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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

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

(a) rigward il-prijoritajiet ta' politika

i. biex jiġi żgurat li l-eżitu prinċipali tan-negozjati jkun ftehim ambizzjuż u komprensiv, li 
joħloq opportunitajiet ġodda sinifikanti ta’ aċċess għas-suq għall-kumpaniji tal-UE, b’mod 
partikolari l-SMEs, u benefiċċji għaċ-ċittadini, il-konsumaturi u l-ħaddiema filwaqt li 
jinżamm il-mudell Ewropew ta’ ekonomija tas-suq soċjali kompetittiva ħafna;

ii. biex jiġi żgurat li l-Ftehim mhux biss ineħħi l-ostakli iżda jkollu wkoll l-għan li 
jippromwovi u jissalvagwardja l-livell għoli Ewropew ta’ ħarsien tal-konsumatur 
imħaddan fit-TFUE, b’mod partikolari fir-rigward tal-informazzjoni, u sabiex wieħed 
iżomm f’moħħu li f’ħafna setturi l-istandards tal-UE u dawk tal-Istati Uniti u l-ambjenti 
regolatorji tagħhom jiżguraw dan il-livell għoli; biex jitqies, għalhekk, li l-
approssimazzjoni tar-regolamenti tagħna għandha sservi biex jiġu stabbiliti liġijiet u 
standards ta’ kwalità għolja li jistgħu jiffurmaw punt ta’ riferiment globali ġdid u 
standards internazzjonali de facto;

iii. biex jinżamm l-ogħla livell possibbli ta’ trasparenza tan-negozjati, inkluż l-aċċess għat-
testi tan-negozjati, u konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili tul il-proċess kollu;

(b) rigward aċċess sħiħ u trasparenti għall-fornituri tas-servizzi tal-UE – ebda xkiel għall-
mobbiltà tal-professjonisti

i. sabiex issir insistenza, filwaqt li tiġi rispettata l-libertà tal-Istati Membri li jipprovdu, 
jikkummissjonaw u jiffinanzjaw is-servizzi pubbliċi b'konformità mat-Trattati, li l-
fornituri tas-servizzi tal-UE għandu jkollhom aċċess sħiħ għas-suq għas-servizzi 
liberalizzati fl-Istati Uniti, skont regoli trasparenti, reċiproċi u ġusti kemm fil-livelli 
federali kif ukoll f’dawk subfederali u fuq l-istess livell tal-fornituri tas-servizzi lokali;

ii. biex jiġi żgurat li l-Ftehim ma jipperikolax il-kwalità għolja tas-servizzi pubbliċi tal-UE u 
biex jintużaw l-istess miżuri ta’ salvagwardja u definizzjonijiet li jinsabu fi ftehimiet ta’ 
kummerċ ħieles (FTAs) oħrajn, bħas-CETA, biex ikunu protetti, b’mod partikolari fil-każ 
tas-servizzi tas-saħħa, tal-edukazzjoni u soċjali, il-produzzjoni, id-distribuzzjoni u t-
trattament tal-ilma u miżuri ta’ gvernijiet lokali u awdjoviżivi ffinanzjati b’mod pubbliku;

iii. biex jiġi żgurat ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali bejn il-Partijiet, 
b'mod partikolari permezz tal-ħolqien ta’ qafas ġuridiku bi stati federali li jkollhom 
setgħat regolatorji f’dan il-qasam, u biex tiġi promossa l-mobbiltà min naħa għall-oħra tal-
Atlantiku permezz tal-faċilitazzjoni tal-viża għall-professjonisti mill-Istati Membri kollha 
tal-UE fis-setturi koperti bil-Ftehim;
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iv. biex jiġi promoss, b’mod parallel man-negozjati, li l-Partijiet jidħlu f’diskussjonijiet lejn 
ftehim addizzjonali li jneħħi r-rekwiżiti tal-permess tax-xogħol, sabiex tinħoloq il-
mobbiltà massima tal-professjonisti bejn il-Partijiet;

