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Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-ftuħ tan-negozjati dwar 
Ftehim Plurilaterali dwar is-Servizzi

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-rapport preċedenti tiegħu dwar is-servizzi, partikolarment ir-
riżoluzzjonijiet tiegħu tal-4 ta' Settembru 20081 dwar il-Kummerċ fis-Servizzi,

– wara li kkunsidra r-rapporti preċedenti tiegħu dwar l-istat tal-Aġenda ta' Doha għall-
Iżvilupp (DDA) u dwar il-futur tad-WTO, partikolarment ir-riżoluzzjonijiet tiegħu tas-
16 ta' Diċembru 20092 dwar il-prospetti għall-Aġenda ta' Doha għall-Iżvilupp wara s-
Seba' Konferenza Ministerjali tad-WTO u dik tal-14 ta' Settembru 20113 dwar is-
sitwazzjoni attwali tan-negozjati dwar l-Aġenda ta' Doha għall-Iżvilupp,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar l-ostakoli għall-
kummerċ u l-investiment4,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS) li daħal fis-
seħħ fl-1 ta' Jannar 1995,

– wara li kkunsidra l-abbozz tad-direttivi ta' negozjar għan-negozjati ta' ftehim plurilaterali 
dwar il-kummerċ fis-servizzi maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea fil-15 ta' Frar 2013,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea bit-titolu 'Kummerċ, 
Tkabbir u Affarijiet Dinjija - Il-Politika tal-Kummerċ bħala element prinċipali mill-
Istrateġija tal-UE 2020'5,

– wara li kkunsidra r-Rapport mill-Kummissjoni Ewropea lill-Kunsill Ewropew bit-titolu 
'Ir-Rapport tal-2012 dwar l-Ostakli għall-Kummerċ u l-Investiment'6,

– wara li kkunsidra r-Rapport tad-WTO mill-President tal-Kunsill għall-Kummerċ fis-
Servizzi, l-Ambaxxatur Fernando de Mateo, għall-Kumitat tan-Negozjati għall-Kummerċ 
dwar is-Sessjoni speċjali tan-Negozjati dwar il-kummerċ fis-servizzi tal-
21 ta' April 20117

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni minn "Really Good Friends" (RGF) maħruġa fil-
5 ta' Lulju 2012,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,
                                               
1 Testi adottati, P6_TA(2008)0407.
2 Testi adottati, P7_TA(2009)0110.
3 Testi adottati, P7_TA(2011)0380.
4 Testi adottati, P7_TA(2011)0565.
5 COM(2010)0612.
6 COM(2012)070 finali.
7 TN/S/36.
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A. billi s-servizzi jirrappreżentaw kważi tliet kwarti tal-PDG tal-UE u l-impjieg u huma 
kruċjali biex tinżamm u tissaħħaħ il-kompetittività tal-UE;

B. billi s-servizzi jammontaw għal 27,4 % tal-esportazzjonijiet tal-UE fl-2011 u nofs l-
investimenti diretti barranin tal-UE f'pajjiżi terzi;

C. billi l-UE għandha rwol importanti fil-kummerċ fis-servizzi bħala l-akbar esportatriċi tas-
servizzi madwar id-dinja li tirrappreżenta 28 % tal-esportazzjoni tas-servizzi totali tad-
dinja;

D. billi 129 membru tad-WTO impenjaw ruħhom taħt il-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ 
fis-Servizzi (GATS), iżda ħafna minn dawn il-pajjiżi ma impenjawx ruħhom fis-setturi 
kollha; 

E. billi, waqt is-Sitt Konferenza Ministerjali tad-WTO fl-2005 f'Ħong Kong, bilkemm 
30 pajjiż ressqu offerti ta' servizzi ġodda; u billi n-negozjati multilaterali dwar is-servizzi 
bilkemm mxew 'il quddiem minn Lulju 2008; 

F. billi, wara l-kriżi ekonomika tal-2008-2009, ġew introdotti miżuri protezzjonisti ġodda 
biex jiġi ristrett il-kummerċ fis-servizzi;

G. billi saru taħditiet preliminari dwar il-format u l-arkitettura ta' Ftehim dwar il-Kummerċ 
fis-Servizzi (TISA) fl-2012 bejn "Really Good Friends of Services" (RGFs); 

H. billi l-21 membru tad-WTO1 li qed jinnegozjaw mal-UE fil-biċċa l-kbira huma pajjiżi 
żviluppati u jirrappreżentaw 70 % tal-kummerċ fis-servizzi globali transkonfinali (bl-
esklużjoni tal-kummerċ fis-servizzi intra-UE) u jirrappreżentaw 58 % tal-kummerċ tal-
UE fis-servizzi kummerċjali; billi l-ebda pajjiż tal-BRICS, l-ebda membru tal-ASEAN u 
l-ebda pajjiż Afrikan s'issa ma jagħmel parti minn dawn in-negozjati; 

