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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

li tinkludi r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kummissjoni Ewropea 
dwar in-negozjati għas-Sħubija Transatlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP)
(2014/2228(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-direttivi tal-UE għan-negozjati għas-Sħubija Transatlantika ta’ 
Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP) bejn l-UE u l-Istati Uniti adottati mill-Kunsill fl-
14 ta’ Ġunju 20131 u deklassifikati u magħmula disponibbli għall-pubbliku mill-Kunsill 
fid-9 ta’ Ottubru 2014,

– wara li kkunsidra l-Istqarrija Konġunta tas-Samit bejn l-UE u l-Istati Uniti tas-26 ta’ 
Marzu 20142,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-26 u s-27 ta’ Ġunju 20143,

– wara li kkunsidra l-linji gwida politiċi tal-President Juncker tal-15 ta’ Lulju 2014 
indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea li jmiss u intitolati "Bidu ġdid għall-Ewropa: L-
Aġenda Tiegħi għall-Impjiegi, it-Tkabbir, il-Ġustizzja u t-Tibdil Demokratiku"4,

– wara li kkunsidra l-istqarrija konġunta tas-16 ta’ Novembru 2014 mill-President tal-
Istati Uniti Barack Obama, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, 
il-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy, il-Prim Ministru tar-Renju Unit 
David Cameron, il-Kanċillier Ġermaniż Angela Merkel, il-President Franċiż François 
Hollande, il-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi u l-Prim Ministru Spanjol Mariano 
Rajoy, wara l-laqgħa tagħhom dwar il-marġini tas-Samit tal-G20 fi Brisbane, l-
Awstralja5,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-TTIP tal-21 ta’ Novembru 20146,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kummissjoni tal-25 ta’ 
Novembru 2014 dwar it-trasparenza fin-negozjati tat-TTIP (C(2014)9052), u d-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Novembru 2014 dwar il-pubblikazzjoni ta’ 
informazzjoni dwar laqgħat li saru bejn Membri tal-Kummissjoni u organizzazzjonijiet 
jew individwi li jaħdmu għal rashom (C(2014)9051) u dwar il-pubblikazzjoni ta’ 
informazzjoni dwar laqgħat li jsiru bejn id-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni u 
organizzazzjonijiet jew persuni li jaħdmu għal rashom (C(2014)9048),

– wara li kkunsidra l-istqarrija konġunta tat-3 ta’ Diċembru 2014 mill-Kunsill tal-Enerġija 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/mt/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/enec/141920.pdf
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/mt/pdf
4 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf
5 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-1820_en.htm
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf
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bejn l-UE u l-Istati Uniti1,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Jannar 2015 dwar il-
konsultazzjoni pubblika onlajn dwar il-protezzjoni tal-investiment u s-soluzzjoni tat-
tilwim bejn l-investitur u l-Istat (ISDS) fit-TTIP (SWD(2015)0003),

– wara li kkunsidra l-proposti testwali tal-UE ppreżentati għal diskussjoni mal-Istati Uniti 
fis-seduti tan-negozjati tat-TTIP, b’mod partikolari dawk li ġew deklassifikati u 
magħmula disponibbli għall-pubbliku mill-Kummissjoni, fost oħrajn id-dokumenti tal-
pożizzjoni tal-UE intitolati "Kwistjonijiet regolatorji tat-TTIP - industriji tal-
inġinerija"2, "Każ għall-ittestjar dwar l-ekwivalenza funzjonali: metodoloġija proposta 
għal ekwivalenza regolatorja tal-karozzi"3, u "Kapitolu dwar il-kummerċ u l-iżvilupp 
sostenibbli/xogħol u ambjent: dokument tal-UE li jiddeskrivi l-kwistjonijiet ewlenin 
għad-dispożizzjonijiet fit-TTIP"4, u l-proposti testwali dwar l-ostakli tekniċi għall-
kummerċ (TBT)5, miżuri sanitarji u fitosanitarji (SPS)6, faċilitazzjoni doganali u 
kummerċjali7, intrapriżi żgħar u medji (SMEs) 8, dispożizzjonijiet possibbli dwar il-
kompetizzjoni9, dispożizzjonijiet possibbli dwar l-intrapriżi tal-Istat u l-intrapriżi li 
jingħataw drittijiet jew privileġġi speċjali jew esklużivi10, dispożizzjonijiet possibbli 
dwar is-sussidji11, u s-soluzzjoni ta’ tilwim12, 

– wara li kkunsidra r-Rapport Inizjali Finali tat-28 ta’ April 2014 ta’ ECORYS għall-
Kummissjoni intitolat "Valutazzjoni tal-Impatt għas-Sostenibbiltà tal-Kummerċ (Trade 
SIA) bħala għajnuna għan-negozjati ta’ ftehim komprensiv dwar il-kummerċ u l-
investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika"13,

