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INTRODUZZJONI

Meta l-UE tinnegozja ftehim internazzjonali, bħat-TTIP, il-Parlament Ewropew huwa intitolat 
li jesprimi l-pożizzjoni tiegħu dwar il-ftehim, permezz ta' rapport, fi kwalunkwe stadju tan-
negozjati, abbażi tal-Artikolu 108 tar-Regoli ta' Proċedura. Ir-rapporteur jixtieq juża din l-
opportunità biex jivvaluta r-riżultati ewlenin tan-negozjati wara madwar 1,5 snin ta' 
diskussjonijiet u biex jesprimi l-fehmiet tal-PE dwar il-kwistjonijiet ewlenin ta' ftehim 
potenzjali għal TTIP. Ir-rapport tal-PE għandu jikkontribwixxi għal bidu ġdid tan-negozjati, 
issa li l-Kummissjoni l-ġdida tkun ġiet stabbilita u wara l-elezzjonijiet ta' nofs il-leġiżlatura fl-
Istati Uniti.
Dan ir-rapport se jkun segwitu għar-riżoluzzjonijiet adottati fil-leġiżlatura preċedenti dwar in-
negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerċ u l-investiment f'Ottubru 2012 u 
Mejju 2013.

1. IT-TTIP BĦALA STRUMENT POTENZJALI GĦAL TKABBIR SOSTENIBBLI U 
TARĠA LI TWASSAL GĦAL REGOLI FIL-LIVELL MULTILATERALI

M'hemm l-ebda dubju dwar il-fatt li qed ngħixu f'dinja globalizzata u qed noqorbu dejjem 
iżjed lejn xulxin. L-interkonnessjoni dejjem akbar tas-swieq globali hi xi ħaġa li ma tistax tiġi 
miċħuda. Dan jidher b'mod ċar mill-fatt li l-prodotti minn fażijiet preċedenti fil-katina ta' 
produzzjoni li jintużaw għall-manifattura ta' mhux anqas minn 40 % tal-prodotti industrijali 
Ewropej jiġu importati, Peress li aktar u aktar oġġetti u servizzi qed jiġu nnegozjati bejn il-
fruntieri u investimenti qed isiru barra, huwa kruċjali li dawk li jfasslu l-politiki jsawru l-mod 
kif jinteraġixxu s-swieq u jagħtu struttura lil dawn il-proċessi u l-interazzjonijiet kumplessi li 
jseħħu ta' kuljum. Il-politika kummerċjali tal-UE tista' tiżvolġi rwol importanti fl-appoġġ għal 
tkabbir ekonomiku sostenibbli fl-UE u lil hinn minnu u għall-ħolqien ta' impjiegi tajbin u 
stabbli, iżda l-perimetri jridu jkunu ġew stabbiliti sew. Regoli kummerċjali xierqa huma 
fundamentali għall-valur miżjud fl-Ewropa, peress li l-produzzjoni industrijali ssir f'katini tal-
valur miżjud globali. 
Ftehim potenzjali mal-Istati Uniti jista' jkun ta' appoġġ għall-industrijalizzazzjoni mill-ġdid 
tal-Ewropa u jgħin biex l-objettiv għall-2020 għall-PGD tal-UE ġġenerat mill-industrija jikber 
minn 15 % għal 20 %. Dan għandu l-potenzjal li joħloq opportunitajiet, speċjalment għall-
impriżi żgħar u ta' daqs medju, li jsofru aktar minn ostakoli mhux tariffarji minn kumpaniji li 
jkunu akbar. Ftehim bejn l-akbar żewġ blokki ekonomiċi fid-dinja għandu wkoll il-potenzjal li 
joħloq standards, normi u regoli li se jiġu adottati fuq livell globali. Dan huwa vantaġġ anke 
għall-pajjiżi terzi. 
Madankollu, huwa ċar ukoll li t-TTIP mhix se tkun essenzjali fir-riżoluzzjoni tal-problemi 
ekonomiċi fl-UE u m'għandhom jitqajmu l-ebda tamiet u aspettattivi foloz f'dak ir-rigward. 
Hu biss permezz ta' politika makroekonomika differenti min-naħa tal-UE li l-kriżi ekonomika 
se tiġi riżolta u t-tkabbir sostenibbli jinkiseb fl-UE.
Irid jiġi ċċarat ukoll li l-ftehimiet kummerċjali bilaterali bħal ftehim potenzjali għal TTIP qatt 
ma jistgħu jkunu għażla aħjar minn ftehimiet fuq il-livell multilaterali. B'mod partikolari 
minħabba l-iżviluppi pożittivi reċenti fid-WTO, għandna niżguraw li ftehim mal-Istati Uniti 
se jservi bħala tarġa għal negozjati kummerċjali aktar estensivi u mhux se jitqies bħala 
alternattiva għall-proċess fid-WTO.

