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Emenda 3
Luke Ming Flanagan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni – rapport annwali 2018
(2019/2197(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa G

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

G. billi ċifri reċenti tal-
Ewrobarometru jindikaw li madwar 60 % 
taċ-ċittadini tal-UE jemmnu li 
jibbenefikaw mill-kummerċ 
internazzjonali; billi parti mill-opinjoni 
pubblika hija informata ħafna dwar il-
politika kummerċjali u l-ftehimiet 
kummerċjali; billi nofs dawk mistħarrġa 
jissuġġerixxu li l-prijoritajiet tal-politika 
kummerċjali tal-UE għandhom ikunu l-
ħolqien tal-impjiegi fl-UE u d-difiża tal-
istandards ambjentali u tas-saħħa; billi l-
Kummissjoni u l-Istati Membri jeħtiġilhom 
ikomplu jiżviluppaw strateġija ta' 
komunikazzjoni xierqa dwar il-politika 
kummerċjali u l-ftehimiet kummerċjali, 
liema strateġija tfittex li tindirizza l-
aħbarijiet foloz dwar il-kummerċ u li 
tibgħat kemm jista' jkun informazzjoni 
filwaqt li tindirizza partijiet ikkonċernati 
speċifiċi u tissensibilizza l-operaturi 
ekonomiċi dwar il-ftehimiet kummerċjali;

G. billi hemm żieda dejjem akbar fid-
domanda minn ċittadini tal-UE biex l-UE 
tiġi aġġustata għall-isfidi l-ġodda li s-
soċjetajiet tagħna qegħdin jiffaċċjaw; billi 
parti sinifikanti mill-opinjoni pubblika hija 
informata ħafna dwar il-politika 
kummerċjali u l-ftehimiet kummerċjali u 
tqis li l-prijoritajiet tal-politika 
kummerċjali tal-UE għandhom ikunu l-
ħolqien tal-impjiegi fl-UE u d-difiża tal-
istandards ambjentali u tas-saħħa; billi l-
Kummissjoni u l-Istati Membri jeħtiġilhom 
ikomplu jiżviluppaw strateġija ta' 
komunikazzjoni xierqa dwar il-politika 
kummerċjali u l-ftehimiet kummerċjali, 
liema strateġija tfittex li tipprovdi 
informazzjoni komprensiva, kredibbli u 
newtrali lill-pubbliku;
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Emenda 4
Luke Ming Flanagan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni – rapport annwali 2018
(2019/2197(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

J. billi t-tifqigħa tal-COVID-19 
ikkawżat kriżi multidimensjonali 
b'konsegwenzi fit-tul u esponiet in-nuqqas 
ta' reżiljenza tal-ktajjen tal-valur globali 
għal ċerti prodotti ewlenin, li jinkludi t-
tagħmir u l-apparat mediku; billi l-kriżi 
wriet il-ħtieġa għal ktajjen ta' produzzjoni 
aktar robusti u reżiljenti, kif ukoll il-ħtieġa 
għal investiment f'oqsma strateġiċi biex 
tiżdied ir-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista 
tal-UE; billi rapporti xjentifiċi jindikaw 
riskji dejjem akbar ta' tifqigħat dinjija ta' 
pandemiji u ta' fenomeni relatati mat-tibdil 
fil-klima li għandhom impatt fuq ir-
relazzjonijiet internazzjonali; billi l-
ministri għall-kummerċ tal-G20 ħadu l-
impenn li jtaffu l-impatti tal-COVID-19 
fuq il-kummerċ u l-investiment 
internazzjonali billi jkomplu jaħdmu 
flimkien biex jipprovdu ambjent ta' 
kummerċ u investiment ħieles, ġust, 
nondiskriminatorju, trasparenti, 
prevedibbli u stabbli, u billi jżommu s-
swieq tagħna miftuħa biex jiżguraw il-
fluss kontinwu bejn il-fruntieri ta' provvisti 
u tagħmir mediku vitali, prodotti agrikoli 
kritiċi, u oġġetti u servizzi essenzjali oħra; 