– wara li kkunsidra l-"Istima Dettaljata tal-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni 
Ewropea dwar is-Sħubija Transatlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment" ippubblikata 
f’April 2014 miċ-CEPS għall-Parlament, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet aktar bikrija tiegħu, b’mod partikolari dawk tat-
23 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi mal-Istati Uniti14, 
tat-23 ta’ Mejju 2013 dwar in-negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerċ 
u l-investiment15, tat-12 ta’ Marzu 2014 dwar il-programm ta’ sorveljanza tal-NSA tal-
Istati Uniti, il-korpi ta’ sorveljanza f’diversi Stati Membri u l-impatt tagħhom fuq id-
drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u dwar il-kooperazzjoni transatlantika fil-

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_mt.htm
2 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf
3 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf
4 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf
6 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf
7 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf
8 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf
9 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf
10 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf
11 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf
12 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf
13 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf
14 ĠU C 68 E, 7.3.2014, p. 53.
15 Testi adottati, P7_TA(2013)0227.
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Ġustizzja u l-Intern1, u tal-15 ta’ Jannar 2015 dwar ir-rapport annwali li jikkonċerna l-
attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fis-sena 20132,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 108(4) u 52 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-
Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għall-
Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-
Iżvilupp Rurali, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, il-Kumitat għall-
Affarijiet Kostituzzjonali u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A8-0000/2015),

A. billi ftehim ambizzjuż mal-Istati Uniti jista' jkun ta’ appoġġ għall-industrijalizzazzjoni 
mill-ġdid tal-Ewropa u jgħin biex jintlaħaq l-objettiv għall-2020 ta' żieda fil-PDG tal-
UE ġġenerat mill-industrija minn 15 % għal 20 %; billi dan għandu l-potenzjal li joħloq 
opportunitajiet, speċjalment għall-SMEs, li jsofru aktar minn ostakli non-tariffarji 
(ONT) minn kumpaniji li jkunu akbar; billi ftehim bejn l-akbar żewġ blokki ekonomiċi 
fid-dinja għandu l-potenzjal li joħloq standards, normi u regoli li se jiġu adottati fuq 
livell globali, li għandhom iservu wkoll bħala vantaġġ għall-pajjiżi terzi;

B. billi, minħabba ż-żieda fl-interkonnettività tas-swieq globali - sa 40 % tal-prodotti 
industrijali Ewropej huma mmanifatturati minn prodotti upstream - huwa ta’ importanza 
kruċjali li dawk li jfasslu l-politika jfasslu l-mod kif dawn is-swieq jaġixxu ma’ xulxin; 
billi regoli kummerċjali xierqa huma fundamentali biex joħolqu valur miżjud fl-Ewropa, 
peress li l-produzzjoni industrijali ssir f’katini ta' valur globali;

C. billi qed inħabbtu wiċċna ma’ sitwazzjoni mhux irregolata ta’ globalizzazzjoni u ftehim 
imfassal tajjeb jista’ jikkontribwixxi biex tiżdied il-liberalizzazzjoni; billi ftehim bħal 
dan m’għandux jiffoka biss fuq it-tnaqqis tat-tariffi u l-ONT, iżda għandu jkun ukoll 
għodda għall-protezzjoni tal-ħaddiema, tal-konsumaturi u tal-ambjent; billi ftehim 
kummerċjali sod u ambizzjuż jikkostitwixxi opportunità għall-ħolqien ta’ qafas billi 
jsaħħaħ ir-regolamentazzjoni biex tilħaq l-ogħla standards fil-livell globali sabiex jiġi 
pprevenut id-dumping soċjali u ambjentali;

D. billi, minkejja l-fatt li standards għolja komuni huma fl-interess tal-konsumaturi, għandu 
jiġi nnutat li jagħmlu sens ukoll minn perspettiva ekonomika, billi l-ispejjeż ogħla li 
joriġinaw minn standards ogħla jiġu kkumpensati minn żieda fl-ekonomiji ta’ skala 
f’suq ta’ 850 miljun konsumatur;

E. billi bosta studji dwar l-impatt ekonomiku fuq it-TTIP għandhom jiġu kkunsidrati 
b’mod kawt billi huma fformulati fuq mudelli ekonomiċi ta’ ekwilibriju komputabbli bi 
previżjonijiet ottimisti ħafna dwar il-kapaċità tal-UE u l-Istati Uniti li jnaqqsu l-ostakli 
regolatorji għall-kummerċ; billi t-TTIP waħedha mhux se ssolvi l-problemi ekonomiċi 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA-PROV(2014)0230.
2 Testi adottati, P8_TA-PROV(2015)0009.
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fl-UE u m’għandhom jitqajmu l-ebda tamiet u aspettattivi foloz f’dak ir-rigward;

