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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jirrikonoxxi li l-internet sar parti mill-ispazju pubbliku fejn jinkisbu forom ġodda ta' 
kummerċ transkonfinali u żvilupp tas-suq innovattiv, kif ukoll interazzjoni soċjali u 
kulturali; jemmen li l-libertajiet diġitali u l-kummerċ transkonfinali għandhom imorru id 
f’id biex joħolqu u jottimizzaw l-opportunitajiet ta' negozju għall-kumpaniji Ewropej fl-
ekonomija diġitali globali;

2. Iqis ċerti teknoloġiji ġodda bħala aġenti tat-tibdil u li jistgħu potenzjalment ikunu ta’ 
benefiċċju għal-libertajiet fundamentali, id-drittijiet tal-bniedem u l-opportunitajiet ta' 
negozju; jemmen li l-Unjoni Ewropea għandha tinkludi l-internet u l-libertajiet diġitali fin-
negozjati kummerċjali futuri bħala aġenti tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, fil-kuntest tal-ftehimiet tal-kummerċ ħieles, iqisu l-possibilità li 
jimplimentaw salvagwardji oġġettivi u trasparenti maħsuba biex jippreservaw aċċess 
mhux ristrett għall-internet miftuħ u jiżguraw iċ-ċirkolazzjoni libera tal-informazzjoni u s-
servizzi relatati skont il-leġiżlazzjoni eżistenti; jitlob barra minn hekk,  li jkun hemm 
stateġija biex tippromwovi soluzzjonijiet ta' softwer u ħardwer indipendenti għall-
promozzjoni ta' parteċipazzjoni demokratika attiva fis-soċjetà min-naħa taċ-ċittadini, 
partikolarment l-utenti tal-internet li jieħdu sehem fil-kummerċ onlajn;

3. Huwa konxju dwar it-tħassib li kull ma jmur, ċertu nies qed jisimgħu t-terminu drittijiet 
tal-awtur u jobogħdu dak li jirrappreżenta; jirrikonoxxi r-rwol importanti li kellha l-
politika tal-kummerċ barrani fit-tiswir tal-mekkaniżmi tal-infurzar tad-drittijiet tal-awtur;

4. Jirrikonoxxi li l-protezzjoni xierqa tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali (IPR) hija għodda 
għall-innovazzjoni, it-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi fil-qasam tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) u l-midja, u għall-innovazzjoni teknika; jifhem li 
l-Istrateġija dwar il-Libertà Diġitali u l-Politika Kummerċjali Komuni jistgħu jintużaw 
bħala għodda biex jiżguraw li d-drittijiet u l-obbligi tal-proprjetà intelletwali huma definiti 
b'mod ċar u protetti bl-aħjar mod possibbli; jiddispjaċih bit-telf li ġarrbu l-intraprendituri u 
ċ-ċittadini Ewropej minħabba l-fatt li dawn l-objettivi ma ntlaħqux;

5. Iqis li hija meħtieġa aktar kooperazzjoni globali biex jiġu appoġġati u modernizzati d-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali fil-ġejjieni, peress li din hija vitali biex jiġu żgurati l-
innovazzjoni, l-impjiegi u l-kummerċ dinji miftuħ;

6. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiżviluppaw il-politika tal-IPR sabiex dawk 
li jixtiequ joħolqu l-kontenut tagħhom stess u jaqsmuh mal-oħrajn mingħajr l-akkwist ta' 
IPR, ikomplu jippermettulhom jagħmlu hekk;

7. Jistieden lill-Kummissjoni biex finalment tressaq proposta għal direttiva dwar l-infurzar 
tad-drittijiet tal-awtur fid-dominju diġitali li tkun imfassla skont il-ħtiġijiet preżenti, ħalli 
jkunu jistgħu jintlaħqu ftehimiet mas-sħab tagħna fil-kummerċ fuq il-bażi ta’ liġi Ewropea 
moderna;
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8. Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u s-Servizz Ewropew ta’ Azzjoni Esterna 
jipprovdu appoġġ politiku lill-kumpaniji Ewropej li joperaw f'pajjiżi terzi fejn jiffaċċjaw 
talbiet biex ineħħu l-kontenut iġġenerat mill-utenti, irażżnu l-libertà tas-servizzi jew 
jipprovdu informazzjoni personali b'tali mod li jikser id-drittijiet fundamentali; jindika li l-
impriżi diġitali ħafna drabi joperaw mingħajr fruntieri, u li l-leġiżlazzjoni tal-pajjiżi terzi 
tista' taffettwa b'mod negattiv lill-utenti u l-konsumaturi Ewropej; għalhekk, jistieden 
ukoll lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jiżguraw li l-impatt ta' leġiżlazzjoni ta' pajjiż terz fuq 
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li joperaw fl-UE jkun minimizzat;

