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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jindirizza r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kummissjoni:

a. tiżgura li jintlaħaq ftehim komprensiv u ambizzjuż dwar it-TTIP li jsaħħaħ il-
kompetizzjoni ġusta fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, filwaqt li jqis il-valuri tal-
ekonomija soċjali tas-suq Ewropea, jiżgura benefiċċji għall-konsumaturi, l-industrija u 
l-investituri, isaħħaħ it-tkabbir u l-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, jiżgura li l-
kooperazzjoni regolatorja b'ebda mod ma tfixkel il-kontroll demokratiku fuq iż-żewġ 
naħat tal-Atlantiku u jfittex ukoll tranżizzjoni għal soċjetà aktar sostenibbli;

b. tieħu azzjoni immedjata biex tiżgura li l-kummerċ u l-investiment min-naħa ta' atturi 
finanzjarji fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, kif ukoll l-aċċess ugwali għas-suq għall-
fornituri tas-servizzi kollha fl-Istati Uniti u fl-Ewropa, ikunu regolati abbażi tal-ogħla 
standards filwaqt li ssir ħidma għal livelli għolja ta' protezzjoni, speċjalment f'oqsma 
bħas-saħħa u s-sikurezza, il-ħarsien tal-konsumatur, ix-xogħol, id-drittijiet soċjali, ir-
regolamentazzjoni tas-servizzi finanzjarji, il-leġiżlazzjoni ambjentali, is-sikurezza tal-
ikel u l-protezzjoni tad-data; tiżgura li l-ebda dispożizzjoni ma tipprekludi b'xi mod it-
tisħiħ ta' tali standards fil-futur, la sostantivament u lanqas permezz ta' effett dissważiv 
regolatorju; u tiżgura li l-ftehim tat-TTIP jinkludi kapitolu speċifiku dwar l-SMEs;

c. tadotta l-pożizzjoni li ftehim tajjeb dwar l-istandards regolatorji jista' jaġixxi bħala 
preċedent globali għall-ftehimiet futuri dwar il-kummerċ u l-investiment, b'inqas 
spejjeż għall-kumpaniji, b'mod partikolari l-SMEs, mad-dinja kollha;

d. tirrikonoxxi li l-benefiċjarji ewlenin tat-TTIP jistgħu jkunu l-SMEs, peress li l-
korporazzjonijiet il-kbar għandhom ekonomiji ta' skala li jippermettulhom jiksbu 
aċċess għas-swieq fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku faċilment, u li l-SMEs 
m'għandhomx ir-riżorsi finanzjarji u legali jew riżorsi oħra biex ilaħħqu ma' differenzi 
regolatorji u ostakli oħra għall-kummerċ;

e. tiżgura aktar trasparenza u skambju ta' informazzjoni fil-qafas tar-regoli dwar l-
għajnuna mill-Istat u l-allokazzjoni ta' għajnuna mill-Istat, filwaqt li tiżgura l-
forniment ta' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali, kif ukoll kooperazzjoni aktar 
mill-qrib bejn l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni fl-oqsma tal-fużjonijiet, l-antitrust, l-
intrapriżi tal-Istat u s-sussidji; tieħu azzjoni immedjata biex tiżgura l-inklużjoni ta' 
kapitolu dwar il-kompetizzjoni f'dan il-ftehim;

f. tieħu azzjoni immedjata biex tiżgura li n-negozjati dwar l-aċċess għas-suq fil-qasam 
tas-servizzi finanzjarji jkunu kkombinati ma' rikonoxximent reċiproku u konverġenza 
'l fuq fir-regolamentazzjoni finanzjarja, li jimplika l-promozzjoni ta' standards ogħla u 
l-interess ġenerali bħala objettiv prinċipali; tappoġġa standards internazzjonali dejjem 
ogħla fl-isforzi ta' kooperazzjoni li għaddejjin f'fora internazzjonali oħrajn, inklużi r-
regoli ta' Basel III, mingħajr ħsara għall-abilità tal-UE u tal-awtoritajiet tal-Istati 
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Membri li jirregolaw u jissorveljaw il-prodotti u l-prattiki finanzjarji fil-qadi tad-
dmirijiet regolatorji u superviżorji tagħhom;

g. tagħmel kull sforz possibbli biex tiġi sfruttata bis-sħiħ l-opportunità mogħtija min-
negozjati dwar it-TTIP biex b'mod pożittiv u kostruttiv isiru passi 'l quddiem flimkien 
fir-rigward tas-servizzi finanzjarji, filwaqt li jiġu kkunsidrati r-riżultati li diġà ntlaħqu 
miż-żewġ naħat dwar il-kwistjoni; is-suġġetti tad-diskussjoni jistgħu jinkludu 
konsultazzjonijiet bilaterali qabel l-introduzzjoni ta' liġijiet ġodda, it-trasparenza fil-
konfront tal-partijiet ikkonċernati fil-mument tad-diskussjonijiet bilaterali dwar 
kwistjonijiet finanzjarji, u aktar responsabbiltà għall-korpi eletti;