F billi l-benessri taċ-ċittadini ordinarji, tal-ħaddiema u tal-konsumaturi għandu jkun il-
parametru referenzjarju għal ftehim kummerċjali; billi t-TTIP għandu jkun mudell għal 
ftehim kummerċjali tajjeb li jwieġeb għal dawn ir-rekwiżiti;

G. billi l-karattru sigriet tan-negozjati kif twettqu fil-passat wassal għal nuqqasijiet 
f’termini ta’ kontroll demokratiku tal-proċess ta’ negozjar;

H. billi l-President Juncker tenna b’mod ċar fil-Linji Gwida Politiċi tiegħu li - waqt li l-UE 
u l-Istati Uniti jistgħu jagħmlu pass ’il quddiem sinifikanti fir-rikonoxximent reċiproku 
tal-istandards tal-prodotti ta’ xulxin u fil-ħidma lejn standards transatlantiċi - l-UE 
mhux se tissagrifika l-istandards tagħha tas-sigurtà, tas-saħħa, dawk soċjali u tal-
protezzjoni tad-data jew id-diversità kulturali tagħna, u jfakkar li s-sigurtà tal-ikel li 
nieklu u l-protezzjoni tad-data personali tal-Ewropej ma jistgħux jiġu nnegozjati;

I. billi l-President Juncker diġà ddikjara b’mod ċar fil-Linji Gwida politiċi tiegħu li mhux 
se jaċċetta li l-ġurisdizzjoni tal-qrati fl-Istati Membri tkun limitata minn reġimi speċjali 
għal tilwim bejn l-investituri; billi issa li r-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika dwar il-
protezzjoni tal-investimenti u l-ISDS fit-TTIP huma disponibbli, huwa meħtieġ proċess 
ta’ riflessjoni - waqt li jitqiesu l-kontribuzzjonijiet kritiċi u kostruttivi - fi ħdan u bejn it-
tliet istituzzjonijiet Ewropej dwar l-aħjar mod kif għandhom jintlaħqu l-protezzjoni tal-
investimenti u t-trattament ugwali tal-investituri;

J. billi 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; billi l-Parlament jappoġġja bis-sħiħ kemm id-deċiżjoni tal-Kunsill li 
jiddeklassifika d-direttivi tan-negozjar kif ukoll l-inizjattiva ta’ trasparenza tal-
Kummissjoni;

K. billi t-taħditiet bejn l-Istati Uniti u l-UE ilhom għaddejjin minn Lulju 2013, iżda sa issa 
ma ntlaħaq l-ebda ftehim dwar test komuni u issa huwa eżattament iż-żmien it-tajjeb li 
ssir riflessjoni dwar is-sitwazzjoni attwali; 

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

(a) dwar il-kamp ta’ applikazzjoni u l-kuntest usa’:

(i) li tiżgura li n-negozjati dwar it-TTIP iwasslu għal ftehim dwar il-kummerċ u l-
investiment profond, komprensiv, ambizzjuż, ibbilanċjat u ta’ standard għoli li 
jista’ jippromwovi t-tkabbir sostenibbli, jappoġġja l-ħolqien ta’ impjiegi ta’ 
kwalità għolja għall-ħaddiema Ewropej, ikun ta’ benefiċċju dirett għall-
konsumaturi Ewropej, iżid il-kompetittività internazzjonali, u jiftaħ 
opportunitajiet ġodda għall-kumpaniji tal-UE, b’mod partikolari l-SMEs; il-
kontenut tal-ftehim huwa aktar importanti mill-ħeffa li biha jitwettqu n-negozjati;

(ii) li tenfasizza li waqt li n-negozjati dwar it-TTIP jikkonsistu minn negozjati dwar 
tliet oqsma ewlenin - it-titjib ambizzjuż tal-aċċess reċiproku għas-suq (għall-
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prodotti, is-servizzi, l-investiment u l-akkwist pubbliku fil-livelli kollha tal-
gvern), it-tnaqqis tal-ONT u t-titjib tal-kompatibbiltà tar-reġimi regolatorji, u l-
iżvilupp ta’ regoli komuni biex jiġu indirizzati l-isfidi u l-opportunitajiet kondiviżi 
dwar il-kummerċ globali - dawn l-oqsma kollha għandhom l-istess importanza 
biex jiġu inklużi f’pakkett komprensiv; it-TTIP għandu jkun ambizzjuż u 
vinkolanti fil-livelli kollha tal-gvern fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, il-ftehim 
għandu jwassal għal aċċess miftuħ ġenwin u dejjiemi tas-suq fuq bażi reċiproka u 
l-faċilitazzjoni kummerċjali fuq il-post, u għandu jagħti attenzjoni partikolari lill-
mezzi strutturali għall-ilħuq ta’ kooperazzjoni transatlantika akbar waqt li jiġu 
promossi l-istandards regolatorji u jiġi pprevenut id-dumping soċjali u ambjentali;