J. billi t-tifqigħa tal-COVID-19 kixfet 
il-vulnerabbiltà tal-ekonomija tal-UE u d-
dipendenza tal-ktajjen ta' provvista 
tagħha fuq pajjiżi terzi minħabba snin ta' 
liberalizzazzjonijiet dogmatiċi tal-
kummerċ, ikkawżat kriżi 
multidimensjonali b'konsegwenzi fit-tul u 
esponiet in-nuqqas ta' reżiljenza tal-ktajjen 
tal-valur globali għal ċerti prodotti 
ewlenin, li jinkludi t-tagħmir u l-apparat 
mediku; billi l-kriżi wriet il-ħtieġa għal 
ktajjen ta' produzzjoni aktar robusti u 
reżiljenti, kif ukoll il-ħtieġa għal 
investiment f'oqsma strateġiċi biex tiżdied 
ir-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista tal-
UE; billi rapporti xjentifiċi jindikaw riskji 
dejjem akbar ta' tifqigħat dinjija ta' 
pandemiji u ta' fenomeni relatati mat-tibdil 
fil-klima li għandhom impatt fuq ir-
relazzjonijiet internazzjonali; billi l-
ministri għall-kummerċ tal-G20 naqsu 
milli jindirizzaw b'mod xieraq l-għeruq 
tal-kriżijiet, billi pparteċipaw f'riforma 
tal-ktajjen ta' produzzjoni, bil-għan li 
jiżguraw id-diversifikazzjoni u r-reżiljenza 
ekonomika, kif ukoll mal-bżonn li 
jiżguraw il-fluss kontinwu bejn il-fruntieri 
ta' provvisti u tagħmir mediku vitali, 
prodotti agrikoli kritiċi, u oġġetti u servizzi 
essenzjali oħra; 
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Emenda 5
Luke Ming Flanagan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni – rapport annwali 2018
(2019/2197(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jinnota li aspetti sinifikanti tal-
kuntest globali qed jinbidlu u li l-
esperjenza ta' dawn l-aħħar sentejn fejn 
kien hemm żieda fit-tensjonijiet, turi li 
mhumiex prevedibbli; itenni l-appoġġ 
tiegħu għal sistema kummerċjali miftuħa, 
ħielsa, ibbażata fuq ir-regoli, prevedibbli u 
ġusta, li jeħtieġ li tiġi ssalvagwardjata u 
promossa; jirrimarka li minkejja l-klima 
ekonomika globali diffiċli, l-UE rreġistrat 
surplus ta' EUR 84,6 biljun (fl-2018) fil-
kummerċ ta' oġġetti mas-sħab tagħha tal-
ftehim kummerċjali, meta mqabbel mad-
defiċit kummerċjali globali tagħha mal-
bqija tad-dinja ta' madwar 
EUR 24,6 biljun; ifakkar li l-
esportazzjonijiet lil hinn mill-UE qed 
jagħtu appoġġ lil aktar minn 36 miljun 
impjieg;

