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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. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn il-KE u l-Kunsill 
tal-Kooperazzjoni tal-Golf (GCC) (24 ta’ April 2008), li kienet appoġġata minn 96% tal-
MPE; jinnota li kważi l-proposti u l-mistoqsijiet kollha li tqajmu mir-riżoluzzjoni 
għadhom prevalenti;

2. Jiddispjaċih li n-negozjati dwar UE-GCC FTA ġew ripetutament posposti, u jiddeplora d-
deċiżjoni tal-GCC li jissospendi dawn in-negozjati fl-2008; jemmen li wasal iż-żmien li 
soluzzjoni definittiva għal dawn in-negozjati tinstab, biex jitneħħew l-ostakali għall-
benefiċċju għas-soċjetajiet u l-komunitajiet tan-negozju fuq iż-żewġ naħat;

3. Jinnota li l-GCC bħalissa huwa s-sitt l-ikbar suq tal-UE għall-esportazzjoni u li l-UE 
bħalissa hija t-tieni l-ikbar sieħba tal-kummerċ tal-GCC; jinnota li, minkejja dan il-livell 
diġà intensiv ta’ kummerċ, għad hemm skop għal approfondiment, kif ukoll spazju għal 
iktar diversifikazzjoni bejn iż-żewġ partijiet; huwa tal-fehma li l-konklużjoni tal-FTA UE-
GCC tkun tiffavorixxi ħafna rabtiet eqreb u diversifikazzjoni akbar;

4. Jilqa’ l-fatt li matul l-aħħar żewġ deċennji r-relazzjonijiet ekonomiċi UE-GCC qed 
jintensifikaw u li l-kummerċ bejn iż-żewġ naħat żdied b’mod sinifikanti, minkejja n-
nuqqas li jkun konkluż l-FTA; iqis dan bħala sinjal li l-FTA se jkompli jsaħħaħ dan it-
tkabbir naturali u jintegrah f’ambjent iżjed miftuħ, prevedibbli u sikur;

5. Jinnota li l-parti l-kbira tal-ħidma fuq l-FTA diġà saret, u huwa tal-fehma li l-ambitu tal-
FTA kif inhu jwiegħed vantaġġi kbar għaż-żewġ partijiet; jistieden liż-żewġ partijiet, 
għalhekk, li jqisu dan l-FTA bħala sforz kbir u importanti għaż-żewġ reġjuni u l-popli 
tagħhom;

6. Huwa tal-fehma soda li FTA bejn l-UE l-GCC jkun ta’ vantaġġ sostanzjali għaż-żewġ 
partijiet; jemmen li FTA mal-UE jkun ta’ benefiċċju għall-integrazzjoni interna tal-GCC u 
li, wara t-twaqqif tal-Unjoni Doganali tal-GCC, jista’ jipprovdi wkoll spinta akbar għall-
proġetti importanti bħas-suq komuni tal-GCC, u t-tlestija tal-Unjoni Monetarja tal-GCC 
b’munita unika;

7. Jappoġġa bil-qawwa l-messaġġ li r-RGħ/VP Catherine Ashton bagħtet matul il-Laqgħa 
Ministerjali Konġunta UE-GCC f’Ġunju 2010 u aktar reċentement fit-22 ta’Settembru, 
matul il-laqgħa UE-GCC fil-marġini tal-Konferenza Ministerjali tal-Assemblea Ġenerali 
tan-NU, li jindika li l-UE lesta li tagħmel sforz finali għall-konklużjoni ta’ dawn in-
negozjati; jilqa’ wkoll ir-reazzjoni tal-GCC, li kkonfermat ukoll ix-xewqa tiegħu li 
jikkonkludi n-negozjati;

8. Jirrikonoxxi s-sensittivitajiet ta’ xi pajjiżi tal-GCC dwar id-dazji fuq l-esportazzjoni, iżda 
jiddispjaċih dwar id-deċiżjoni reċenti tan-negozjaturi tal-GCC biex jerġgħu lura għall-
pożizzjoni tagħhom tal-2008 f’dan ir-rigward, jiġifieri li jħallu d-dixxiplina ta’ din il-
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kwistjoni barra mill-FTA; huwa tal-fehma soda li l-ebda FTA attwali ma jista’ jħalli barra 
l-kwistjoni tad-dazji fuq l-esportazzjoni u li regoli tad-WTO jgħidu li l-FTAs għandhom 
jipprovdu għal-liberalizzazzjoni sostanzjali kemm tal-importazzjonijiet u kif ukoll tal-
esportazzjonijiet;

