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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Rakkomandazzjonijiet

1. Jinnota li, minkejja li hemm provvediment għal azzjonijiet imfassla biex isaħħu r-
relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi tal-UE fi strumenti varji, fil-proposta għall-
QFP 2014-2020, taħt l-intestatura 4 (Ewropa Globali), għandhom jitqiesu kif xieraq is-
sottointestaturi individwali tal-objettivi tal-politika kummerċjali tal-UE għall-kisba tal-
promozzjoni tas-swieq miftuħa fi spirtu ta' reċiproċità biex jinħolqu tkabbir ekonomiku u 
impjiegi u biex jiġi promoss żvilupp sostenibbli;

2. Jemmen li l-komponenti ekonomiċi u kummerċjali tal-istrumenti ta’ sħubija, filwaqt li 
jibqgħu fi ħdan il-baġit komplessiv eżistenti, għandhom jirċievu sehem akbar mill-
allokazzjoni tiegħu, biex jiġi żgurat li l-kanali ewlenin tal-UE għall-kooperazzjoni 
ekonomika mas-sħab kummerċjali ewlenin tagħha ma jitħallewx barra fin-negozjati finali 
tal-QFP;

3. Jieħu nota tal-proposta tal-Kummissjoni biex jiżdiedu l-impenji taħt l-intestatura 4; jinsisti 
li ż-żieda proposta fil-baġit għall-Politika tal-Viċinat tan-Nofsinhar u tal-Lvant trid tintuża 
bħala kontribut sostanzjali għat-twettiq tal-aspirazzjonijiet soċjali kif ukoll ekonomiċi tal-
poplazzjonijiet f'dawk ir-reġjuni u li ż-żieda tal-finanzjament se titwettaq bil-kundizzjoni
li jkun promoss żvilupp ekonomiku sostenibbli, kooperazzjoni reġjonali aktar fil-fond, 
tnaqqis fir-rata tal-qgħad u żieda fl-istandards tal-għajxien għall-popolazzjoni kollha;

4. Iħeġġeġ, fid-dawl tal-ambjent makroekonomiku u l-isfidi li jridu jiġu affaċċati f'dinja li 
qed tinbidel u biex jiġi żgurat użu aħjar u aktar effiċjenti tal-fondi eżisteni tal-UE, li l-
QFP 2014-2020 jingħatalu aktar flessibbiltà biex jindirizza b'mod xieraq iċ-ċirkostanzi u l-
prijoritajiet li jinbidlu filwaqt li jiġu rrispettati l-livelli maqbula ta' approprjazzjonijiet ta' 
pagament;

5. Jitlob konsistenza fir-rigward tal-istrumenti taħt l-intestatura 4 u l-allokazzjonijiet tal-baġit 
previsti għal dan tal-aħħar taħt l-intestatura 5; jisħaq li l-implimentazzjoni b'suċċess tal-
istrumenti taħt l-intestatura 4 se tiġi żgurata permezz ta' kontrolli proċedurali u fuq livell 
ta' nfieq li jistgħu jsiru bl-aħjar mod, speċjalment f'pajjiżi terzi, jekk ikun hemm biżżejjed 
riżorsi disponibbli;

6. Jitlob konsistenza fir-rigward tal-istrumenti kollha tal-QFP, sabiex tkun permessa l-
implimentazzjoni ta' strateġija industrijali komuni msejsa fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni, 
sabiex jiġi żgurat li l-Unjoni Ewropea żżomm il-kapaċitajiet ta' produzzjoni tagħha; 

7. Jinnota l-ambizzjoni tal-UE li talloka tal-anqas 20 % tal-baġit tagħha bl-għan li 
tikkontribwixxi għal soċjetà b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u reżiljenti għat-
tibdil fil-klima u li tintegra l-azzjoni dwar il-klima u l-bijodiversità fl-istrumenti esterni 
kollha tagħha; jisħaq fuq l-istatus ta' prijorità ta’ dan l-objettiv u jsostni li l-allokazzjoni ta' 
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20 % għandha titqies bħala l-minimu indispensabbli; jinsisti li dan l-objettiv irid jiġi 
tradott fil-politika kummerċjali tal-UE kif riflessa fl-istrumenti esterni;

8. Iqis li l-Unjoni Ewropea għandha tikkunsidra l-istandards soċjali, tass-saħħa u tal-
ambjent, fin-negozjati ta’ ftehimiet kummerċjali minflok toħloq linji baġitarji maħsuba 
biex jikkumpensaw għad-danni li jistgħu jirriżultaw mid-dħul fis-seħħ ta' dawk il-
ftehimiet kummerċjali.
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