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SUĠĠERIMENTI

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

– wara li kkunsidra r-rapport dwar il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni dwar il-futur 
tar-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-UE u l-Istati Uniti, ippubblikat fit-12 ta’ Marzu 2013,

1. Jindirizza, fil-kuntest tan-negozjati li għaddejjin bħalissa dwar it-TTIP, ir-
rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kummissjoni: 

(i) li jiġi żgurat li t-TTIP tissalvagwardja l-impjiegi eżistenti kif ukoll tagħmel 
kontribuzzjoni tanġibbli u pożittiva għas-salvagwardjar u l-ġenerazzjoni ta’ 
tkabbir b’saħħtu u sostenibbli ħalli jiġi massimizzat il-potenzjal tal-ħolqien ta’ 
impjiegi b’ħiliet ta’ livell ogħla biex jintlaħqu l-bżonnijiet ġodda tas-suq tax-
xogħol flimkien ma’ impjiegi aħjar u sostenibbli fl-UE ħalli jgħinu tintlaħaq il-
mira tal-2020 ta’ 75 % tal-impjiegi, bil-ħsieb li l-kummerċ mhuwiex għan fih 
innifsu imma mezz ta’ kif jitjieb il-benessri; li jiġu rispettati u protetti bis-sħiħ l-
istandards globali tax-xogħol; li jiġi garantit li standards, b’mod partikolari l-
istandards soċjali, ambjentali, u tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, 
huma protetti u li tali standards jistgħu jitjiebu;

(ii) li l-Parlament jiġi pprovdut bi stimi aġġornati tal-impatt tat-TTIP dwar l-impjiegi 
u t-tkabbir fl-UE, b’referenza partikolari għall-konsegwenzi għall-Istati Membri 
mill-Ewropa Ċentrali u tax-Xlokk;

(iii) li jiġi żgurat li jittieħdu passi għall-immodenizzar tas-sistemi ta’ taħriġ ħalli jiġi 
ffaċilitat l-iżvilupp ta’ ħiliet ġodda u ħaddiema aktar kwalifikati, fejn għaldaqstant 
jitjieb l-aċċess għas-suq tax-xogħol;

(iv) li jiġi żgurat li l-impatti soċjali u ambjentali ta’ ftehim potenzjali jiġu vvalutati bir-
reqqa permezz ta’ dibattitu miftuħ;

(v) li jitkejjel ir-riskju li d-definizzjoni tal-istandards ta’ protezzjoni soċjali u 
ambjentali komuni mal-Istati Uniti se ddgħajjef il-preferenzi kollettivi Ewropej u 
taggrava d-diverġenzi ekonomiċi u soċjali bejn l-Istati Membri tal-UE;

(vi) li jiġi żgurat, matul il-kapitoli kollha tal-ftehim TTIP, li taħt l-ebda ċirkustanza ma 
jwassal għad-dgħjufija, iċ-ċirkomvenzjoni jew l-invalidazzjoni tal-istandards tal-
Istati Membri u l-UE fl-oqsma li ġejjin: id-drittijiet tal-ħaddiema, il-
kundizzjonijiet tax-xogħol, is-sigurtà soċjali, l-inklużjoni soċjali u l-protezzjoni 
soċjali, is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, it-taħriġ professjonali, il-
kwalifiki professjonali, il-moviment liberu tal-ħaddiema u l-pensjonanti, id-
djalogu soċjali, in-nondiskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol u fis-suq tax-
xogħol; barra minn hekk, li jiġi garantit li t-TTIP tinkludi dispożizzjonijiet 
komprensivi u vinkolanti dwar il-liġijiet u l-politiki tax-xogħol fil-livelli kollha ta’ 
gvern li huma konformi mal-Konvenzjonijiet Ewlenin tal-Organizzazzjoni 
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Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) u l-Aġenda tax-Xogħol Deċenti; li jiġi żgurat li 
l-kummerċ jew l-investiment ma jiġux imħeġġa billi jiddgħajfu l-liġijiet dwar ix-
xogħol; meta jinqala’ tilwim, id-dispożizzjonijiet tax-xogħol iridu jkunu soġġetti 
għal mekkaniżmu ta’ soluzzjoni tat-tilwim, inkluża l-possibbiltà ta’ sanzjonijiet; 
f’dan ir-rigward, il-korpi superviżorji tal-ILO jistgħu jieħdu dan ir-rwol; 

