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Saskia Bricmont
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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 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 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; jenfasizza li 
l-għanijiet klimatiċi tal-UE kif espressi fil-
Patt Ekoloġiku jridu jiġu integrati fil-
politika kummerċjali tal-UE; 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;
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(2019/2197(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 33

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

33. Jilqa' d-dħul fis-seħħ tal-ftehim 
kummerċjali UE-Singapore fil-
21 ta' Novembru 2019; jilqa' l-progress lejn 
l-implimentazzjoni tal-ftehim UE-Vjetnam 
u jappella għal progress rapidu kontinwu, 
b'mod partikolari fl-istabbiliment ta' 
istituzzjonijiet konġunti u r-ratifika tal-
konvenzjonijiet u l-impenji ewlenin 
pendenti tal-ILO dwar kwistjonijiet tad-
drittijiet tal-bniedem, filwaqt li jħeġġeġ 
lill-Kummissjoni biex flimkien mas-SEAE, 
tiżgura l-infurzar konkret tagħhom; 
jistieden lill-Istati Membri jkomplu 
għaddejjin bir-ratifika tal-Ftehim ta' 
Protezzjoni tal-Investiment UE-Vjetnam 
(EVIPA) sabiex, flimkien mal-Ftehim ta' 
Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam (EVFTA), 
ikunu jistgħu jidħlu fis-seħħ malajr kemm 
jista' jkun; jinnota li fl-2018 l-UE esportat 
madwar EUR 13,8 biljun f'oġġetti lejn il-
Vjetnam, u jirrimarka li l-ftehimiet ta' 
kummerċ ħieles (FTAs) ibbażati fuq ir-
regoli u l-ftehimiet ta' protezzjoni tal-
investiment (IPAs) se jiżguraw il-
prevedibbiltà u l-istat tad-dritt għall-
investituri, kif ukoll iżidu l-
esportazzjonijiet b'mod pożittiv fiż-żewġ 
direzzjonijiet u joħolqu stabbiltà u fiduċja 
għall-SMEs; iqis dawn il-ftehimiet bħala 
pass lejn il-konklużjoni ta' FTA mar-reġjun 
kollu tal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet 
tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN);

33. Jilqa' d-dħul fis-seħħ tal-ftehim 
kummerċjali UE-Singapore fil-
21 ta' Novembru 2019; jilqa' l-progress lejn 
l-implimentazzjoni tal-ftehim UE-Vjetnam 
u jappella għal progress rapidu kontinwu, 
b'mod partikolari fl-istabbiliment ta' 
istituzzjonijiet konġunti u r-ratifika tal-
konvenzjonijiet ewlenin pendenti tal-ILO; 
jinsab imħasseb dwar id-deterjorament 
tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem 
minkejja d-dħul fis-seħħ tal-EVFTA u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni, flimkien mas-
SEAE, tiżgura l-infurzar konkret tal-
impenji meħuda mill-Vjetnam, 
timmonitorjahom u tirrapporta 
regolarment lill-Parlament Ewropew; 
jistieden lill-Istati Membri jkomplu 
għaddejjin bir-ratifika tal-Ftehim ta' 
Protezzjoni tal-Investiment UE-Vjetnam 
(EVIPA) biss jekk jiġi osservat titjib fis-
sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u 
jekk din id-dinamika pożittiva tkun 
garantita; jinnota li fl-2018 l-UE esportat 
madwar EUR 13,8 biljun f'oġġetti lejn il-
Vjetnam, u jirrimarka li l-ftehimiet ta' 
kummerċ ħieles (FTAs) ibbażati fuq ir-
regoli u l-ftehimiet ta' protezzjoni tal-
investiment (IPAs) se jiżguraw il-
prevedibbiltà u l-istat tad-dritt għall-
investituri, kif ukoll iżidu l-
esportazzjonijiet b'mod pożittiv fiż-żewġ 
direzzjonijiet u joħolqu stabbiltà u fiduċja 
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għall-SMEs; iqis dawn il-ftehimiet bħala 
pass lejn il-konklużjoni ta' FTA mar-reġjun 
kollu tal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet 
tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN);
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36. Jisħaq fuq l-importanza tal-
modernizzazzjoni li ġiet konkluża 
reċentement tal-ftehim ta' assoċjazzjoni 
UE-Messiku u l-konklużjoni tal-ftehim ta' 
assoċjazzjoni tal-Mercosur, li t-tnejn 
għandhom il-potenzjal li japprofondixxu 
s-sħubija strateġika tagħna mal-Amerka 
Latina, li joħolqu opportunitajiet 
addizzjonali fir-relazzjonijiet kummerċjali 
tagħna ma' dawk il-pajjiżi, u li jgħinu fid-
diversifikazzjoni tal-ktajjen tal-provvista 
għall-ekonomija Ewropea; iqis li l-ftehim 
ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Mercosur 
jirrappreżenta l-akbar ftehim ta' "blokk 
għal blokk" tat-tip tiegħu u għandu l-
potenzjal li joħloq żona ta' suq miftuħ ta' 
benefiċċju reċiproku li tinkludi madwar 
800 miljun ċittadin; jirrimarka li dan il-
ftehim, bħall-ftehimiet kummerċjali kollha 
tal-UE, irid jiżgura kompetizzjoni ġusta u 
jiggarantixxi li l-istandards u l-metodi ta' 
produzzjoni Ewropej jiġu rispettati; 
jirrimarka li l-ftehim fih kapitolu 
vinkolanti dwar l-iżvilupp sostenibbli li 
jrid jiġi applikat, implimentat u vvalutat 
bis-sħiħ, kif ukoll impenji speċifiċi dwar 
id-drittijiet tax-xogħol u l-protezzjoni 
ambjentali, inkluża l-implimentazzjoni 
tal-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima u r-
regoli ta' implimentazzjoni rilevanti; 