(c) rigward l-akkwist ġust u trasparenti fil-livelli kollha

i. biex jittieħed approċċ ambizzjuż fir-rigward tal-kapitolu dwar l-akkwist pubbliku u biex 
jiġi żgurat li l-operaturi ekonomiċi Ewropej, b’mod partikolari l-SMEs, ikunu jistgħu 
jipparteċipaw, fis-suq tal-Istati Uniti fuq bażi mhux diskriminatorja fi kwalunkwe livell 
tal-gvern; biex jiġi żgurat aċċess reċiproku u trasparenti bi tpattija għas-sitwazzjoni 
asimmetrika eżistenti u biex tiġi eżaminata l-possibbiltà li l-kumpaniji tal-UE jingħataw 
eżenzjonijiet minn klawżoli ta’ xiri nazzjonali u lokali fil-liġi federali, u fejn possibbli, 
f'dik tal-istat; 

biex jiġi żgurat li d-direttivi l-ġodda tal-akkwist pubbliku u l-konċessjonijiet jiġu osservati 
fin-negozjati, b’mod partikolari rigward id-definizzjoni tal-kooperazzjoni pubblika-
pubblika, l-esklużjonijiet, l-aċċess tal-SMEs u l-użu tal-kriterji tal-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża (MEAT);

iii. biex jiġi ċċarat li d-dritt tal-għażla dwar il-forma tal-provvista tas-servizzi mhux se 
jintmess u li l-"klawżola-ratchet" stabbilita fil-kapitolu dwar is-servizzi, għalhekk, ma 
tistax tiġi applikata għal servizzi mogħtija mill-awtorità kontraenti lil parti terza privata 
permezz ta’ kuntratt pubbliku u pprovduti wara l-iskadenza tal-kuntratt minn dik l-
awtorità bħala tranżazzjonijiet interni jew għan-nom proprju;

iv. biex isir progress fuq l-eżitu tal-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA) f’termini ta’ 
kopertura, regoli u dixxiplini u li l-proċeduri jiġu ssimplifika filwaqt li jsir provvediment 
għal aktar trasparenza;

v. fir-rigward tal-fatt li l-akkwist pubbliku jirrappreżenta parti sostanzjali tal-ekonomiji tal-
UE u ta’ sħab kummerċjali oħra u għalhekk huwa interess ekonomiku prinċipali għall-UE, 
li jiġi enfasizzat li għandu jkun parti minn kwalunkwe ftehim finali komprensiv;

(d) rigward l-istandards transatlantiċi bħala standards globali

i. biex jiġi enfasizzat li, filwaqt li jissalvagwardja l-protezzjoni miksuba bl-istandards u r-
regolamenti tekniċi tal-UE, il-Ftehim għandu jmur lil hinn mill-Ftehim dwar l-Ostakli 
Tekniċi għall-Kummerċ tad-WTO, f’oqsma bħalma huma l-evalwazzjoni tal-konformità, 
l-istandards jew ir-rekwiżiti tekniċi, u għandu jipprovdi wkoll għal trasparenza ikbar fil-
preparazzjoni, l-adozzjoni u l-applikazzjoni tar-regolamenti u l-istandards tekniċi;

ii. għal dan l-għan, sabiex jiġi żgurat li l-kumpaniji Ewropej ikunu kapaċi jikkonsultaw punt 
ta’ informazzjoni wieħed tal-Istati Uniti li jkun jista’ jipprovdi informazzjoni dwar l-
istandards fis-setturi kollha; biex titħares bis-sħiħ il-ħidma tal-UE fl-istandardizzazzjoni u 
biex jiġu promossi l-prinċipji tagħha, jiġifieri l-koerenza, it-trasparenza, lil-ftuħ, il-
kunsens, l-applikazzjoni volontarja, l-indipendenza minn interessi speċjali u l-effiċjenza;

iii. biex jitwaqqaf mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni u djalogu ambizzjuż u effikaċi bl-għan li 
jinħolqu standards komuni fejn ikun possibbli, u biex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda 