9. Jinnota li l-kummerċ elettroniku żviluppa barra l-oqfsa regolatorji tradizzjonali u standard 
tal-kummerċ; jisħaq fuq kemm hu importanti li jkun hemm kooperazzjoni internazzjonali 
akbar fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) u fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Proprjetà Intelletwali (WIPO) biex jitħares is-suq diġitali globali u jiġi żgurat l-iżvilupp 
tiegħu. jitlob li fid-WTO jsiru reviżjoni u aġġornament tal-Ftehim dwar it-Teknoloġija tal-
Informazzjoni (ITA) li hemm fis-seħħ attwalment u li l-UE tesplora l-possibilitajiet ta’ 
Ftehim dwar Ekonomija Diġitali Internazzjonali (FEDI);

10. Jinnota li involviment u regolamentazzjoni akbar mill-gvernijiet ixekklu n-natura miftuħa 
u mhux ristretta tal-internet, u b’hekk ikunu qed jillimitaw il-potenzjal li jkun hemm aktar 
kummerċ elettroniku u jirrestrinġu lin-negozji tal-UE li joperaw fl-ekonomija diġitali; 
jemmen li approċċ li jkun jinvolvi partijiet interessati multipli joffri l-aħjar approċċ biex 
jiġi żgurat bilanċ bejn l-interess pubbliku u dak privat fuq l-internet u s-suq globali; jitlob 
li jsir sforz internazzjonali biex tinbena l-infrastruttura meħtieġa biex tkun tista’ sseħħ l-
espansjoni tal-ekonomija diġitali, inklużi reġimi regolatorji liberali, u jistieden lill-pajjiżi 
li qed jiżviluppaw iżidu l-benefiċċji reċiproċi skont il-prinċipju tal-kummerċ għall-bidla;

11. Iqis li r-restrizzjoni tal-aċċess tan-negozji tal-UE għas-swieq diġitali u l-konsumaturi 
onlajn permezz, fost affarijiet oħra, ta' ċensura statali tal-massa jew aċċess ristrett għas-
suq għall-fornituri Ewropej tas-servizzi onlajn f’pajjiżi terzi tikkostitwixxi ostakolu għall-
kummerċ; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jinkludu mekkaniżmu ta’ salvagwardja 
fil-ftehimiet kummerċjali kollha tal-futur, u speċjalment dawk li jkun fihom 
dispożizzjonijiet li jaffettwaw is-servizzi onlajn u l-komunitajiet ta' utenti onlajn li jaqsmu 
l-informazzjoni, bil-għan li jiġi żgurat li l-kumpaniji tal-ICT tal-UE ma jkunux meħtieġa 
minn partijiet terzi li jirrestrinġu l-aċċess għall-websajts, ineħħu kontenut maħluq mill-
utent jew jipprovdu tagħrif personali b’modi li jikkontravjenu d-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali; jistieden barra minn hekk lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jiżviluppaw 
strateġija biex tisfida l-miżuri meħuda minn pajjiżi terzi li jirrestrinġu l-aċċess tal-
kumpaniji tal-UE għas-swieq onlajn globali;

12. Jenfasizza l-bżonn ta' kontrolli aktar stretti tal-katina tal-forniment u tal-iskemi ta’ 
responsabilità korporattivi u mekkaniżmi ta’ trasparenza fir-rigward tal-kummerċ fi 
prodotti (minn oġġetti u tagħmir bażiċi għal apparat mobbli) u servizzi, li jistgħu jintużaw 
biex irażżnu d-drittijiet tal-bniedem u l-libertà diġitali; iqis l-imblukkar u l-interċettazzjoni 
ta’ prodotti u servizzi teknoloġiċi bħala oġġetti ta' 'użu uniku' li l-esportazzjoni tagħhom 
għandha tkun soġġetta għal approvazzjoni ex-ante; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta 
abbozz ta' qafas regolatorju ġdid dwar l-esportazzjonijiet ta' użu doppju, li jkun jindirizza 
l-esportazzjoni potenzjalment dannuża ta' prodotti u servizzi tal-ICT lejn pajjiżi terzi u li 
jkun jipprevedi rwol ta’ koordinazzjoni u ta’ monitoraġġ għall-Kummissjoni;
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13. Jemmen li l-kumpaniji għandhom jiddisinjaw u jimplimentaw prattiki ta’ negozji 
maħsuba biex jimmonitorjaw l-impatt possibbli ta’ prodotti ġodda tal-ICT fuq id-drittijiet 
tal-bniedem, anke fil-fażi tar-riċerka u l-iżvilupp, u biex jiġi żgurat li ma jkunx hemm 
kompliċità fi vjolazzjonijiet possibbli tad-drittijiet tal-bniedem f’pajjiżi terzi. jistieden 
lill-Kummissjoni tipprovdi lin-negozji tal-UE b'firxa wiesgħa ta' tagħrif biex tiżgura l-
bilanċ korrett bejn l-interessi tan-negozju u r-responsabilità soċjali korporattiva.
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