2. NISFRUTTAW L-ELEMENTI POŻITTIVI TAL-GLOBALIZZAZZJONI
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L-istampa tal-globalizzazzjoni li għandna quddiemna hija waħda mhux regolata. Il-
globalizzazzjoni qed tiġi mmaniġġjata ħażin. Il-globalizzazzjoni mhux regolata hi tellieqa bla 
kontroll lejn l-iktar livell baxx. It-tneħħija tat-tariffi u l-eliminazzjoni tal-ostakoli mhux 
tariffarji u tar-regolamenti waħedhom huma passi fid-direzzjoni l-ħażina. Iżda ftehim 
kummerċjali tajjeb jista' jkun tweġiba biex nkunu nistgħu nisfruttaw l-elementi pożittivi tal-
globalizzazzjoni. Għandna nistimulaw it-tkabbir sostenibbli iżda fl-istess ħin għandna 
nipproteġu lill-ħaddiem, il-konsumatur u l-ambjent. Nistgħu noħolqu qafas regolatorju billi 
nsaħħu r-regolamenti sal-ogħla standards fuq livell globali, b'tali mod li jiġu esklużi d-
dumping soċjali u ambjentali. L-ewwel u qabel kollox, irid jiġi żgurat li l-politika 
kummerċjali taqdi l-interessi taċ-ċittadin, tal-konsumatur u tal-ħaddiem. Il-benessri taċ-
ċittadini ordinarji għandu jkun il-punt ta' riferiment għal ftehim kummerċjali. Il-ftehim TTIP 
għandu jkun mudell ta' ftehim kummerċjali tajjeb li jwieġeb għal dawn ir-rekwiżiti. U meta n-
negozjati dwar TTIP ikunu sigrieti, m'hemm l-ebda mod li l-proċess demokratiku jista' 
jeżerċita l-kontrokontrolli biex jiggarantixxi r-riżultat mistenni.

3. IT-TRASPARENZA U L-INVOLVIMENT TAS-SOĊJETÀ ĊIVILI

L-għadd kbir ta' ilħna kritiċi fid-dibattitu pubbliku wrew il-ħtieġa biex in-negozjati għat-TTIP 
isiru b'mod aktar trasparenti u inklużiv, waqt li jqisu t-tħassib espress miċ-ċittadini Ewropej. 
Il-PE jappoġġa kompletament id-deċiżjoni tal-Kunsill għad-deklassifikazzjoni tad-direttivi 
għan-negozjati u l-inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea dwar it-trasparenza li issa se jkollhom 
jiġu tradotti f'riżultati prattiċi sinifikanti. Bl-istess mod, hu importanti li l-Istati Membri jkunu 
involuti b'mod li jiġi żgurat li jkun hemm dibattitu pubbliku wiesa' u bbażata fuq il-fatti dwar 
it-TTIP fl-Ewropa. Dibattitu ta' dan it-tip huwa fundamentali sabiex jiġu esplorati l-
possibbiltajiet u t-tħassib reali li jiċċirkondaw il-ftehim. Il-PE qed iħeġġeġ ukoll l-isforzi 
kontinwi tal-Kummissjoni biex iżżid it-trasparenza fin-negozjati billi tqiegħed aktar proposti 
għal negozjati għad-dispożizzjoni tal-pubbliku ġenerali u jittama li saħansitra aktar dokumenti 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku b'segwit taċ-ċikli differenti ta' negozjati.