1. Jesprimi tħassib li aspetti 
sinifikanti tal-kuntest globali qed jinbidlu u 
li l-esperjenza ta' dawn l-aħħar sentejn fejn 
kien hemm żieda fit-tensjonijiet, turi li 
mhumiex prevedibbli u għall-
vulnerabbiltà tal-ekonomija tal-UE u d-
dipendenza tal-ktajjen ta' provvista 
tagħha fi prodotti essenzjali fuq pajjiżi 
terzi minħabba snin ta' liberalizzazzjoni; 
itenni l-appoġġ tiegħu għal sistema 
kummerċjali miftuħa, ħielsa, ibbażata fuq 
ir-regoli, prevedibbli u ġusta, li jeħtieġ li 
tiġi ssalvagwardjata, iżda li teħtieġ tiġi 
riformata biex tkun aktar trasparenti, 
demokratika u li turi rispett għall-
ġerarkija tan-normi tad-dritt 
internazzjonali; jikkunsidra li hija 
meħtieġa orjentazzjoni profonda mill-ġdid 
tal-politika kummerċjali komuni biex jiġu 
garantiti l-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, 
it-tisħiħ tas-servizzi pubbliċi, il-protezzjoni 
ta' setturi strateġiċi u vulnerabbli tal-
ekonomija, u d-diversifikazzjoni tal-
attivitajiet ekonomiċi, bil-għan li jiġu 
trattati sfidi ewlenin bħall-pandemiji, it-
tibdil fil-klima u l-faqar;
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Luke Ming Flanagan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni – rapport annwali 2018
(2019/2197(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragraph 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jinsisti li l-istrateġija kummerċjali 
tal-UE trid tkompli tippromwovi l-interessi 
u l-valuri tal-Unjoni meta tiffaċċja sfidi 
ġodda madwar id-dinja, iżżid il-
kompetittività tal-industrija tal-UE, u 
tiġġenera tkabbir ekonomiku f'konformità 
mal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; 
iqis, għalhekk, li aġenda multilaterali, 
plurilaterali u bilaterali ambizzjuża, il-
konklużjoni ta' ftehimiet kummerċjali ġusti 
u produttivi għaż-żewġ partijiet, l-iżgurar 
ta' reċiproċità stretta u r-rispett tan-normi u 
l-istandards għoljin tal-Ewropa f'setturi 
sensittivi, id-drittijiet tal-bniedem u l-
protezzjoni effettiva tagħhom, it-tneħħija 
ta' ostakli kummerċjali mhux ġustifikati, u 
l-użu ta' għodod għad-difiża tal-kummerċ 
fejn meħtieġ, jirrappreżentaw l-aħjar mod 
biex bih l-UE ssir aktar kompetittiva f'dinja 
globalizzata;

3. Jinsisti li l-istrateġija kummerċjali 
tal-UE trid tirrispondi għall-isfidi ġodda 
madwar id-dinja, iżżid ir-reżiljenza tal-
industrija tal-UE, u tiġi allinjata mal-
objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; iqis, 
għalhekk, li aġenda internazzjonali, 
multilaterali, plurilaterali u bilaterali 
ambizzjuża, il-konklużjoni ta' ftehimiet 
kummerċjali ġusti u produttivi għaż-żewġ 
partijiet, l-iżgurar ta' reċiproċità stretta u r-
rispett tan-normi u l-istandards għoljin tal-
Ewropa f'setturi sensittivi, id-drittijiet tal-
bniedem u l-protezzjoni effettiva tagħhom, 
it-tneħħija ta' ostakli kummerċjali mhux 
ġustifikati, u l-użu ta' għodod għad-difiża 
tal-kummerċ fejn meħtieġ, jirrappreżentaw 
l-aħjar mod biex bih l-UE ssir aktar 
kompetittiva f'dinja globalizzata;
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Luke Ming Flanagan
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Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni – rapport annwali 2018
(2019/2197(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragraph 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5 Jisħaq fuq il-ħtieġa li jissaħħaħ l-
iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati 
Membri; jappella għal aktar skambju ta' 
prattiki tajba, bejn l-Istati Membri u bejn l-
Istati Membri u l-Kummissjoni, bil-ħsieb li 
jinkisbu sinerġiji u jittejbu r-riżultati; f'dan 
ir-rigward, jisħaq ukoll fuq il-ħtieġa li 
jittejbu l-istrateġiji ta' valutazzjoni dwar il-
ftehimiet, u jqis li l-Kummissjoni għandha 
tiżgura valutazzjoni tal-impatt aħjar ta' kull 
ftehim kummerċjali, li għandha titwettaq fi 
żmien xieraq u minn korpi indipendenti;

5. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jissaħħaħ l-
iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati 
Membri; jappella għal aktar skambju ta' 
prattiki tajba, bejn l-Istati Membri u bejn l-
Istati Membri u l-Kummissjoni, bil-ħsieb li 
jinkisbu sinerġiji u jittejbu r-riżultati; f'dan 
ir-rigward, jisħaq ukoll fuq il-ħtieġa li 
jittejbu l-istrateġiji ta' valutazzjoni dwar il-
ftehimiet, u jqis li l-Kummissjoni għandha 
tiżgura valutazzjoni tal-impatt aħjar ta' kull 
ftehim kummerċjali, li għandha titwettaq fi 
żmien xieraq u minn korpi indipendenti bl-
użu ta' mudelli ekonomiċi affidabbli;