(iii) li tibqa’ tikkunsidra l-importanza strateġika tar-relazzjoni ekonomika bejn l-UE u 
l-Istati Uniti b’mod ġenerali u tat-TTIP b’mod partikolari, fost oħrajn bħala 
opportunità li jiġu promossi l-prinċipji u l-valuri li l-UE u l-Istati Uniti 
jikkondividu u jħaddnu u li tfassal approċċ komuni għall-kummerċ, l-investiment 
u l-kwistjonijiet marbuta mal-kummerċ globali bħal standards għoljin, normi u 
regolamenti, sabiex tiġi żviluppata viżjoni transatlantika u grupp komuni ta’ 
għanijet strateġiċi;

(iv) li tiżgura, b’mod speċjali minħabba l-iżviluppi pożittivi reċenti fl-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ (WTO), li ftehim mal-Istati Uniti se jservi bħala tarġa għal 
negozjati kummerċjali aktar estensivi u mhux se jitqies bħala alternattiva għall-
proċess fid-WTO; il-ftehimiet kummerċjali bilaterali dejjem huma t-tieni l-aqwa 
għażla u m’għandhomx jipprevjenu t-titjib fuq il-livell multilaterali;

(b) dwar l-aċċess għas-suq:

(i) li tiżgura li l-offerti ta’ aċċess għas-suq fl-oqsma differenti jkunu ambizzjużi bl-
istess mod u jirriflettu l-aspettativi taż-żewġ partijiet, billi l-aċċess għas-suq għall-
prodotti industrijali, il-prodotti agrikoli, is-servizzi u l-akkwist pubbliku huwa 
importanti bl-istess mod fil-każijiet kollha u huwa meħtieġ bilanċ bejn il-proposti 
differenti għal dawn l-oqsma;

(ii) li jkollha l-għan li telimina t-tariffi kollha tad-dazju, waqt li tirrispetta l-prodotti 
sensittivi fuq iż-żewġ naħat;

(iii) li tibqa’ tikkunsidra li jeżistu interessi offensivi importanti għall-UE fis-settur tas-
servizzi, pereżempju fl-oqsma tal-inġinerija, tat-telekomunikazzjonijiet u s-
servizzi tat-trasport; 

(iv) li żżid l-aċċess għas-suq għas-servizzi skont l-"approċċ tal-lista pożittiva" fejn is-
servizzi li jkollhom jinfetħu għall-kumpaniji barranin jissemmew b’mod espliċitu 
u s-servizzi ġodda jiġu esklużi waqt li jiġi żgurat li l-klawżoli possibbli ta’ 
sospensjoni u ta' lieva japplikaw biss għad-dispożizzjonijiet nondiskriminatorji u 
jippermettu biżżejjed flessibbiltà sabiex is-servizzi jitqiegħdu mill-ġdid fil-
kontroll pubbliku; 

(v) in-negozjati għandhom jindirizzaw b’mod sinifikanti r-restrizzjonijiet attwali tal-
Istati Uniti fuq is-servizzi tat-trasport marittimu u bl-ajru li huma l-proprjetà ta’ 



PE549.135v01-00 8/13 PR\1049287MT.doc

MT

negozji Ewropej, inkluż b’rabta mas-sjieda tal-linji tal-ajru mill-barranin u r-
reċiproċità fir-rigward tal-kabotaġġ, kif ukoll l-iskrining tal-merkanzija marittima;

(vi) li tiżgura konċessjoni adegwata ta’ servizzi sensittivi bħal servizzi pubbliċi u 
utilitajiet pubbliċi (inklużi l-ilma, is-saħħa, is-sistemi tas-sigurtà soċjali u l-
edukazzjoni) u tippermetti li l-awtoritajiet nazzjonali u lokali jkollhom spazju 
biżżejjed biex jimmanuvraw sabiex ifasslu leġiżlazzjoni 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;

(vii) li tikkombina negozjati dwar l-aċċess għas-suq dwar is-servizzi finanzjarji mal-
konverġenza fir-regolamentazzjoni finanzjarja fl-ogħla livell, sabiex tappoġġja l-
introduzzjoni ta’ regolamentazzjoni meħtieġa biex tipprevjeni l-kriżijiet finanzjarji 
u sabiex tappoġġja l-isforzi ta’ kooperazzjoni kontinwa f’forums internazzjonali 
oħrajn, bħall-Kumitat ta’ Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja;

(viii) li tiżgura li l-acquis tal-UE dwar il-privatezza tad-data ma jiġix kompromess 
permezz tal-liberalizzazzjoni tal-flussi tad-data, b’mod partikolari fil-qasam tal-
kummerċ elettroniku u s-servizzi finanzjarji; li tiżgura li ma jittieħdu l-ebda 
impenji dwar il-flussi tad-data qabel ma tiġi stabbilita leġiżlazzjoni Ewropea dwar 
il-protezzjoni tad-data;