(vii) jekk elementi finali tal-ftehim tat-TTIP jipperikolaw jew ixekklu l-istandards 
f’dawn l-oqsma, il-kumitat responsabbli fil-Parlament, jiġifieri l-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, jiġi infurmat dwar dan b’mod immedjat ħalli tkun 
tista’ ssir konsultazzjoni u jittieħdu deċiżjonijiet;

(viii) li jiġi miċħud kwalunkwe ftehim li jista’ joħloq theddida għall-istandards tax-
xogħol fl-Ewropa u jwassal għad-dumping soċjali;

(ix) li jiġi żgurat li d-dimensjonijiet tad-dispożizzjonijiet tax-xogħol u soċjali jkunu 
rikonoxxuti, difiżi u integrati kompletament fil-partijiet operazzjonali kollha tal-
ftehim biex jiġi żgurat approċċ koerenti u komprensiv għall-iżvilupp sostenibbli 
fil-ftehimiet kummerċjali;

(x) li jiġi żgurat li fil-marġni tan-negozjati dwar it-TTIP, jintlaħaq l-arranġament tal-
pakkett tal-mobilità li huwa ta’ benefiċċju b’mod reċiproku, b’kunsiderazzjoni li l-
faċilitazzjoni tal-viża għall-fornituri Ewropej tas-servizzi u l-prodotti, kif ukoll li 
l-professjonisti jitħallew jaħdmu fl-Istati Uniti tal-Amerika billi l-kwalifiki 
tagħhom jiġu rikonoxxuti, hi waħda mill-elementi ewlenin meta jittieħed vantaġġ 
sħiħ mill-ftehim TTIP;

(xi) li jiġi żgurat li s-soċjetà ċivili tkun tista’ tagħti kontribut sinifikanti għall-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-TTIP rilevanti; f’dan il-kuntest, l-
implimentazzjoni u l-konformità mad-dispożizzjonijiet tax-xogħol għandhom 
ikunu soġġetti ma’ proċess ta’ monitoraġġ li jinvolvi s-sħab soċjali u s-soċjetà 
ċivili fi proċess ta’ djalogu soċjali li jinvolvi l-kumitati konsultattivi, filwaqt li 
tittieħed kunsiderazzjoni tad-dimensjoni usa’ tal-Artikolu 17(1) tat-TUE; li jiġi 
żgurat li s-soċjetà ċivili u l-pubbliku kkonċernat huma infurmati u għandhom 
aċċess għat-testi tan-negozjati kollha rilevanti u li l-Parlament u l-Kunsill 
għandhom aċċess għal test tan-negozjati kkonsolidat immedjatament wara li dawn 
it-testi jkunu ġew diskussi fiċ-ċiklu tan-negozjati;

(xii) li jittieħdu passi immedjati biex jiġi garantit id-dritt tal-Istati Membri li 
jilleġiżlaw, jiffinanzjaw, jorganizzaw, jistabbilixxu standards ta’ kwalità u 
sikurezza, jimmaniġġjaw u jirregolaw is-servizzi pubbliċi kollha, inklużi l-
edukazzjoni, is-sigurtà soċjali, is-servizzi tas-saħħa, il-provvista tal-ilma, ir-rimi 
tad-dranaġġ, ir-rimi tal-iskart, is-sigurtà soċjali, il-ferroviji u t-trasport pubbliku, l-
enerġija, is-servizzi kulturali u awdjoviżivi, eċċ. u li tiġi żgurata l-esklużjoni tas-
servizzi pubbliċi (inklużi l-ilma, is-saħħa, is-sistemi tas-sigurtà soċjali u l-
edukazzjoni) mill-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattat; 

(xiii) li tiġi żgurata esklużjoni espliċita tas-servizzi pubbliċi kif imsemmi fl-Artikolu 14 
tat-TFUE mill-kamp ta’ applikazzjoni tat-TTIP, sabiex jiġi żgurat li l-awtoritajiet 
nazzjonali u lokali jkollhom il-libertà li jintroduċu, jadottaw, iżommu jew iħassru 
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kwalunkwe miżura rigward il-kummissjonar, l-organizzazzjoni, il-finanzjament u 
l-għoti ta’ servizzi pubbliċi, kif previst fl-Artikolu 168 tat-TFUE (is-saħħa 
pubblika) u fil-Protokoll 26 (Servizzi ta’ Interess Ġenerali) għalih; din l-
esklużjoni għandha tapplika jekk is-servizzi inkwistjoni huma organizzati bħala 
monopolju, joperaw taħt drittijiet esklużivi jew mod ieħor, u jekk ikunu ffinanzjati 
u/jew ipprovduti b’mod pubbliku jew privat; tali servizzi jinkludu s-servizzi tal-
kura tas-saħħa u soċjali, is-sistemi tas-sigurtà soċjali, l-edukazzjoni ffinanzjata 
b’mod pubbliku, it-trasport ferrovjarju u pubbliku, u s-servizzi tal-ilma, tal-gass, u 
tal-elettriku;