Or. en
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Luke Ming Flanagan
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Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni – rapport annwali 2018
(2019/2197(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jisħaq li l-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jeħtiġilhom jaħdmu fuq strateġija 
ta' komunikazzjoni aħjar fir-rigward tal-
benefiċċji tal-politika kummerċjali tal-UE 
u fuq is-sensibilizzazzjoni bil-għan li 
jikkomunikaw b'mod effettiv flimkien mas-
soċjetà u l-partijiet ikkonċernati; ifakkar li 
l-pjanijiet direzzjonali jipprovdu l-
opportunità lill-Kummissjoni biex 
tikkomunika u tispjega r-raġunijiet wara 
inizjattiva partikolari u l-objettivi tagħha, 
kif ukoll biex tikkomunika mas-soċjetà u 
l-partijiet ikkonċernati u tirċievi rispons; 
iqis li l-Kummissjoni għandha tiżgura t-
trasparenza sħiħa tal-pjanijiet direzzjonali 
u ta' attivitajiet oħra ta' konsultazzjoni bil-
għan li timmassimizza l-impatt tagħhom u 
tiggarantixxi l-involviment tal-partijiet 
ikkonċernati;

7. Jisħaq li l-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jeħtiġilhom jikkomunikaw b'mod 
effettiv flimkien mas-soċjetà u l-partijiet 
ikkonċernati; iqis li l-Kummissjoni 
għandha tiżgura t-trasparenza sħiħa tal-
pjanijiet direzzjonali u ta' attivitajiet oħra 
ta' konsultazzjoni bil-għan li 
timmassimizza l-impatt tagħhom u 
tiggarantixxi l-involviment tal-partijiet 
ikkonċernati;

Or. en
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Luke Ming Flanagan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni – rapport annwali 2018
(2019/2197(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jiddeplora t-telf ekonomiku 
minħabba t-tfixkil tal-kummerċ 
internazzjonali u tal-ktajjen ta' valur globali 
bħala riżultat tal-pandemija tal-COVID-19, 
li jaf ikollha impatt partikolarment gravi 
fuq il-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp; jistieden 
lill-Kummissjoni tiżgura li d-
dispożizzjonijiet kummerċjali tagħha mal-
pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp jappoġġjaw l-
aċċess għall-mediċini u t-tagħmir mediku; 

11. Jiddeplora t-telf ekonomiku 
minħabba t-tfixkil tal-kummerċ 
internazzjonali u tal-ktajjen ta' valur globali 
bħala riżultat tal-pandemija tal-COVID-19, 
li jaf ikollha impatt partikolarment gravi 
fuq il-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp; jistieden 
lill-Kummissjoni tiżgura li d-
dispożizzjonijiet kummerċjali tagħha mal-
pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp jappoġġjaw l-
aċċess għall-mediċini u t-tagħmir mediku, 
u jiżguraw is-sigurtà alimentari tagħhom;

Or. en
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Emenda 10
Luke Ming Flanagan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni – rapport annwali 2018
(2019/2197(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragraph 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jisħaq li dan huwa mument kritiku 
għall-promozzjoni ta' multilateraliżmu 
miftuħ, ġust, ibbilanċjat, sostenibbli u 
bbażat fuq il-valuri u t-trawwim tas-
sistema kummerċjali globali; jiddispjaċih 
ħafna dwar l-istall tad-WTO, li jirrikjedi 
passi u impenji attivi mill-membri kollha 
tad-WTO; itenni l-impenn tiegħu li 
jiddefendi s-sistema kummerċjali 
multilaterali bbażata fuq ir-regoli;

13. Jisħaq li dan huwa mument kritiku 
għall-promozzjoni ta' multilateraliżmu 
miftuħ, ġust, ibbilanċjat, sostenibbli u 
bbażat fuq il-valuri u t-trawwim tas-
sistema kummerċjali globali; jiddispjaċih 
ħafna dwar l-istall tad-WTO, li jirrikjedi 
passi u impenji attivi mill-membri kollha 
tad-WTO; itenni l-impenn tiegħu li 
jiddefendi s-sistema kummerċjali 
multilaterali bbażata fuq ir-regoli u fuq id-
dritt internazzjonali;