Il-Parlament Ewropew se jkompli jissorvelja mill-qrib il-proċess ta' negozjazzjoni u se 
jinvolvi ruħu flimkien mal-Kummissjoni, l-Istati Membri, il-Kungress u l-amministrazzjoni 
tal-Istati Uniti, kif ukoll mal-partijiet ikkonċernati fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku sabiex 
jiżgura eżitu li jkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini tal-UE, l-Istati Uniti u lil hinn minnhom.
Il-Parlament Ewropew se jkollu jagħti l-approvazzjoni tiegħu għal ftehim, li mingħajrhom ma 
dan ma jkunx jista' jidħol fis-seħħ. Tkun idea tajba għalhekk li l-Kummissjoni Ewropea tqis 
dawn il-pożizzjonijiet.

4. KAMP TA' APPLIKAZZJONI TA' FTEHIM POSSIBBLI

In-negozjati għat-TTIP jikkonsistu f'negozjati dwar 3 oqsma ewlenin: l-aċċess għas-suq (għal 
prodotti, servizzi u akkwist pubbliku), l-ostakoli mhux tariffarji u l-kooperazzjoni regolatorja, 
kif ukoll ir-regoli. Hu ugwalment importanti li dawn l-oqsma kollha jiġu inklużi f'pakkett 
komprensiv li għandu jkun l-għan taż-żewġ partijiet fin-negozjati. Hemm bżonn ta' bidu ġdid 
fit-taħdidiet għat-TTIP, li jqis il-progress miksub s'issa, biex tiġi introdotta dinamika ġdida 
fin-negozjati. 

4.1. AĊĊESS GĦAS-SUQ
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Minkejja l-livelli baxxi ħafna ta' tariffi fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, il-komponent tal-
aċċess għas-suq tat-TTIP huwa importanti ħafna, minħabba l-volum kbir ta' kummerċ bejn l-
UE u l-Istati Uniti u l-ammont limitat ta' tariffi għolja li għadhom jeżistu.  L-għan tan-
negozjati għandu jkun l-eliminazzjoni tat-tariffi doganali kollha, filwaqt li jitħarsu l-prodotti 
sensittivi li jistgħu jkunu soġġetti għal perjodi ta' żmien itwal għat-tneħħija tat-tariffi doganali 
jew tal-kwoti tariffarji. L-aċċess għas-suq għall-prodotti industrijali, il-prodotti agrikoli, is-
servizzi u l-akkwist pubbliku hu ugwalment importanti u għandu jkun hemm bilanċ bejn il-
proposti differenti għal dawn iż-żoni. Hemm bżonn niżguraw li l-offerti ta' aċċess għas-suq 
rigward temi differenti jkunu ugwalment ambizzjużi u jirriflettu l-aspettattivi taż-żewġ 
partijiet.
Fir-rigward tas-servizzi, hu importanti li jiġi nnotat li l-UE u l-Istati Uniti ddeċidew li jużaw 
"approċċ ibridu", simili għal dak li ntuża fil-qafas tan-negozjati dwar il-Ftehim Multilaterali 
dwar is-Servizzi. Dan mhuwiex l-approċċ tradizzjonali tal-UE fir-rigward tal-liberalizzazzjoni 
tas-servizzi fi ftehimiet bilaterali ta' kummerċ ħieles.
Is-servizzi huma parti importanti mill-ekonomija tal-UE u bosta impjiegi huma dipendenti fuq 
l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' servizzi, u għalhekk m'hemm l-ebda dubju li hemm 
interessi offensivi importanti għall-UE fis-settur tas-servizzi, pereżempju fil-qasam tal-
inġinerija, it-trasport jew is-servizzi ta' telekomunikazzjoni. Min-naħa l-oħra, hu importanti 
ħafna li jiġi żgurat tqassim xieraq ta' servizzi sensittivi bħas-servizzi pubbliċi u l-utilitajiet 
pubbliċi, li jippermetti li l-awtoritajiet nazzjonali u lokali jkollhom biżżejjed spazju ta' 
manuvra biex jilleġiżlaw fl-interess pubbliku.  F'dan ir-rigward, dikjarazzjoni konġunta li 
tirrifletti l-impenn ċar tan-negozjaturi li jeskludu lil dawn is-setturi min-negozjati tista' tkun ta' 
għajnuna kbira.