(ix) li tiżgura li l-liġi dwar il-kompetizzjoni Ewropea tiġi rrispettata kif xieraq, b’mod 
partikolari fid-dinja diġitali; 

(x) li tibqa’ tikkunsidra li l-ftehim m’għandux jissugra li jikkomprometti d-diversità 
kulturali u lingwistika tal-Unjoni, inkluż fis-settur tas-servizzi awdjoviżivi u 
kulturali, u li d-dispożizzjonijiet u l-politiki futuri ta’ appoġġ għas-settur kulturali, 
b’mod partikolari fid-dinja diġitali, jinżammu barra mill-kamp ta’ applikazzjoni 
tan-negozjati;

(xi) li tiżgura li jiġu kkunsidrati d-diskrepanzi fl-aċċess miftuħ għas-swieq tal-akkwist 
pubbliku fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku u l-interess enormi min-naħa tal-
kumpaniji Ewropej fil-ksib ta’ aċċess għall-kuntratti pubbliċi fl-Istati Uniti, kemm 
fil-livell federali kif ukoll fil-livell statali, pereżempju għas-servizzi tal-bini, l-
infrastruttura tat-traffiku u l-prodotti u s-servizzi waqt li jiġu rrispettati l-kriterji 
ta’ sostenibbiltà għall-akkwist fuq iż-żewġ naħat, fost oħrajn il-pakkett il-ġdid tal-
UE dwar l-akkwist u l-konċessjoni li se jidħol fis-seħħ fl-2016;

(xii) li tippromwovi l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Uniti fil-livell internazzjonali 
sabiex jiġu promossi l-istandards ta’ sostenibbiltà għall-akkwist pubbliku, fost 
oħrajn fl-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar l-Akkwist Pubbliku li ġie rivedut dan 
l-aħħar;

(xiii) li tiżgura li l-Istati tal-Istati Uniti jiġu inklużi fil-proċess ta’ negozjati sabiex 
jintlaħqu riżultati sinifikanti fil-ftuħ tal-kuntratti tal-akkwist pubbliku tal-Istati 
Uniti għall-kumpaniji tal-UE;

(xiv) li tiżgura li n-negozjati dwar ir-regoli tal-oriġini jkollhom l-għan li jirrikonċiljaw 
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l-approċċi tal-UE u tal-Istati Uniti; minħabba l-konklużjoni tan-negozjati tal-
Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn l-UE u l-Kanada u 
l-ammeljorament potenzjali tal-ftehim ta’ kummerċ ħieles UE-Messiku, se jkun 
hemm bżonn li jiġu kkunsidrati l-possibilità u l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 
akkumulazzjoni;

(c) dwar l-ONT:

(i) li tiżgura li l-kapitolu tal-kooperazzjoni regolatorja jippromwovi ambjent
ekonomiku prokompetittiv effettiv permezz tal-faċilitazzjoni tal-kummerċ u l-
investiment waqt li jiġu żviluppati u ggarantiti livelli għolja ta’ protezzjoni tas-
saħħa u s-sigurtà, tal-konsumatur, tax-xogħol u tal-leġiżlazzjoni ambjentali u tad-
diversità kulturali li teżisti fi ħdan l-UE; jeħtieġ li n-negozjaturi fuq iż-żewġ naħat 
jidentifikaw u jkunu ċari ħafna dwar liema miżuri u standards regolatorji huma 
fundamentali u li ma jistgħux jiġu kompromessi, liema jistgħu jkunu s-suġġett ta’ 
approċċ komuni, liema huma l-oqsma fejn ir-rikonoxximent reċiproku bbażat fuq 
standard komuni għoli u sistema b’saħħitha ta’ superviżjoni tas-suq huma 
mixtieqa u liema huma dawk fejn sempliċiment huwa possibbli titjib fl-iskambju 
ta’ informazzjoni, abbażi tal-esperjenza ta’ sena u nofs tat-taħditiet li għaddejjin; 

(ii) li tibbaża n-negozjati fuq il-miżuri tal-SPS u l-OTK dwar il-prinċipji ewlenin tal-
ftehimiet multilaterali SPS u OTK; li, l-ewwel nett, ikollha l-għan li żżid it-
trasparenza u l-aċċess miftuħ, li ssaħħaħ id-djalogu bejn ir-regolaturi u saħħaħ il-
kooperazzjoni bejn il-korpi li jistabbilixxu l-istandards internazzjonali; li 
tirrikonoxxi, fin-negozjati dwar il-miżuri tal-SPS u l-OTK, id-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-annimali jew il-pjanti; li 
tirrispetta u tħares is-sensittivitajiet u l-valuri fundamentali taż-żewġ naħat, bħall-
prinċipju ta’ prekawzjoni tal-UE;

