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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jistieden lill-Kummissjoni żżom strettament mal-mandat tagħha għan-negozjati fl-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), li jistabbilixxi r-riforma diġà kkompletata 
tal-PAK bħala l-limitu tal-azzjoni tagħha, sakemm mis-sħab kummerċjali tagħha jinkisbu 
konċessjonijiet indaqs; ifakkar fl-impenn tal-UE dwar l-eliminazzjoni tas-sussidji tal-
esportazzjoni bil-kundizzjoni stretta li jkun hemm mossa parallela mis-sħab kummerċjali 
tagħha rigward is-sussidji tal-esportazzjoni, kif ukoll ta' kull miżura tal-esportazzjoni 
b'effett ekwivalenti;

2. Ifakkar li r-riforma tal-PAK tal-2003 u l-"Kontroll tas-Saħħa" tal-2008 wrew is-serjetà tal-
impenji tal-UE favur riforma billi antiċipaw ir-rirżultati probabbli tar-Rawnd ta' Doha, 
filwaqt li għadna nistennew konċessjonijiet ekwivalenti mis-sħab kummerċjali tal-UE;

3. Jilqa' l-ftehim dwar il-kummerċ fil-banana, li jirrisolvi għoxrin sena ta' tilwim fi ħdan id-
WTO u jikkostitwixxi pass importanti lejn il-konsolidament ta' sistema kummerċjali 
multilaterali u bbażata fuq ir-regoli; jinnota li l-ftehim dwar il-kummerċ fil-banana 
jagħmel kontribut deċiżiv għar-riżoluzzjoni ta' kwistjonijiet marbuta ma' prodotti tropikali 
u preferenzi fin-negozjati tad-WTO; jemmen li dan il-ftehim ikompli jikkonsolida l-
pożizzjoni tal-UE rigward l-agrikoltura fir-Rawnd ta' Doha; jistieden lill-UE tkompli tibni 
fuq dan is-suċċess importanti biex iġġib 'il quddiem in-negozjati tad-WTO;

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex tissokta taħdem ħalli, bħala waħda mill-prijoritajiet 
maġġuri tagħha, tilħaq protezzjoni aktar effikaċi tal-indikazzjonijiet ġeografiċi (IĠ) fid-
WTO billi testendi għall-IĠ kollha l-protezzjoni disponibbli fil-preżent għall-inbejjed u l-
ispirti (l-Artikolu 23 tal-ftehim TRIPS), u billi tistabbilixxi sistema ta' notifikazzjoni u 
reġistrazzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi;

5. Jistieden lill-Kumissjoni żżomm pożizzjoni qawwija dwar l-inklużjoni tal-IĠ fl-ambitu 
tal-Ftehim Kummerċjali kontra l-Falsifikazzjoni u fin-negozjati kummerċjali bilaterali;

6. Jemmen li l-ftehimiet kummerċjali bilaterali jistgħu jikkomplementaw il-proċessi 
bilaterali b'mod siewi billi jagħmluha possibbli li jsir progress dwar kwistjonijiet speċifiċi 
bħalma huma l-indikazzjonijiet ġeografiċi u n-normi soċjali u ambjentali; jisħaq fuq l-
importanza ta' approċċ koerenti dwar dawn il-kwistjonijiet fil-ftehimiet bilaterali 
differenti;

7. Jenfasizza li, fin-negozjati tad-WTO u fi ftehimiet kummerċjali internazzjonali oħra, 
jeħtieġ li l-Kummissjoni tipprova tiżgura li l-prodotti agrikoli importati jissodisfaw l-istess 
rekwiżiti tal-UE, fl-oqsma tas-sikurezza tal-ikel, il-benessri tal-annimali u l-ħarsien 
ambjentali, bħal dawk imposti fuq il-prodotti agrikoli prodotti fi ħdan l-Unjoni;

8. Jisħaq fuq l-importanza ta' implimentazzjoni stretta tar-regoli preferenzjali tal-oriġini; 
jitlob rieżami tal-preferenzi kummerċjali kollha mogħtija mill-Unjoni Ewropea lil 
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ekonomiji emerġenti bħalma huma ċ-Ċina, l-Indja u l-Brażil;

9. Isostni mill-ġdid l-importanza tal-kummerċ agrikolu għall-iżvilupp ekonomiku u għat-
taffija tal-faqar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jitlob lill-UE tgħin lill-pajjiżi tal-AKP 
jadattaw irwieħhom għall-kompetizzjoni akbar mill-pajjiżi tal-Amerika Latina (il-
kummerċ tan-Nofsinhar man-Nofsinhar);

10. Jenfasizza l-ħtieġa li l-politika kummerċjali jkollha rwol fl-ilqigħ tal-isfidi tas-sigurtà tal-
ikel; jitlob li jkun hemm sorveljanza u koordinament imsaħħa ta' miżuri ta' restrizzjoni tal-
esportazzjoni biex ma jħallux li kwalunkwe kriżi tal-ikel fil-ġejjieni taggrava ruħha.