(xiv) li jiġi żgurat li l-klawżoli ta’ lieva u ta’ sospensjoni ma japplikaw għall-ebda 
servizz pubbliku u soċjali; il-kamp ta’ applikazzjoni sħiħ tan-nazzjonalizzazzjoni 
u l-muniċipalizzazzjoni mill-ġdid tas-servizzi jrid jiġi ssalvagwardjat.

(xv) li jiġi żgurat li l-isfidi speċifiċi li jiffaċċjaw l-SMEs u mikrokumpaniji, bħalma 
huma l-effetti tal-ostakoli kummerċjali mhux tariffarji, il-burokrazija u d-
devjazzjoni tat-traffiku jiġu kkunsidrati bis-sħiħ; li jiġi żgurat li l-SMEs 
jibbenefikaw b’mod sħiħ minn suq miftuħ billi joħolqu qafas ekonomiku li 
jinkoraġġixxi l-esportazzjonijiet u ambjent ta’ negozju favorevoli, kompetittiv u 
sostenibbli; li jiġi żgurat li l-isfidi speċifiċi li jiffaċċjaw 87 % tal-SMEs kollha fl-
UE li mhumiex involuti fl-esportazzjoni iżda jiddependu fuq id-domanda 
domestika, jiġu kkunsidrati bis-sħiħ;

(xvi) li jiġu ssimplifikati l-proċeduri u jiġu kkunsidrati mekkaniżmi ġodda biex jgħinu 
lill-SMEs jibbenefikaw mit-TTIP;

(xvii) li jinħolqu inċentivi u jiġi promoss it-teħid tar-responsabbiltà soċjali korporattiva 
(CSR), li trid tikkumplimenta u fl-ebda ċirkostanza ma tissostitwixxi l-liġijiet tax-
xogħol u dawk ambjentali;

(xviii) li jiġi garantit li ftehim dwar kwalunkwe mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim 
li jirrigwardja l-protezzjoni tal-investiment jrid jieħu kont tar-riżultati tal-
konsultazzjoni pubblika dwar soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investituri u l-Istat 
(ISDS), jkun kompletament trasparenti u responsabbli demokratikament, li b’mod 
espliċitu jiddikjara d-dritt tal-Istati Membri li jirregolaw u taħt l-ebda ċirkostanza 
jirrestrinġu jew ixekklu l-leġiżlaturi milli jgħaddu liġijiet kemm fil-qasam tal-
impjiegi u fil-qasam tal-politika soċjali għall-pajjiżi tagħhom; sistema għas-
soluzzjoni tat-tilwim bejn stat u ieħor bejn l-UE u l-Istati Uniti - fejn it-tnejn li 
huma għandhom sistemi legali funzjonali b’mod sħiħ u livell suffiċjenti ta’ 
protezzjoni tal-investiment biex jiggarantixxi s-sigurtà legali - hi għodda oħra 
xierqa għall-indirizzar tat-tilwim dwar investiment; l-inklużjoni ta’ kwalunkwe 
forma ta’ qrati ta’ arbitraġġ privat fit-TTIP għandhom jiġu esklużi; 

(xix) li jittieħdu passi biex jinżamm approċċ ta’ “elenkar pożittiv” fil-ftehim fir-rigward 
tal-kapitolu dwar il-kummerċ fis-servizzi u t-twaqqif fejn is-servizzi li se jinfetħu 
għall-kumpaniji barranin huma speċifikati b’mod espliċitu; 

(xx) minħabba fil-konferma tal-Kummissjoni fir-rapport tal-Valutazzjoni tal-Impatt 
tagħha li jista’ jkun hemm spejjeż ta’ aġġustament imtawwla u sostanzjali fis-suq 
tax-xogħol tal-UE, li jiġi żgurat li hemm projezzjonijiet statistiċi reali dwar it-
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telf/ħolqien ta’ impjiegi fis-setturi affettwati u f’kull Stat Membru u li dawn huma 
kostantament aġġornati u ppubblikati ħalli jkun jista’ jsir intervent f’waqtu mill-
Kummissjoni biex tappoġġja s-setturi affettwati, ir-reġjuni jew l-Istati Membri; li 
jittieħed kont tal-impatti esterni u jiġu antiċipati x-xenarji ta’ kriżi fil-
projezzjonijiet tagħha; dan l-appoġġ jista’ jinkiseb permezz tal-fondi tal-UE, 
inkluż Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni adattat b’baġit 
adegwat; 