(iii) rigward il-kapitolu dwar il-kooperazzjoni regolatorja orizzontali, li tagħti prijorità 
lit-trawwim tal-kooperazzjoni bilaterali bejn il-korpi regolatorji permezz tat-titjib 
tal-iskambju tal-informazzjoni u tippromwovi l-adozzjoni, it-tisħiħ u l-
implimentazzjoni f’waqtha tal-istrumenti internazzjonali, abbażi ta’ esperjenzi 
internazzjonali ta’ suċċess bħal, pereżempju, l-istandards ISO jew taħt il-
Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE) tal-
Forum Dinji għall-Armonizzazzjoni tar-Regolamenti dwar il-Vetturi (WP.29); li 
tistabbilixxi li l-valutazzjoni tal-impatt preċedenti għall-att regolatorju, kif definit 
fid-dispożizzjonijiet orizzontali dwar il-kooperazzjoni regolatorja, għandha tkejjel 
ukoll l-impatt fuq il-konsumaturi u l-ambjent flimkien mal-impatt tiegħu fuq il-
kummerċ u l-investiment; li timmaniġġja l-possibilità li tippromwovi l-
kompatibbiltà regolatorja b’attenzjoni kbira u biss billi ma tikkompromettix l-
objettivi regolatorji u tal-politika leġittimi;

(iv) li tiddefinixxi b'mod ċar, fil-kuntest tal-kooperazzjoni regolatorja futura, liema 
miżuri jikkonċernaw l-OTK u l-piżijiet u l-formalitajiet amministrattivi obsoleti u 
liema huma marbuta ma’ standards u regolamenti fundamentali u m’għandhomx 
jiġu alterati;
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(v) li tirrispetta bis-sħiħ is-sistemi regolatorji stabbiliti fuq iż-żewġ naħat tal-
Atlantiku, kif ukoll ir-rwol tal-Parlament Ewropew fi ħdan il-proċess ta’ teħid ta’ 
deċiżjonijiet tal-UE u l-iskrutinju demokratiku tiegħu fuq il-proċessi regolatorji 
tal-UE fil-ħolqien tal-qafas għal kooperazzjoni futura waqt li, fl-istess ħin, tibqa’ 
tissorvelja l-involviment ibbilanċjat tal-partijiet interessati fi ħdan il-
konsultazzjonijiet inklużi fl-iżvilupp ta’ proposta regolatorja; 

(d) dwar ir-regoli:

(i) li tgħaqqad in-negozjati dwar l-aċċess għas-suq u l-kooperazzjoni regolatorja mal-
istabbiliment ta’ regoli u dixxiplini ambizzjużi, fost oħrajn dwar l-iżvilupp 
sostenibbli, l-enerġija, l-SMEs, l-investiment u l-proprjetà intellettwali; 

(ii) li tiżgura li l-kapitolu dwar l-iżvilupp sostenibbli jkollu l-għan li jilħaq ir-
ratifikazzjoni, l-implimentazzjoni u l-infurzar sħaħ u effettivi tat-tmien 
konvenzjonijiet fundamentali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol 
(ILO) u l-kuntest tagħhom, l-Aġenda tax-Xogħol Deċenti tal-ILO kif ukoll il-
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 dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli ambizzjuż 
għandu jinkludi wkoll regoli dwar ir-responsabbiltà soċjali korporattiva abbażi tal-
Linji Gwida għall-Intrapriżi Multinazzjonali tal-Organizzazzjoni għall-
Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) u involviment strutturat b’mod 
ċar tas-soċjetà ċivili

(iii) li tiżgura li 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;

(iv) li tiżgura li l-istandards fil-qasam tax-xogħol u f’dak ambjentali jkunu eżegwibbli, 
billi jibnu  fuq l-esperjenza tajba tal-ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn l-UE u l-
Korea kif ukoll fuq il-prattiki tajba u effikaċi fil-ftehimiet ta’ kummerċ ħieles u l-
leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istati Uniti;

(v) li tiżgura li l-impjegati tal-kumpaniji transatlantiċi jkollhom aċċess għall-
informazzjoni u l-konsultazzjoni f’konformità mad-direttiva Ewropea dwar il-
kunsill tax-xogħlijiet;

(vi) li tiżgura li l-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali tat-TTIP jiġi eżaminat 
permezz ta’ valutazzjoni bir-reqqa tal-impatt sostenibbli fuq il-kummerċ bl-
involviment ċar tal-partijiet interessati u tas-soċjetà ċivili;