I. billi l-Kummissjoni ressqet lill-Kunsill abbozz ta' direttivi ta' negozjar fil-15 ta' Frar 2013 
u rċeviet mandat biex tieħu sehem fin-negozjati tat-TISA fit-18 ta' Marzu 2013;

1. Iqis li s-sistema kummerċjali multilaterali, inkorporata mid-WTO, għadha l-aktar qafas 
effikaċi biex jintlaħaq kummerċ miftuħ u ġust fid-dinja kollha; iżda jaqbel li, minħabba l-
istaġnar wara t-Tmien Konferenza Ministerjali tad-WTO f'Diċembru 2011, kien hemm
bżonn ta' inizjattivi bilaterali u plurilaterali ġodda biex jagħtu impetus lin-negozjati għall-
kummerċ f'Ġinevra; 

2. Jiddispjacih li ngħatat attenzjoni limitata lill-kummerċ fis-servizzi minn mindu beda ċ-
Ċiklu ta' Doha; jenfasizza li s-servizzi jirrappreżentaw is-sinsla tal-ekonomiji u l-
kummerċ fis-seklu 21 peress li l-iżvilupp tal-katina ta' valur mondjali tiddependi fuq il-
provvista tas-servizzi;

3. Jiddeplora l-fatt li l-iskedi tal-GATS tal-partijiet għall-GATS ma għadhomx rilevanti u 
ma jirriflettux il-livell awtonomu de facto tar-restrizzjoni għall-kummerċ fis-servizzi ta' 
dawn il-pajjiżi; u li s-sħubija tad-WTO għadha turi livelli differenti u mċajpra ħafna ta' 
liberalizzazzjoni u ta' dixxiplini fl-impenji tagħhom fir-rigward tal-kummerċ fis-servizzi; 

4. Jilqa' l-ftuħ tan-negozjati dwar TISA u jitlob lill-Unjoni Ewropea tipparteċipa f'dawn it-

                                               
1 L-Awstralja, il-Kanada, iċ-Ċilì, it-Tajpej Ċiniża, il-Kosta Rika, l-Unjoni Ewropea, Ħong Kong iċ-Ċina, l-
Islanda, l-Iżrael, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, il-Messiku, in-New Zealand, in-Norveġja, il-Pakistan, il-
Panama, il-Paragwaj, il-Perì, l-Isvizzera, it-Turkija u l-Istati Uniti.
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taħditiet mill-bidu tagħhom sabiex tippromwovi l-interessi tal-UE u tiddefendi l-
opinjonijiet tagħha dwar il-format u l-arkitettura tal-ftehim; jemmen li l-parteċipazzjoni 
tal-Unjoni Ewropea tista' trawwem koerenza bejn it-TISA u s-sistema multilaterali u 
tikkontribwixxi biex tissalvagwardja skrutinju parlamentari xieraq tal-proċess tan-
negozjati;

5. Jemmen li għadha ma ntlaħqitx massa kritika biex tippermetti li l-benefiċċji ta' dan it-
TISA futur jiġu estiżi għas-sħubija sħiħa tad-WTO u konsegwentement jemmen li l-
klawżola tan-nazzjon l-aktar favorit tal-GATS1 ma għandhiex tapplika għalih; 

6. Jinnota bi tħassib, madankollu, li l-partijiet tan-negozjati ma jinkludux swieq emerġenti, 
fejn jinsab it-tkabbir għall-kummerċ u l-investiment fis-servizzi u fejn l-ostakli, 
partikolarment għall-investmenti barranin, huma l-aktar sostanzjali; jistieden, għalhekk, 
liċ-Ċina u lill-ekonomiji emerġenti oħrajn jingħaqdu fin-negozjati;

7. Iqis li billi tinżamm miftuħa l-possibbiltà għal pajjiżi oħrajn, inklużi l-ekonomiji 
emerġenti, li jkunu parti minn dawn in-negozjati dan ma għandux joħloq tnaqqis fil-livell 
ta' ambizzjoni ta' dan il-ftehim peress li livell għoli ta' liberalizzazzjoni u ta' konverġenza 
tad-dixxiplini biss jista' jikkonvinċi lil dawk il-pajjiżi biex jingħaqdu fin-negozjati;

8. Ifaħħar il-fatt li, biex tinżamm miftuħa l-possibbiltà li t-TISA futur isir multilaterali, it-
tfassil tiegħu għandu jsegwi l-format u l-arkitettura tal-GATS, inkluża n-nozzjoni ta' 
elenkar pożittiv tal-impenji u jadotta d-definizzjonijiet u l-prinċipji u regoli fundamentali 
tal-GATS dwar it-trattament nazzjonali, l-aċċess għas-suq u d-dixxiplini;

9. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tifformola offerta inizjali qrib l-offerta ta' skedar tagħha tal-
GATS u timmira għall-għanijiet li ġejjin meta tinnegozja impenji għall-aċċess għas-suq:

– tiżgura kundizzjonijiet indaqs aħjar billi tnaqqas l-iżbilanċi tal-impenji tal-GATS 
bejn il-partijiet, fis-setturi u fil-metodi, u billi torbot l-ostakli fl-aktar livelli baxxi 
eżistenti tagħhom; 

– tippromwovi aġenda ambizzjuża aggressiva, b'mod partikolari dwar is-servizzi 
finanzjarji u legali, it-trasport, is-servizzi ambjentali, it-turiżmu u l-kostruzzjoni;

– tiddefendi s-sensittività Ewropea rigward is-servizzi pubbliċi u s-servizzi 
awdjoviżivi, partikolarment billi ma tipproponix impenji ulterjuri fis-setturi 
pubbliċi tal-edukazzjoni u tas-saħħa; 

– tieħu approċċ prudenti għat-tressiq tal-offerti għal Mode 4, filwaqt li teskludi 
min-negozjati r-regoli tal-viża li ma jirrigwardawx kwistjonijiet dwar id-WTO; 

– iżżomm newtralità fir-rigward tan-natura pubblika u privata tas-sjieda tal-
operaturi ekonomiċi koperti mill-impenji.

10. Jinnota li l-UE diġà kkonkludiet jew qed tinnegozja ftehimiet kummerċjali bilaterali ma' 
wħud mis-sħab għan-negozjati (inkluż mal-Ġappun u dalwaqt mal-Istati Uniti) li jinkludu 

                                               
1 L-Artikolu II tal-GATS.
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kapitoli sodi ta' servizzi fejn il-kwistjonijiet bilaterali speċifiċi għall-pajjiż jiġu indirizzati 
aħjar;  jemmen li, f'termini ta' aċċess għas-suq, l-interess ewlieni għall-UE f'dawn in-
negozjati huwa mas-sħab l-oħrajn (pereżempju mal-Messiku, iċ-Ċilì, it-Tajwan, it-
Turkija, eċċ.); 

11. Jenfasizza li l-inklużjoni tal-prinċipji tal-waqfien totali u r-'ratchet' tal-iskedi għandha 
tippermetti r-rabta tal-impenji tal-partijiet mal-livelli attwali u twassal għal aktar ftuħ 
progressiv;  

12. Jemmen li t-TISA għandu jinkludi dixxiplini regolatorji aktar b'saħħithom għar-
regolamenti dwar it-trasparenza, il-kompetizzjoni, ir-rekwiżiti għal-liċenzjar u dawk 
speċifiċi skont is-settur, minkejja d-dritt tal-pajjiżi li jadottaw regolamenti ġustifikati kif 
xieraq għall-għanijiet tal-politika pubblika1;

13. Jenfasizza li dawn in-negozjati jirrappreżentaw opportunità għal regoli mtejba dwar l-
akkwist pubbliku2 u s-sussidji3 fis-servizzi, li dwarhom waqfu n-negozjati tal-GATS; 

14. Iqis li t-TISA għandu jinkludi klawżola ta' adeżjoni, dispożizzjonijiet li jiddefinixxu l-
kundizzjonijiet u l-proċeduri biex il-ftehim isir multilaterali fis-sħubija sħiħa tad-WTO, u 
mekkaniżmu speċifiku għas-soluzzjoni tat-tilwim, bla ħsara għar-rikors għall-
mekkaniżmu ġenerali għas-soluzzjoni tat-tilwim tad-WTO;

15. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tagħmel Valutazzjoni tal-Impatt għas-Sostenibilità 
malajr kemm jista' jkun, u jitlob lin-negozjaturi tal-Kummissjoni biex jikkunsidraw 
minnufih it-tħassib soċjali u ambjentali li tista' tqajjem il-valutazzjoni; 

16. Jikkunsidra li skeda ta’ żmien ta' sentejn għall-konklużjoni ta' tali negozjati hi ambizzjuża 
ħafna imma jikkondividi l-opinjoni li tali ftehim għandu jintlaħaq malajr kemm jista' 
jkun, sakemm jintlaħqu l-għanijiet imsemmija preċedentement;

17. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni Ewropea.

                                               
1 L-Artikoli XIV u XIV bis tal-GATS.
2 L-Artikolu XIII tal-GATS.
3 L-Artikolu XV tal-GATS.