In-negozjati dwar l-aċċess għas-suq fir-rigward tas-servizzi finanzjarji għandhom jiġu 
magħquda ma' konverġenza fir-regolamentazzjoni finanzjarja, b'mod li jiġu appoġġati l-isforzi 
ta' kooperazzjoni li għaddejjin f'fora internazzjonali oħra, bħall-Kumitat ta' Basel dwar is-
Superviżjoni Bankarja.

Ir-regoli ta' oriġini huma parti essenzjali tan-negozjati kollha dwar l-aċċess għas-suq. In-
negozjati dwar ir-regoli ta' oriġini għandu jkollhom l-għan li jirrikonċiljaw l-approċċi tal-UE 
u tal-Istati Uniti lejn ir-regoli ta' oriġini. Il-ftehim CETA jista' jservi ta' preċedent tajjeb f'dan 
ir-rigward. Minħabba l-konklużjoni tal-ftehim CETA u l-aġġornament potenzjali tal-Ftehim 
ta' Kummerċ Ħieles UE-Messiku, se jkun hemm bżonn li jiġu kkunsidrati l-possibilità u l-
ambitu ta' akkumulazzjoni. 

4.1.1. AKKWIST PUBBLIKU

L-akkwist pubbliku hu parti essenzjali mill-attività ekonomika kemm fl-Ewropa u kemm fl-
Istati Uniti. Is-suq għall-akkwist pubbliku fl-UE huwa wieħed mill-aktar miftuħa fid-dinja, li 
jiżguraw li kumpaniji minn pajjiżi terzi jistgħu jippreżentaw offerti għal kuntratti Ewropej. 
Minflok ma tistabbilixxi ostakli ġodda għall-ħarsien tas-suq tal-UE, it-TTIP tista' sservi bħala 
mezz biex jinkiseb pjan għal liberalizzazzjoni estensiva tas-swieq trans-Atlantiċi tal-akkwist 
pubbliku. 
It-TTIP għalhekk għandha tiżgura li jitqies l-interess qawwi min-naħa tal-kumpaniji Ewropej 
biex jiksbu aċċess għal kuntratti pubbliċi, pereżempju għal servizzi ta' kostruzzjoni, 
infrastruttura tat-traffiku, kif ukoll prodotti u servizzi u l-oġġetti u s-servizzi. Hu mingħajr 
dubju li dan se jkun parti deċiżiva minn ftehim komprensiv. 
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F'dan ir-rigward se jkun importanti ħafna li jiġi żgurat li l-istati federali jiġu inklużi fil-
proċess tan-negozjati sabiex jinkisbu riżultati sinifikanti fil-ftuħ tal-kuntratti ta' akkwist 
pubbliku tal-Istati Uniti għall-kumpaniji tal-UE.  Għalhekk huwa ta' dispjaċir li s'issa, ma 
jidher li ntlaħaq l-ebda progress reali f'dan il-qasam tan-negozjati.
Ir-riżultati miksuba fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles tal-UE, bħal CETA, jagħtu eżempju tajjeb 
ta' kemm għandu jkun estensiv u jidħol fil-fond kapitolu dwar l-akkwist pubbliku.