(vii) li tiżgura li matul in-negozjati ż-żewġ naħat jeżaminaw modi biex jiffaċilitaw l-
esportazzjonijiet tal-gass naturali u taż-żejt, sabiex b’hekk it-TTIP tkun jista’ 
tabolixxi kwalunkwe restrizzjoni eżistenti fuq l-esportazzjonijiet tal-enerġija bejn 
iż-żewġ imsieħba kummerċjali, u b’hekk tiġi appoġġjata d-diversifikazzjoni tas-
sorsi tal-enerġija;
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(viii) li tiżgura li d-dritt ta’ kull sieħeb li jirregola l-esplorazzjoni u l-isfruttament tas-
sorsi ta’ enerġija għandu jibqa’ mhux mimsus minn kwalunkwe 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 u l-istandards 
tal-kwalità għall-prodotti tal-enerġija jridu jiġu rrispettati;

(ix) li tiżgura li t-TTIP tappoġġja l-użu u l-promozzjoni ta’ prodotti u servizzi 
ekoloġiċi, biex b’hekk tisfrutta l-potenzjal konsiderevoli għall-kisbiet ambjentali u 
ekonomiċi li toffri l-ekonomija transatlantika;

(x) li tiżgura li t-TTIP sservi bħala forum għall-iżvilupp ta’ standards ta’ sostenibbiltà 
komuni għall-produzzjoni tal-enerġija, filwaqt li dejjem tqis l-istandards eżistenti 
fuq iż-żewġ naħat u taderixxi magħhom;

(xi) li tiżgura li t-TTIP tinkludi kapitolu speċifiku dwar l-SMEs u jkollha l-għan li 
toħloq opportunitajiet ġodda fl-Istati Uniti għall-SMEs Ewropej, pereżempju bl-
eliminazzjoni tar-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni doppja, bl-istabbiliment ta’ sistema 
ta’ informazzjoni bbażata fuq sit web dwar ir-regolamenti differenti, bl-
introduzzjoni ta’ proċeduri "rapidi" fil-konfini jew bl-eliminazzjoni ta’ tariffi 
massimi speċifiċi li għadhom jeżistu; għandha tistabbilixxi mekkaniżmi għaż-
żewġ naħat biex jaħdmu flimkien biex tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni tal-SMEs 
fil-kummerċ transatlantiku, pereżempju permezz ta’ "punt uniku ta’ servizz" 
komuni tal-SMEs;

(xii) li tiżgura li t-TTIP tinkludi kapitolu komprensiv dwar l-investiment li jinkludi 
dispożizzjonijiet dwar l-aċċess għas-suq kif ukoll il-protezzjoni tal-investiment; il-
kapitolu rigward l-investiment għandu jkollu l-għan li jiżgura trattament 
nondiskriminatorju għall-istabbiliment ta’ kumpaniji Ewropej u tal-Istati Uniti fit-
territorji ta’ xulxin, waqt li titqies in-natura sensittiva ta’ xi setturi speċifiċi;

(xiii) li tiżgura li d-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-investiment ikunu limitati 
għad-dispożizzjonijiet ta’ wara l-istabbiliment u jiffukaw fuq trattament 
nondiskriminatorju, ġust u ekwitabbli; standards ta’ protezzjoni u definizzjonijiet 
ta’ investitur u ta’ investiment għandhom jitfasslu b’mod preċiż; it-trasferiment 
liberu tal-kapital għandu jkun konformi mad-dispożizzjonijiet tat-trattati tal-UE u 
għandu jinkludi konċessjoni prudenzjali fil-każ ta’ kriżijiet finanzjarji;

(xiv) li tiżgura li l-investituri barranin jiġu ttrattati b’mod nondiskriminatorju u li 
jkollhom opportunità ġusta li jfittxu u jiksbu kumpens għall-motivi ta’ lment, li 
jistgħu jintlaħqu mingħajr l-inklużjoni ta’ mekkaniżmu ISDS; dan il-mekkaniżmu 
mhuwiex meħtieġ fit-TTIP minħabba s-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-aktar għodod adegwati biex jiġi ttrattat t-tilwim dwar l-
investiment;

(xv) li tiżgura li t-TTIP tinkludi kapitolu ambizzjuż dwar id-Drittijiet ta’ Proprjetà 
Intellettwali (DPI) bl-inklużjoni ta’ protezzjoni qawwija ta’ oqsma ddefiniti 
b’mod preċiż u ċar ta’ DPI, inkluż titjib tal-protezzjoni u r-rikonoxximent tal-
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Indikazzjonijiet Ġeografiċi Ewropej (IĠ), u li jirrifletti livell ta’ protezzjoni ġust u 
effiċjenti kif stabbilit fid-dispożizzjonijiet tal-ftehim dwar il-kummerċ ħieles tal-
UE u l-Istati Uniti f’dan il-qasam, waqt li jibqgħu jiġu kkonfermati l-
flessibilitajiet fil-Ftehim dwar l-Aspetti tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali 
Relatati mal-Kummerċ (TRIPS), b’mod speċjali fil-qasam tas-saħħa pubblika;