AD\1053721MT.doc 5/7 PE544.489v02-00

MT

diverġenza mhux intenzjonata fi standards futuri f’setturi ewlenin koperti bil-Ftehim bil-
fehma li tali standards, speċjalment f'oqsma innovattivi, għandhom jiġu maqbula u 
promossi fil-fora internazzjonali kollha; biex jitqiesu l-isfidi li jirriżultaw mill-allinjament 
tas-sistema ta’ standardizzazzjoni, motivata u strutturata diversament, tal-Istati Uniti mal-
mekkaniżmu Ewropew;

iv. biex jiġi enfasizzat li l-istandards tal-ISO u l-IEC maqbula internazzjonalment, meta dawn 
ikunu jeżistu u jkunu aġġornati, għandhom jiġu adottati mill-Istati Uniti u l-UE, 
pereżempju fis-settur tat-tagħmir elettroniku;

(e) rigward it-tneħħija darba għal dejjem tal-ostakli tekniċi għall-kummerċ transatlantiku

i. bl-għan li jkompli jiġi garantit livell għoli ta’ sikurezza tal-prodotti fi ħdan l-Unjoni 
filwaqt li tiġi eliminata d-duplikazzjoni żejda tal-ittestjar li tikkawża ħela ta’ riżorsi, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-prodotti b’riskju baxx; biex jiġi żgurat ir-rikonoxximent 
mill-Istati Uniti tal-awtodikjarazzjoni tal-konformità fuq il-prodotti, fejn dan huwa 
permess mil-liġi tal-UE;

ii. biex jiġu appoġġati, b’rispett sħiħ għall-awtonomija regolatorja, l-istabbiliment ta’ djalogu 
strutturali obbligatorju, il-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki regolatorji u l-kooperazzjoni bejn 
ir-regolaturi fis-setturi koperti bil-Ftehim; biex jiġi enfasizzat li dan għandu jinvolvi 
mekkaniżmi ta’ twissija bikrija u skambju fiż-żmien ta’ tħejjija tar-regolamenti; biex tiġi 
mħeġġa l-kooperazzjoni regolatorja aħjar f’setturi oħra u biex tiġi promossa s-sistema ta’ 
sorveljanza tas-suq tal-UE bil-ħsieb li jiġu żgurati standards għolja ta’ protezzjoni tal-
konsumatur;

iii. biex isir sforz ħalli jiġi żgurat li l-koperazzjoni regolatorja ma żżidx il-piż amministrattiv 
filwaqt li wieħed iżomm f’moħħu li d-diverġenzi regolatorji huma ostakolu non-tariffarji 
(ONT) għall-kummerċ, b’mod partikolari fis-settur tal-inġinerija, li jinkludi l-makkinarju 
elettriku u mekkaniku, apparat u tagħmir, u li r-regolaturi għandhom jesploraw modi biex 
jippromwovu l-kompatibbiltà u s-simetrija regolatorja, bħar-rikonoxximent reċiproku, l-
armonizzazzjoni jew l-allinjament tar-rekwiżiti;

iv. biex issir insistenza dwar il-fatt li l-Ftehim irid ikun bla preġudizzju għad-dritt li ssir 
regolamentazzjoni skont il-livell li kull parti tqis li jkun f'loku rigward il-protezzjoni tas-
saħħa, is-sikurezza, il-konsumaturi, il-ħaddiema, l-ambjent kif ukoll id-diversità kulturali; 
f’dan il-kuntest, biex ikun hemm insistenza dwar l-importanza tal-prinċipju ta’ 
prekawzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 191 tat-TFUE; biex jiġi enfasizzat li l-kooperazzjoni 
regolatorja għandha tkun trasparenti u li l-Parlament Ewropew għandu jikkontribwixxi 
għall-ħidma tal-istituzzjonijiet futuri;

v. biex jitfakkar li r-rikonoxximent tal-ekwivalenza tal-akbar għadd possibbli ta’ regolamenti 
dwar is-sikurezza tal-vettura huwa waħda mill-kisbiet l-aktar importanti tal-Ftehim u li 
dan se jirrikjedi li jiġi vverifikat li r-regolamenti tal-UE u tal-Istati Uniti jipprovdu għal 
livell simili ta’ protezzjoni mingħajr ma jonqos il-livell ta’ protezzjoni fl-UE; biex jiġi 
enfasizzat li dan għandu jkun pass lejn konverġenza regolatorja sħiħa fis-settur; biex jiġi 
nnutat li, minkejja dan, speċjalment fil-qasam tas-sikurezza tal-karozzi, hemm ħafna 
differenzi bejn il-prodotti tal-Istati Uniti u dawk tal-UE, u biex jitħeġġeġ it-tisħiħ tal-
koperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Uniti fil-qafas tal-Kummissjoni Ekonomika għall-
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Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE), speċjalment fir-rigward ta' teknoloġiji ġodda, kif 
ukoll f’fora internazzjonali oħrajn fejn jiġu ffissati l-istandards;