4.1.2. L-AGRIKOLTURA

Is-setturi agrikoli fl-UE u fl-Istati Uniti jvarjaw b'mod konsiderevoli f'ħafna oqsma, fosthom 
fl-aspetti tas-saħħa tal-konsumatur, l-OĠM u l-laħam trattat bl-ormoni. Kwalunkwe riżultat 
tan-negozjati jrid jirrispetta u jħares is-sensibilitajiet u l-valuri fundamentali taż-żewġ naħat, 
bħall-prinċipju ta' prekawzjoni tal-UE. L-eżitu tan-negozjati dwar CETA juri li hu possibbli li 
jkun hemm eżitu bbilanċjat u ta' benefiċċju reċiproku f'dan il-qasam ta' negozjati bejn pajjiżi 
b'approċċi differenti lejn l-istandards ta' sigurtà alimentari.

4.1.3. L-ENERĠIJA U L-MATERJA PRIMA

Ftehim għal TTIP fil-ġejjieni għandu jelimina kwalunkwe restrizzjoni eżistenti fuq l-
esportazzjoni tal-enerġija bejn iż-żewġt isħab kummerċjali, biex b'hekk ikun qed isostni 
diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija. Sħubija tant stabbli daqs dik trans-Atlantika toffri liż-
żewġt isħab il-potenzjal għal sors affidabbli ta' enerġija. 
Id-dritt ta' kull sieħeb li jirregola l-esplorazzjoni u l-isfruttament tas-sorsi ta' enerġija għandu 
jibqa' mhux mimsus minn ftehim, iżda għandha tiġi applikata n-nondiskriminazzjoni ladarba 
jiġi deċiż l-isfruttament. L-aċċess għall-materja prima kif ukoll għall-enerġija għandu jingħata 
wkoll fuq bażi nondiskriminatorja għall-kumpaniji mill-UE jew mill-Istati Uniti.
It-TTIP għandha tappoġġa wkoll l-użu u l-promozzjoni ta' prodotti u servizzi ekoloġiċi, biex 
b'hekk tisfrutta l-potenzjal konsiderevoli għall-kisbiet fuq livell ambjentali u ekonomiku li 
toffri l-ekonomija trans-Atlantika.
TTIP tista' sservi bħala forum għall-iżvilupp ta' standards ta' produzzjoni tal-enerġija komuni, 
filwaqt li dejjem tqis l-istandards eżistenti fuq iż-żewġ naħat u taderixxi magħhom.