(xi) li jiġi żgurat li l-kundizzjonijiet ta’ skambju huma soġġetti għar-reċiproċità stretta 
sabiex tissaħħaħ in-nisġa industrijali tal-UE, jiġu protetti l-SMEs, jinħolqu 
impjiegi u tiġi evitata l-kompetizzjoni inġusta kollha, b’mod partikolari fir-
rigward tal-istandards soċjali;

(xxii) li jittieħdu passi biex jiġi żgurat li l-kooperazzjoni regolatorja ma tirrestrinġix id-
dritt tal-gvernijiet u tal-Parlament Ewropew li jilleġiżlaw fl-interess tal-pubbliku; 
iridu jittieħdu passi biex jiġi żgurat li l-kooperazzjoni regolatorja ma twassalx biex 
jiddgħajfu l-istandards tax-xogħol, inklużi l-istandards dwar is-saħħa u s-
sikurezza; irid jiġi żgurat li l-istandards tax-xogħol u dawk soċjali ma jiġux trattati 
bħala ostakli nontariffarji jew ostakli tekniċi għall-kummerċ; il-partijiet 
interessati, inklużi s-sħab soċjali, għandhom jiġu inklużi fil-proċess tal-
kooperazzjoni regolatorja f’rappreżentazzjoni bbilanċjata;

(xxiii) li jiġi żgurat li r-regoli ġodda tal-UE adottati permezz tar-reviżjoni tad-Direttivi 
dwar l-akkwist pubbliku jibqgħu ppreservati u jiġu promossi fil-qafas tan-
negozjati għaddejja bħalissa, b’mod partikolari f’termini tal-aċċess għas-suq 
pubbliku għall-SMEs, il-kriterji tal-għotja bbażati fuq l-aqwa valur pjuttost milli 
fuq il-prezz l-aktar baxx, is-swieq għall-atturi fl-ekonomija soċjali, il-possibbiltà li 
jiġu kkuntrattati awtoritajiet biex jikkooperaw u jiffurmaw interkomunalitajiet, u 
l-limiti li taħthom l-akkwist ma jkunx soġġett għal regoli tal-UE jew 
internazzjonali;

(xxiv) li jiġi żgurat, biex jiġi ssalvagwardjat il-mudell soċjali Ewropew minn 
kompetizzjoni mill-kapitaliżmu Anglo-Sassonu Amerikan, u li s-servizzi pubblici 
ffinanzjati b’mod kollettivi u s-sistemi ta’ sigurtà soċjali ma jiġux issagrifikati; it-
TTIP ma tistax iżżid il-pressjoni fuq l-Istati Membri biex inaqqsu l-infiq pubbliku 
bħala mod faċli biex isiru ekonomikament kompetittivi u jipprovdu lill-investituri 
bi klima ta’ negozju attraenti;

(xxv) li jiġi żgurat li l-gvernijiet għandhom l-opportunità li jadottaw politiki dwar l-
akkwist responsabbli mil-lat soċjali u ambjentali; id-dispożizzjonijiet dwar l-
akkwist ma għandhomx iżommu lill-gvernijiet milli jindirizzaw il-bżonnijiet tas-
soċjetà u dawk ambjentali u l-ftehim ma għandux jillimita l-abbiltà li jsiru talbiet 
soċjali, kif iddikjarat fid-Direttivi l-ġodda tal-UE dwar l-akkwist pubbliku; barra 
minn dan, il-politiki dwar l-akkwist pubbliku għandhom ikunu konformi mal-
Konvenzjoni 94 tal-ILO dwar il-klawżoli tax-xogħol fil-kuntratti pubbliċi;

(xxvi) li jittieħdu passi immedjati li jiżguraw li l-kwistjoni tal-ippjanar aggressiv tat-
taxxa hi regolata, bħaċ-ċaqliq tal-uffiċċji prinċipali tal-kumpaniji min-naħa l-oħra 
tal-Atlantiku biex jittieħed benefiċċju mill-kundizzjonijiet li jaffettwaw il-
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kompetizzjoni u li għandhom impatt ħażin fuq ix-xogħol.
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