(f) rigward il-faċilitazzjoni doganali u kummerċjali, b’mod partikolari għall-SMEs

i. minħabba li l-SMEs huma affettwati b’mod sproporzjonat mill-ONT, li l-Ftehim għandu 
jfittex li jnaqqashom jew jeliminahom kompletament, biex jitħeġġeġ l-istabbiliment ta' 
qafas koerenti, bl-inklużjoni ta' kapitolu speċifiku li jippermetti li l-SMEs iqajmu l-
kwistjonijiet tal-ONT mal-awtoritajiet xierqa;

ii. biex jiġi żgurat li l-Ftehim jagħmilha aktar faċli biex l-SMEs jipparteċipaw fil-kummerċ 
transatlantiku u jnaqqsu l-ispejjeż, permezz tal-modernizzazzjoni, id-diġitalizzazzjoni u s-
simplifikazzjoni tal-proċeduri, bl-eliminazzjoni tar-rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni doppja u 
biż-żieda tal-livell limitu de minimis għad-dazji doganali u l-kontrolli mhux aleatorji;

iii. biex tiġi appoġġata bis-sħiħ l-idea tal-ħolqien, fuq l-istess linji ta' dik li teżisti fl-UE, 
helpdesk onlajn tal-Istati Uniti għall-SMEs fejn id-ditti ta' daqs iżgħar ikunu jistgħu jsibu 
l-informazzjoni kollha li jeħtieġu biex jesportaw lejn, jimpurtaw minn jew jinvestu fl-
Istati Uniti, inkluż dwar id-dazji doganali, dwar it-taxxi, dwar ir-regolamenti, dwar il-
proċeduri doganali u dwar l-opportunitajiet tas-suq;

iv. biex jiġu indirizzati kwistjonijiet doganali li jmorru lil hinn mir-regoli tal-Ftehim tal-
Faċilitazzjoni tal-Kummerċ (TFA) tal-WTO u jiġi enfasizzat li, sabiex tinkiseb it-tneħħija 
reali tal-piż amministrattiv, hemm bżonn li ssir ħidma lejn livell minimu ta’ allinjament 
regolatorju dwar il-politiki u l-prattiki doganali u dawk relatati mal-fruntieri;

(g) rigward regoli ta’ oriġini ċari

i. biex jiġu stabbliti regoli komuni għad-definizzjoni tal-oriġini tal-prodotti, li għandhom 
ikunu ċari u faċilment applikabbli għan-negożju, u biex jitqiesu t-tendenzi attwali u futuri 
fil-produzzjoni, kif ukoll kumulazzjoni possibbli futura ma’ pajjiżi li l-Partijiet għandhom 
ftehim ta’ kummerċ ħieles magħhom. 

ii. biex jiġi garantit li l-Ftehim jinkludi dispożizzjonijiet li jwaqqfu l-użu illegali tad-
denominazzjonijiet tal-UE tal-indikazzjonijiet ġeografiċi, li jiżgwida lill-konsumaturi, u 
għas-salvagwardja ta’ dawn l-iskemi, li kkontribwixxew b’mod sostanzjali għall-
protezzjoni tal-konsumatur u l-għoti ta’ informazzjoni ċara u konċiża dwar l-oriġini tal-
prodott; biex in-negozjat jitqiesu bħala opportunità biex isir progress lejn standards 
komuni għolja fir-rigward tal-indikazzjoni obbligatorja tal-oriġini tal-prodotti li tagħti 
garanziji ġenwini lill-konsumaturi u toħloq sitwazzjoni ta’ kundizzjonijiet ekwi għall-
operaturi ekonomiċi fir-rigward tal-aċċess għaż-żewġt iswieq.
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