9. Ifakkar li, wara t-Trattat ta’ Lisbona, il-politika tal-kummerċ internazzjonali hija waħda 
mill-istrumenti tal-UE għall-politika barranija u għaldaqstant l-Unjoni hija obbligata li tqis 
ir-rispett għall-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem, flimkien ma’ 
dimensjonijiet soċjali u ambjentali, fil-ftehimiet internazzjonali kollha tagħha;  

10. Jemmen li FTA konkluż itejjeb ferm ir-relazzjonijiet attwali bejn l-Istati Membri tal-UE u 
l-pajjiżi tal-GCC, b’mod partikolari l-Programm ta’Azzjoni Konġunta reċenti, billi 
jipprovdi aktar kapaċità u bini ta’ qafas istituzzjonali; jiddispjaċih li l-preżenza 
diplomatika tal-UE fil-pajjiżi tal-GCC għadha waħda minima u jittama li taħt is-SEAE l-
ġdid l-UE se żżid il-preżenza diplomatika tagħha fir-reġjun, inkluż b’Delegazzjoni tal-
Unjoni f’kull wieħed mis-sitt pajjiżi tal-GCC; jemmen li preżenza diplomatika aktar 
sinifikanti żżid ħafna ċ-ċans ta’ konklużjoni rapida tal-FTA u l-implimentazzjoni 
sussegwenti tiegħu;

11. Jipproponi li jitwaqqaf samit regolari ta’ Kapijiet ta’ Stat u Gvern bejn l-UE u l-GCC; 
jenfasizza li dan is-summit jista’ jtejjeb immens ir-rabtiet politiċi, finanzjarji, ekonomiċi, 
kummerċjali u kulturali bejn l-UE u GCC; jinkoraġġixxi bil-qawwa lil min hu l-iktar 
responsabbli mit-teħid tad-deċiżjonijiet kemm min-naħa tal-UE u kemm minn dik tal-
GCC biex jimxu lejn dan is-samit, irrispettivament mill-konklużjoni u l-firma tal-FTA;

12. Jilqa’ l-fatt li matul is-snin l-UE u l-GCC saru sieħba kbar fl-investiment; huwa tal-fehma
li l-konklużjoni tal-FTA, jew għall-inqas il-ftuħ uffiċjali mill-ġdid tan-negozjati, żgur li se 
twitti t-triq għal ftehimiet ulterjuri li jħeġġu u jiffaċilitaw l-investimenti diretti barranija 
(FDIs) reċiproċi;  ifakkar li wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, l-FDIs issa jaqgħu 
taħt il-kompetenza tal-UE, u għalhekk hemm aktar lok għall-konklużjoni rapida mixtieqa 
tal-FTA bejn l-UE u l-GCC;

13. Jissuġġerixxi l-użu tal-euro f’kull tip ta’ kummerċ bejn l-UE u l-GCC;

14. Jinnota li s-sitt pajjiżi tal-GCC bħalissa jibbenefikaw minn aċċess preferenzjali għas-suq 
tal-UE taħt is-Sistema ta’ Preferenzi Ġeneralizzati (SPĠ) tal-UE; huwa tal-fehma li, 
minħabba l-livell tal-progress ekonomiku fir-reġjun, l-FTA jkun strument aħjar għat-tixrid 
tal-benefiċċji kummerċjali madwar ir-reġjun;

15. Jafferma mill-ġdid li l-objettiv primarju tal-UE fir-relazzjonijiet tagħha mal-GCC għandu 
jkun li tikkonkludi l-FTA; iżda, sakemm dan iseħħ, u wara dak li sar diġà minn uħud mis-
sieħba kummerċjali ewlenin tal-GCC, jinkoraġġixxi lir-RGħ/VP u lill-Kummissarju għall-
Kummerċ sabiex jevalwaw approċċi alternattivi għar-relazzjonijiet kummerċjali futuri 
mal-pajjiżi tal-GCC, fil-forma ta’ ftehimiet bilaterali bejn l-UE u dawk l-Istati tal-Golf li 
diġà jħossuhom lesti li jidħlu għal impenn ulterjuri mal-UE;