4.2. KOOPERAZZJONI REGOLATORJA U OSTAKOLI MHUX TARIFFARJI

Il-qasam tal-kooperazzjoni regolatorja u tal-eliminazzjoni tal-ostakoli mhux tariffarji huwa 
dak fejn jista' jinkiseb l-aktar f'dak li għandu x'jaqsam mat-tqawwija tal-flussi kummerċjali. 
Però, il-kooperazzjoni regolatorja m'għandha bl-ebda mod taffetwa l-livelli eżistenti ta' 
protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza, il-konsumatur, ix-xogħol, il-leġiżlazzjoni ambjentali u d-
diversità kulturali li jeżistu fl-UE, kif ittenna fil-Linji Gwida Politiċi tal-President Juncker. 
Hemm bżonn li n-negozjaturi miż-żewġ naħatjidentifikaw u jkunu ċari rigward liema 
regolamenti huma fundamentali u ma jistgħux jiġu kompromessi u liema regolamenti jistgħu 
jkunu soġġetti għal tnaqqis tal-burokrazija żejda. Għandu jkun hemm impenji ċari fejn l-
armonizzazzjoni, fejn ir-rikonoxximent reċiproku u fejn informazzjoni imparzjali jkunu 
possibbli. Jidher li pereżempju fis-settur tal-karozzi hemm potenzjal kbir li jinfetħu 
opportunitajiet kummerċjali ġodda, iżda dan għandu jiġi mmaniġġjat b'attenzjoni u jista' ma 
jkunx possibbli għas-setturi u l-miżuri tekniċi kollha. Jeħtieġ li nqisu r-riżultati taċ-ċikli 
attwali ta' negozjati. Riżultat wieħed pereżempju hu li fis-settur kimiku l-ebda rikonoxximent 
reċiproku jew l-armonizzazzjoni mhuma possibbli.
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Kemm fir-rigward tal-miżuri OTK u kemm f'dak tal-miżuri SFS, in-negozjati għandhom 
jinbnew fuq il-prinċipji kruċjali tal-ftehimiet multilaterali OTK u SFS.  In-negozjati dwar l-
SFS għandhom jirrikonoxxu d-dritt taż-żewġ partijiet li jimmaniġġjaw ir-riskju b'mod 
konformi mal-livell li jidhrilhom li jkun xieraq sabiex titħares il-ħajja jew is-saħħa tal-
bniedem, l-annimal jew il-pjanti. Il-prinċipju ta' prekawzjoni tal-UE m'għandux jiġi 
kompromess.
In-negozjati dwar iż-żewġ kapitoli għandhom jimmiraw biex iżidu t-trasparenza u l-ftuħ, 
isaħħu l-kooperazzjoni bejn ir-regolaturi u jsaħħu l-koperazzjoni fil-korpi internazzjonali li 
jistabbilixxu l-istandards, fil-każ tal-OTK.
Apparti n-negozjati għall-ftehimiet OTK u SFS, in-negozjati dwar il-kwistjonijiet regolatorji 
se jiffokaw ukoll fuq firxa ta' dixxiplini trasversali rigward il-koerenza regolatorja u t-
trasparenza, inklużi konsultazzjonijiet bikrin, l-użu ta' valutazzjonijiet tal-impatt u prattika 
regolatorja tajba. Il-koerenza regolatorja hija parti mill-aġenda tal-Kummissjoni stess rigward 
tfassil aħjar tal-liġijiet u jistgħu jinħolqu sinerġiji bejn in-negozjati għall-ftehim TTIP u r-
riflessjoni li qed issir bħalissa fil-livell tal-UE dwar "regolamentazzjoni aħjar". F'dan ir-
rigward, hu importanti ħafna li jiġi rrispettat bis-sħiħ ir-rwol tal-Parlament Ewropew fi ħdan 
il-proċess deċiżjonali tal-UE u l-iskrutinju demokratiku tiegħu fuq il-proċessi regolatorji tal-
UE. Fl-istess ħin hemm bżonn li noqogħdu għassa biex ikun hemm involviment ibbilanċjat 
min-naħa tal-partijiet ikkonċernati fi ħdan dawn il-proċessi regolatorji.

Dan l-istess tħassib jeħtieġ li jiġi indirizzat fil-mument li tiġi affrontata l-aġenda 'integrata' tat-
TTIP li hi mmirata biex ikun hemm bażi istituzzjonali għall-kooperazzjoni fil-ġejjieni. 

L-inizjattivi settorjali dwar il-kooperazzjoni regolatorja, rigward sustanzi kimiċi, prodotti 
farmaċewtiċi u kosmetiċi, jistgħu jipprevedu opportunitajiet addizzjonali importanti biex 
jitneħħew l-ostakli mhux tariffarji bla bżonn u joħolqu opportunitajiet ġodda ta' aċċess għas-
suq. Madankollu, anke f'dawn l-oqsma il-kooperazzjoni regolatorja għandha tiġi ttrattata 
b'attenzjoni kbira sabiex ma taffettwax id-dritt sovran ta' kull parti li tistabbilixxi regoli (eż. 
fil-qasam tal-provi kliniċi, is-sikurezza tal-ikel, it-tikkettar ta' sustanzi kimiċi).