h. toqgħod lura minn impenji addizzjonali rigward l-aċċess għas-suq għas-servizzi 
finanzjarji billi l-interkonnettività, il-kumplessità u l-kobor eċċessiv tal-entitajiet 
jiġġeneraw u jifirxu r-riskji sistemiċi u jirrappreżentaw theddida għall-istabbiltà 
finanzjarja;

i. tressaq direttiva b'miżuri kontra l-BEPS (l-erożjoni tal-bażi u t-trasferiment tal-profitt), 
sabiex tintemm il-kompetizzjoni dannuża min-naħa ta' impriżi, b'mod partikolari 
multinazzjonali, li jorganizzaw il-qagħda tat-taxxa globali tagħhom, ħafna drabi minn 
naħa għal oħra tal-Atlantiku, b'mod li jippermetti t-trasferiment tal-profitti lejn 
ġurisdizzjonijiet fejn iħallsu inqas taxxa, filwaqt li titqies il-ħidma tal-OECD; tiżgura 
li l-fondi offshore li l-maniġers tagħhom joperaw fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku 
jkunu obbligati jistabbilixxu l-kwartieri ġenerali tagħhom fuq l-art; tieħu azzjoni 
immedjata sabiex tiżgura l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni u rapportar pajjiż 
b'pajjiż dwar kwistjonijiet ta' taxxa, bl-esklużjoni tal-SMEs; tistabbilixxi definizzjoni u 
lista ta' rifuġji fiskali fil-livell tal-UE, filwaqt li titqies il-ħidma tal-OECD;

j. tieħu azzjoni immedjata biex fi ħdan it-TTIP jiddaħħlu miżuri legali kontra l-ippjanar 
aggressiv tat-taxxa permezz tal-moviment sistematiku ta' kapital minn naħa għal oħra 
tal-Atlantiku, u tiżgura li, minflok, dan tal-aħħar ikun ibbażat fuq l-attività ekonomika 
u ma jfittixx l-evitar tal-ħlas tat-taxxa fil-pajjiż tal-produzzjoni; tiżgura trasparenza u 
granularità akbar fir-rigward tal-istatistika dwar il-bilanċ tal-pagamenti minn naħa
għal oħra tal-Atlantiku;

k. tieħu azzjoni immedjata biex tiżgura kompetizzjoni ġusta u aċċess ugwali għas-suq 
għall-kumpaniji Ewropej, inklużi l-SMEs, għall-kuntratti pubbliċi u l-akkwist 
pubbliku fl-Istati Uniti u tiggarantixxi li dawn tal-aħħar jinkludu l-obbligu tar-rispett 
tal-kriterji ambjentali, soċjali u etiċi; tirrikonoxxi li l-iżbilanċ attwali fl-aċċess għas-
suq tal-kuntratti pubbliċi u l-akkwist pubbliku fl-Istati Uniti, meta mqabbel ma' dak fl-
UE, jikkostitwixxi kompetizzjoni inġusta; tirrikonoxxi li 85 % tal-offerti tal-akkwist 
pubbliku fl-UE diġà huma miftuħa għall-fornituri Amerikani, filwaqt li 32 % biss tal-
offerti tal-Istati Uniti huma miftuħa għall-fornituri Ewropej; tiżgura li r-regoli tal-UE 
adottati dan l-aħħar fir-rigward tal-akkwist pubbliku jkomplu jiġu rispettati;

l. tiżgura li r-regoli tal-UE li ġew adottati dan l-aħħar fil-qasam tal-akkwist pubbliku jiġu 
protetti u appoġġati fil-qafas tan-negozjati, b'mod partikolari fir-rigward tal-aċċess tal-
SMEs għall-kuntratti ta' akkwist pubbliku, il-kriterji ta' eliġibbiltà bbażati fuq l-aħjar 
proporzjon bejn il-prezz u l-kwalità minflok l-aktar prezz baxx, swieq riżervati allokati 
lill-impriżi tal-ekonomija soċjali, il-possibbiltà li l-awtoritajiet kuntrattwali jrawmu 
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kooperazzjoni interkomunitarja, u l-preservazzjoni tal-limiti massimi għall-esklużjoni 
mill-proċess ta' offerti mill-UE u r-regoli internazzjonali; tiggarantixxi li ma ssirx 
diskriminazzjoni kontra l-impriżi tal-UE meta japplikaw għal kuntratti ta' akkwist 
pubbliku fl-Istati Uniti u li jibbenefikaw minn aċċess trasparenti ekwivalenti għal dak 
applikat għall-impriżi tal-Istati Uniti fl-Ewropa skont ir-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku fl-UE;

m. tieħu miżuri proattivi immedjati kontra l-protezzjoniżmu, u tindirizza l-leġiżlazzjoni li 
xxekkel l-aċċess tas-suq Ewropew għall-Istati Uniti;