(xvi) li tiżgura li l-kapitolu tad-DPI ma jinkludix dispożizzjonijiet dwar sanzjonijiet 
kriminali bħala għodda għall-infurzar, billi dawn ġew miċħuda preċedentement 
mill-Parlament;

(e) dwar it-trasparenza, l-involviment tas-soċjetà ċivili u l-ilħiq pubbliku:

(i) li tissokta fl-isforzi li qed isiru biex tiżdied it-trasparenza fin-negozjati billi 
tagħmel aktar proposti ta’ negozjati disponibbli għall-pubbliku;

(ii) li tittraduċi dawn l-isforzi għal trasparenza f’riżultati prattiċi sinifikanti, fost 
oħrajn bl-ilħuq ta’ arranġamenti sinifikanti man-naħa tal-Istati Uniti biex tittejjeb 
it-trasparenza, inkluż l-aċċess għad-dokumenti kollha tan-negozjati, sabiex il-
Membri tal-Parlament u l-Istati Membri jkunu jistgħu jiżviluppaw diskussjonijiet 
kostruttivi mal-partijiet interessati u l-pubbliku;

(iii) li tippromwovi involviment aktar mill-qrib mal-Istati Membri bl-għan li 
jitrawwem l-involviment attiv tagħhom fit-titjib tal-komunikazzjoni tal-kamp ta’ 
applikazzjoni u l-benefiċċji possibbli tal-ftehim għaċ-ċittadini Ewropej u sabiex 
jiġi żgurat dibattitu pubbliku wiesa’ u bbażat fuq il-fatti dwar it-TTIP fl-Ewropa 
bl-għan li jiġi esplorat it-tħassib ġenwin dwar il-ftehim;

(iv) li ssaħħaħ l-involviment kontinwu u trasparenti tagħha ma’ firxa wiesgħa ta’ 
partijiet interessati, inklużi r-rappreżentanti tan-negozju, tal-ambjent, tal-
agrikoltura, tal-konsumaturi, tax-xogħol u r-rappreżentanti l-oħrajn fil-proċess 
tan-negozjati; jinkoraġġixxi lill-partijiet interessati kollha jipparteċipaw b’mod 
attiv u jressqu inizjattivi u informazzjoni rilevanti għan-negozjati; 

(f) li tfittex involviment aktar mill-qrib mal-Parlament, li se jkompli jissorvelja mill-qrib il-
proċess ta’ negozjati u se jinvolvi ruħu flimkien mal-Kummissjoni, l-Istati Membri, il-
Kungress u l-Amministrazzjoni tal-Istati Uniti, kif ukoll mal-partijiet interessati fuq iż-
żewġ naħat tal-Atlantiku sabiex jiżgura eżitu li jkun ta’ benefiċċju għaċ-ċittadini tal-UE, 
l-Istati Uniti u lil hinn minnhom; 

2. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni li tinkludi r-
rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kummissjoni u, għall-informazzjoni, 
lill-Kunsill, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, u l-Amministrazzjoni u l-
Kungress tal-Istati Uniti.



PR\1049287MT.doc 13/13 PE549.135v01-00

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Meta l-UE tinnegozja ftehim internazzjonali, bħat-TTIP, il-Parlament Ewropew huwa intitolat 
li jesprimi l-pożizzjoni tiegħu dwar il-ftehim fi kwalunkwe stadju tan-negozjati, abbażi tal-
Artikolu 108 (4) tar-Regoli ta’ Proċedura. Ir-rapporteur jixtieq juża din l-opportunità biex 
jivvaluta r-riżultati ewlenin tan-negozjati wara madwar sena u nofs ta’ diskussjonijiet u biex 
jesprimi l-fehmiet tal-Parlament dwar l-oqsma ewlenin ta’ ftehim potenzjali għat-TTIP. Ir-
rapport tal-Parlament 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 huwa segwitu għar-riżoluzzjonijiet adottati fil-leġiżlatura preċedenti dwar in-
negozjati marbuta mal-kummerċ u l-investiment mal-Istati Uniti f’Ottubru 2012 u 
Mejju 2013. L-għan tar-rapporteur kien li jkun komprensiv kemm jista’ jkun possibbli u li 
jippermetti li l-Membri ta’ kumitati differenti fi ħdan il-Parlament jagħmlu kontribut maħsub 
għall-proċess. Il-Parlament għandu l-aħħar kelma fir-ratifika tal-ftehimiet kummerċjali bejn l-
UE u pajjiżi terzi: Ftehim jista’ jidħol fis-seħħ bil-kunsens tal-Parlament biss. Iċ-ċaħda tal-
ftehim ACTA (il-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali, fost oħrajn fil-qasam diġitali) uriet li l-
Parlament 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 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-
benessri taċ-ċittadini kollha.