4.3. REGOLI

4.3.1. ID-DRITTIJIET TAL-PROPRJETÀ INTELLETTWALI

Id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali huma element fundamentali tal-ekonomija tal-għarfien 
kemm tal-UE, kif ukoll tal-Istati Uniti u għalhekk hu importanti li l-ftehim TTIP jinkludi 
kapitolu dwar ambizzjuż dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.
Meta wieħed iqis il-livell għoli ta' protezzjoni għall-privattivi (l-esklużività tad-data, ir-
ristorazzjoni tat-terminu tal-privattivi), kemm fl-UE u kemm fl-Istati Uniti, il-kapitolu dwar 
id-drittijiet tal-proprjetà intelletwali fit-TTIP għandu jirrifletti l-aktar dispożizzjonijiet 
ambizzjużi tal-UE u l-Istati Uniti fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles f'dan il-qasam, filwaqt li 
jkompli jikkonferma l-flessibilitajiet eżistenti tal-ftehim TRIPs, b'mod partikolari fil-qasam 
tas-saħħa pubblika.
Il-kapitolu rigward id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tal-UE m'għandux jinkludi 
dispożizzjonijiet (bħal sanzjonijiet kriminali) li qabel kienu ġew miċħuda mill-Parlament 
Ewropew.
Kapitolu ambizzjuż rigward id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għandu wkoll jiddisponi 
għal protezzjoni u rikonoxximent msaħħa tal-indikazzjonijiet ġeografiċi Ewropej. Il-ftehim 
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CETA jista' jservi ta' eżempju pożittiv f'dan ir-rigward.

4.3.2. IL-LIBERALIZZAZZJONI TAL-INVESTIMENT U L-ĦARSIEN TAL-       
INVESTIMENT

Ftehim għal TTIP fil-ġejjieni għandu jinkludi kapitolu komprensiv dwar l-investiment li jkun 
fih kemm dispożizzjonijiet dwar il-liberalizzazzjoni tal-investiment, kif ukoll oħrajn dwar il-
ħarsien tal-investiment. Il-kapitolu rigward il-liberalizzazzjoni tal-investiment għandu jkollu 
l-għan li jagħti trattament nondiskriminatorju għat-twaqqif ta' kumpaniji Ewropej u 
Amerikani fit-territorji ta' xulxin u li kemm jista' jkun jelimina r-restrizzjonijiet eżistenti li 
jkollhom dan l-effett, waqt li jqis in-natura sensittiva ta' xi setturi speċifiċi. 
Id-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-investiment għandhom ikunu limitati għal 
dispożizzjonijiet għal wara l-istabbiliment u, fost affarijiet oħra, għandhom jiffokaw fuq in-
nondiskriminazzjoni, it-trattament ġust u ekwu u kumpens għal esproprjazzjoni (in)diretta.
Meta wieħed iqis is-sistemi ġuridiċi żviluppati tal-UE u tal-Istati Uniti, sistema għar-
riżoluzzjoni tat-tilwim bejn stat u ieħor u l-użu tal-qrati nazzjonali huma l-iktar għodod 
adegwati biex jiġi indirizzat it-tilwim dwar investiment. 
Jekk fil-ftehim TTIP jiġu inklużi dispożizzjonijiet dwar ir-riżoluzzjoni tat-tilwim bejn 
investitur u stat, jidher li hu ċar li aktar riformi għall-mudell attwali huma kruċjali biex jiġu 
evitati l-problemi li qamu taħt id-dispożizzjonijiet tal-Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles u t-
Trattati Bilaterali fuq l-Investiment eżistenti. Issa li huma disponibbli r-riżultati tal-
konsultazzjoni pubblika, hemm bżonn ta' proċessi ta' riflessjoni dwar ir-riformi meħtieġafi 
ħdan it-tliet istituzzjonijiet Ewropej u bejniethom. L-investituri barra għandhom jiġu ttrattati 
b'mod nondiskriminatorju u għandu jkollhom opportunità ġusta li jfittxu u jiksbu rimedju 
għall-ilmenti. Dan jista' jintlaħaq fit-TTIP mingħajr l-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet dwar ir-
riżoluzzjoni tat-tilwim bejn investitur u stat. 

