka li għandhom jiġu adottati il-privattiv uniku Ewropew u l-Istatut tal-Kumpanija 
Ewropea sabiex jippromwovu t-tranżizzjoni għal kummerċ barra mis-suq Komunitarju; 
jenfasizza l-bżonn ta’ tnaqqis fl-ispejjeż ta' privattiv tal-UE u tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali, fid-dawl tad-differenzi ekonomiċi eżistenti fl-Istati Membri tal-UE, sabiex 
dawn ikunu iktar kompetittivi meta mqabbla mal-prezzijiet fl-Istati Uniti u fil-Ġappun;

15. Jirrikonoxxi li t-trasferiment tat-teknoloġija fl-interess tal-iżvilupp u rigward l-ilħiq tal-
Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju jeħtieġ ikun aspett importanti fil-politika kummerċjali 
Ewropea, imma jirrikonoxxi li t-trasferiment tal-għarfien dwar it-teknoloġija ta' livell 
għoli tal-UE lil pajjiżi terzi għandha tissorveljah il-Kummissjoni biex tikseb 
informazzjoni aħjar fuq il-forom tal-innovazzjoni u l-żviluppi futuri, u biex tevita il-
kompetizzjoni inġusta;

16. Jirrikonoxxi li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-isforzi lejn effiċjenza tal-enerġija u d-
dematerjalizzazzjoni tal-produzzjoni industrijali teħtieġ politika attiva fuq id-
disseminazzjoni globali ta' teknoloġiji ġodda.
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