36. Iqis li, minkejja kapitolu dwar it-
TSD, il-ftehim UE-Mercosur mhuwiex 
kompatibbli mal-Patt Ekoloġiku Ewropew 
u jonqos milli jindirizza l-problemi 
indikati fil-valutazzjoni tal-impatt 
maħruġa aktar minn sena wara l-
konklużjoni tiegħu; ifakkar li l-Ftehim ta' 
Pariġi jrid ikun element essenzjali tal-
FTA, bħalma jeħtiġilha tkun ukoll il-
Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika; 
iqis li l-adozzjoni ta' Protokoll jew ta' 
Dikjarazzjoni Interpretattiva mhux se 
tkun biżżejjed biex tiżgura li l-FTA jkun 
sostenibbli u jirrispetta lill-
popolazzjonijiet indiġeni li jiffaċċjaw id-
deforestazzjoni, il-ħtif tal-art u l-vjolenza 
sistemika; jirrimarka li dan il-ftehim, bħall-
ftehimiet kummerċjali kollha tal-UE, irid 
jiżgura kompetizzjoni ġusta u jiggarantixxi 
li l-istandards u l-metodi ta' produzzjoni 
Ewropej jiġu rispettati; itenni, f'dan il-
kuntest u minħabba n-nuqqasijiet 
persistenti fit-test, li l-ftehim UE-
Mercosur ma jistax jiġi ratifikat kif inhu;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 43

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

43. Ifakkar fl-iżviluppi pożittivi li 
jikkonċernaw il-ftehim kummerċjali UE-
Kanada (CETA); jinnota li, matul l-ewwel 
sena kalendarja sħiħa ta' implimentazzjoni, 
il-kummerċ bilaterali ta' oġġetti, inklużi l-
prodotti agroalimentari, kiber b'10,3 % 
meta mqabbel mal-medja tat-tliet snin ta' 
qabel; ifakkar li s-surplus kummerċjali 
tal-UE mal-Kanada żdied b'60 % u ħoloq 
opportunitajiet addizzjonali għall-
esportaturi tagħna; ifakkar ukoll li minn 
mindu l-ftehim daħal fis-seħħ b'mod 
proviżorju, iż-żewġ partijiet ħolqu sħubija 
solida billi akkumpanjaw it-test oriġinali 
b'rakkomandazzjonijiet importanti dwar il-
kummerċ, l-azzjoni klimatika u l-Ftehim ta' 
Pariġi, il-kummerċ, il-ġeneru, u l-SMEs, u 
jqis li dan huwa prova tad-dinamika ta' 
ftehim kummerċjali fl-implimentazzjoni 
tiegħu; jistieden lill-Kummissjoni tibgħat 
lill-Parlament data aktar reċenti relatata 
mal-esportazzjonijiet mill-SMEs tal-UE u 
s-sostenibbiltà ġenerali tal-ftehim; ifakkar 
fl-importanza tat-tisħiħ tal-
implimentazzjoni u s-segwitu tal-kapitolu 
dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli 
(TSD);