4.3.3. IL-KUMMERĊ U L-IŻVILUPP SOSTENIBBLI 

Is-suġġetti differenti tan-negozjati fuq il-mejda jiżvelaw aġenda ekonomika ambizzjuża ħafna. 
Il-ftehim TTIP għandu jkun ambizzjuż bl-istess mod f'dak li jirrigwarda l-iżvilupp sostenibbli. 
Il-kapitolu rigward l-iżvilupp sostenibbli għandu jkollu l-għan ta' ratifika u implimentazzjoni 
sħiħa u effikaċi tat-tmien Konvenzjonijiet ewlenin tal-ILO u l-ftehimiet ambjentali 
internazzjonali ewlenin. Id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu mmirati biex itejbu l-livelli ta' 
protezzjoni tal-istandards fil-qasam tax-xogħol u f'dak ambjentali. Kapitolu ambizzjuż 
rigward il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli għandu jinkludi wkoll regoli dwar ir-
responsabilità soċjali korporattiva u involviment ċar u strutturat min-naħa tas-soċjetà ċivili.
L-istandards fil-qasam tax-xogħol u f'dak ambjentali m'għandhomx ikunu limitati għall-
kapitolu rigward il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli iżda bl-istess mod għandhom jiġu inklużi 
f'oqsma oħra tal-ftehim bħall-investiment, in-negozju fis-servizzi, il-kooperazzjoni regolatorja 
u l-akkwist pubbliku.

L-istandards fil-qasam tax-xogħol u f'dak ambjentali għandhom isiru aktar infurzabbli, billi 
jintużaw bħala punt ta' tluq l-esperjenza tajba tal-ftehim ta' kummerċ ħieles bejn l-UE u l-
Korea u l-prattiki tajba u effikaċi fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles u l-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tal-Istati Uniti.

L-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali tat-TTIP għandu jiġi eżaminat permezz ta' 
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valutazzjoni bir-reqqa tal-impatt sostenibbli bl-involviment ċar tas-soċjetà ċivili.

4.4. IL-KWISTJONIJIET MHUX NEGOZJABBLI

Għall-Parlament Ewropew xi oqsma tar-regolamenti mhumiex negozjabbli. L-UE għandha 
tradizzjoni speċifika li tissalvagwardja d-diversità kulturali u lingwistika tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri tagħha. Id-dispożizzjonijiet u l-politiki eżistenti u futuri b'appoġġ għas-settur 
kulturali, b'mod partikolari fid-dinja diġitali, mhumiex qegħdin fl-ambitu tan-negozjati. 
U l-UE għandha tradizzjoni speċifika fl-organizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi. M'hemm l-ebda 
spazju għal manuvra fin-negozjati dwar dan. Kwalunkwe ħaġa li timpedixxi lill-awtoritajiet 
governattivi milli jkunu jistgħu jirregolaw fl-interess pubbliku jew li jipprovdu servizzi 
mhijiex aċċettabbli. Irridu niggarantixxu l-ħarsien tas-servizzi ta' interess ġenerali tagħna.

5. KUXJENZA DEMOKRATIKA

Il-Parlament Ewropew għandu l-aħħar kelma fir-ratifika tal-ftehimiet kummerċjali bejn l-UE 
u pajjiżi terzi: ftehim jista' jidħol fis-seħħ bil-kunsens tal-PE biss. Iċ-ċaħda tal-ftehim ACTA 
(il-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali fil-qasam diġitali) uriet li l-Parlament Ewropew jieħu 
r-rwol tiegħu fil-politika kummerċjali b'serjetà kbira. 
Minħabba l-għadd kbir ta' ilħna kritiċi min-naħa tal-pubbliku Ewropew u fid-dawl tal-
aċċettazzjoni pubblika fqira tal-ftehim li qed jiġi nnegozjat, il-Parlament Ewropew se jkompli 
jinsisti għall-ogħla livell possibbli ta' trasparenza u se jiggarantixxi li jgħaddi biss ftehim 
tajjeb, ftehim li jirrispetta l-valuri Ewropej, jistimula tkabbir sostenibbli u jikkontribwixxi 
għall-ġid taċ-ċittadini kollha.