n. tiżgura li kwalunkwe u kull mekkaniżmu għas-soluzzjoni ta' tilwim stabbilit fi ħdan il-
qafas tat-TTIP jirrispetta t-trasparenza sħiħa, ikun soġġett għall-prinċipji u l-iskrutinju 
ta' natura demokratika, u ma jfixkilx id-dritt tal-gvernijiet li jirregolaw;

o. tieħu azzjoni immedjata biex tiżgura li jintgħażel "approċċ ta' lista pożittiva", biex is-
servizzi pubbliċi kollha koperti mit-TTIP jkunu elenkati espliċitament b'mod pożittiv 
fil-ftehim, u li fil-ftehim ma jkunu inklużi ebda klawżoli ta' sospensjoni jew ta' ratchet;

p. tirrikonoxxi u tenfasizza l-importanza li l-intrapriżi tal-istat u forom oħra ta' sjieda 
pubblika għad għandhom fir-rigward ta' servizzi pubbliċi importanti u servizzi ta' 
interess ġenerali u titlob l-esklużjoni tagħhom mill-ftehim; tiżgura li l-ġestjoni tas-
servizzi pubbliċi ma tkunx affettwata mit-TTIP, f'konformità mal-mandat mogħti lill-
Kummissjoni mill-Istati Membri;

q. tirrikonoxxi li t-TTIP se jkun aktar ta' benefiċċju għall-SMEs milli għan-negozji l-
kbar; tieħu nota tal-fatt li t-tneħħija ta' tariffi, is-simplifikazzjoni tal-proċeduri 
doganali u l-konverġenza tal-istandards tal-prodotti se jiffaċilitaw b'mod partikolari l-
parteċipazzjoni tal-SMEs fil-kummerċ transatlantiku u li t-TTIP se jkun l-ewwel 
ftehim ta' kummerċ ħieles li se jkollu kapitolu apposta dwar l-SMEs; taħdem lejn il-
konsolidazzjoni tal-kooperazzjoni eżistenti bejn l-Istati Uniti u l-UE dwar l-SMEs; 
taħdem għall-ħolqien ta' siti elettroniċi fejn l-SMEs fl-Ewropa u fl-Istati Uniti jistgħu 
jiksbu tagħrif dwar it-tariffi, il-proċeduri doganali u r-regolamenti applikabbli kollha 
tal-prodotti f'livell federali u statali fl-Istati Uniti, u fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri fl-UE; 

r. tiżgura li l-leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-kompetizzjoni tiġi rispettata kif xieraq fl-
oqsma kollha, b'attenzjoni partikolari għas-swieq diġitali;

s. tiżgura li d-drittijiet u l-protezzjoni tal-ħaddiema jkunu rispettati bis-sħiħ fil-ftehim u 
ma jiddgħajfux b'aċċess akbar għas-suq u b'aktar kompetizzjoni;

t. tkun konxja tal-fatt li dan il-ftehim għandu sinifikat politiku, minbarra ekonomiku, 
peress li huwa sottoskritt bejn iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, żona kkaratterizzata mill-
kondiviżjoni tas-sigurtà kif ukoll tal-valuri tal-libertà, l-ugwaljanza, id-demokrazija, 
id-drittijiet tal-bniedem u l-ekonomija soċjali tas-suq;

u. tkun konxja tal-inċertezzi li jeżistu fir-rigward tan-negozjati dwar it-TTIP, u, sabiex 
teliminahom, tagħmel in-negozjati trasparenti kemm jista' jkun u tniedi kampanja ta' 
informazzjoni fil-livell Ewropew;
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v. tieħu azzjoni addizzjonali biex tiżdied it-trasparenza tan-negozjati, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-aċċess dirett għall-informazzjoni fil-livelli reġjonali u lokali;

w. tiżgura trasparenza fin-negozjati tul il-proċess kollu skont l-obbligu tal-Kummissjoni, 
skont l-Artikolu 218(10) tat-TFUE, li n-natura statutorja tiegħu ġiet ikkonfermata mill-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'sentenza reċenti, li żżomm lill-Parlament 
infurmat b'mod sħiħ fuq bażi immedjata fl-istadji kollha tan-negozjati; taħdem lejn 
ftehim mal-Amministrazzjoni tal-Istati Uniti rigward l-aċċess tal-Membri Parlamentari 
kollha għat-testi konsolidati tan-negozjati; tiżgura l-aċċess tal-pubbliku għad-
dokumenti rilevanti tan-negozjati mill-partijiet kollha, bl-eċċezzjoni ta' dawk li 
għandhom jiġu kklassifikati b'ġustifikazzjoni ċara abbażi ta' każ b'każ, f'konformità 
mar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, 
tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

x. tipproponi inizjattivi lill-SMEs dwar kif jiksbu aċċess għas-suq u jagħtu bidu għal 
investimenti minn naħa għal oħra tal-Atlantiku;

y. tiżgura li l-Parlament Ewropew ikollu rwol xieraq fid-deċiżjonijiet dwar il-
konverġenza regolatorja li għandhom jittieħdu wara r-ratifika tal-ftehim.
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