Or. en
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Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni – rapport annwali 2018
(2019/2197(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragraph 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jilqa' l-progress li sar fin-
negozjati għall-Qorti Multilaterali tal-
Investiment (MIC); jinnota li s-Sistema ta' 
Qorti Internazzjonali (ICS) hija maħsuba 
bħala pass lejn il-MIC; jiddispjaċih dwar 
il-progress kajman wisq tal-Istati Membri 
biex iżarmaw it-trattati bilaterali ta' 
investiment intra-UE (BITs), u jħeġġeġ lill-
Kummissjoni tieħu azzjoni fejn xieraq;

17. Jikkondividi t-tħassib dinji rigward 
is-sistemi għas-soluzzjoni tat-tilwim bejn 
l-investitur u l-istat u jistieden lill-
Kummissjoni tieqaf milli tippromwovi jew 
tinnegozja kwalunkwe forma ta' sistema 
ta' ġustizzja speċjali jew arbitraġġ għal 
investituri korporattivi u barranin bħall-
ISDS, ICS, MIC u oħrajn; jistieden lill-
Kummissjoni tissospendi dawn is-sistemi 
meta tirrinegozja l-FTAs attwali, u wkoll 
biex issib soluzzjoni rapida biex toħroġ 
mit-Trattat tal-Karta tal-Enerġija 
skandaluż li qed jiswa biljuni ta' euro lill-
Istati Membri, u qed iwassal biex il-bidla 
meħtieġa tagħhom lejn il-produzzjoni tal-
enerġija f'konformità mal-Patt Ekoloġiku 
u mal-Ftehim ta' Pariġi, issir aktar għalja 
u diffiċli; jiddispjaċih dwar il-progress 
kajman wisq tal-Istati Membri biex 
iżarmaw it-trattati bilaterali ta' investiment 
intra-UE (BITs), u jħeġġeġ lill-
Kummissjoni tieħu azzjoni fejn xieraq;

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragraph 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Ifakkar li l-UE għandha tkompli l-
ħidma tagħha mal-Istati Uniti bħala sieħeb 
li miegħu trid issib soluzzjonijiet għall-
kwistjonijiet kummerċjali ta' interess 
komuni kif ukoll għat-theddid u għall-
frizzjonijiet kummerċjali, inkluża l-
applikazzjoni extraterritorjali tal-liġijiet 
adottati mill-Istati Uniti li jmorru kontra d-
dritt internazzjonali; jisħaq li l-UE għandha 
tkompli tipparteċipa fi sforzi biex terġa' 
tinkiseb il-fiduċja reċiproka u relazzjonijiet 
kummerċjali mill-qrib filwaqt li tiżgura li l-
istandards Ewropej jiġu rispettati; huwa 
tal-fehma li ftehim kummerċjali limitat 
mal-Istati Uniti jista' jitqies bħala pass 
importanti;

20. Ifakkar li l-UE għandha tkompli l-
ħidma tagħha mal-Istati Uniti bħala sieħeb 
li miegħu trid issib soluzzjonijiet għall-
kwistjonijiet kummerċjali ta' interess 
komuni kif ukoll għat-theddid u għall-
frizzjonijiet kummerċjali, inkluża l-
applikazzjoni extraterritorjali tal-liġijiet 
adottati mill-Istati Uniti li jmorru kontra d-
dritt internazzjonali; jisħaq li l-UE għandha 
tkompli tipparteċipa fi sforzi biex terġa' 
tinkiseb il-fiduċja reċiproka u relazzjonijiet 
kummerċjali mill-qrib filwaqt li tiżgura li l-
istandards Ewropej jiġu rispettati; huwa 
tal-fehma li l-ebda ftehim kummerċjali, 
anke jekk limitat, ma għandu jiġi ffirmat 
mal-Istati Uniti sakemm ma jiffirmawx u 
ma japplikawx il-Ftehim ta' Pariġi, u 
sakemm jibqgħu jimponu miżuri 
kummerċjali u sanzjonijiet 
extraterritorjali illegali;
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