43. Ifakkar fl-iżviluppi pożittivi li 
jikkonċernaw il-ftehim kummerċjali UE-
Kanada (CETA); jinnota li, matul l-ewwel 
sena kalendarja sħiħa ta' implimentazzjoni, 
il-kummerċ bilaterali ta' oġġetti, inklużi l-
prodotti agroalimentari, kiber b'10,3 % 
meta mqabbel mal-medja tat-tliet snin ta' 
qabel; ifakkar li minn mindu l-ftehim daħal 
fis-seħħ b'mod proviżorju, iż-żewġ partijiet 
ħolqu sħubija solida billi akkumpanjaw it-
test oriġinali b'rakkomandazzjonijiet 
importanti dwar il-kummerċ, l-azzjoni 
klimatika u l-Ftehim ta' Pariġi, il-kummerċ, 
il-ġeneru, u l-SMEs; madankollu, jinsab 
imħasseb ħafna dwar il-fatt li ma ġewx 
ippreservati l-istandards sanitarji u 
fitosanitarji (SPS) tal-UE fl-
implimentazzjoni tas-CETA, kif jidher fir-
Rapport ta' Awditjar 2020 dwar is-sistemi 
ta' kontroll tal-Kanada li jirregolaw il-
produzzjoni tal-laħam taċ-ċanga u tal-
majjal intiżi għall-esportazzjoni lejn l-UE; 
jistieden lill-Kummissjoni tissospendi 
temporanjament dawn l-importazzjonijiet 
sakemm l-evidenza l-ġdida turi 
konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet 
SPS tas-CETA, u teżamina l-infurzar tal-
kapitolu SPS fl-FTAs kollha, speċjalment 
l-impatt tad-dispożizzjonijiet rigward il-
prinċipju ta' prekawzjoni, u l-iskemi ta' 
traċċar u kontroll; ifakkar fl-importanza 
tat-tisħiħ tal-implimentazzjoni u s-segwitu 
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tal-kapitolu dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp 
Sostenibbli (TSD);
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 52

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

52. Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni 
għal Patt Ekoloġiku Ewropew, u 
jissottolinja li dan il-Patt għandu jkun 
appoġġjat b'mod attiv minn strateġija 
kummerċjali tal-UE bbilanċjata mil-lat 
ekoloġiku, ekonomiku u soċjali; jilqa' l-
impenn tal-Kummissjoni li tagħmel il-
konformità mal-Ftehim ta' Pariġi dwar il-
Klima bħala "klawżola essenzjali" fil-
ftehimiet kummerċjali;

52. Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni 
għal Patt Ekoloġiku Ewropew, u 
jissottolinja li dan il-Patt għandu jkun 
appoġġjat b'mod attiv minn strateġija 
kummerċjali tal-UE bbilanċjata mil-lat 
ekoloġiku, ekonomiku u soċjali; jilqa' l-
impenn tal-Kummissjoni li tagħmel il-
konformità mal-Ftehim ta' Pariġi dwar il-
Klima bħala "klawżola essenzjali" fil-
ftehimiet kummerċjali; iwissi li t-Trattat 
tal-Karta tal-Enerġija huwa impediment 
kbir għall-kisba ta' dawn l-għanijiet 
klimatiċi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jiżguraw li r-riforma li 
għaddejja bħalissa tat-Trattat tal-Karta 
tal-Enerġija telimina l-effetti 
potenzjalment negattivi tagħha fuq il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew;

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 56

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

56. Jemmen li l-kapitoli dwar it-TSD 
fil-ftehimiet kummerċjali għandhom ikunu 
wieħed mill-muturi tad-dimensjoni esterna 
tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; jissottolinja 
li kwalunkwe mekkaniżmu ġdid ta' 
aġġustament tal-karbonju għandu jkun 
kompatibbli mar-regoli tad-WTO kif ukoll 
mal-FTAs tal-UE; jisħaq li l-kumpaniji 
tal-UE m'għandhomx jitqiegħdu 
f'pożizzjoni ta' żvantaġġ kompetittiv;

56. Jemmen li l-kapitoli dwar it-TSD 
fil-ftehimiet kummerċjali għandhom ikunu 
wieħed mill-muturi tad-dimensjoni esterna 
tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; jistieden lill-
Kummissjoni tressaq l-introduzzjoni ta' 
mekkaniżmu ta' Aġġustament tal-
Karbonju fil-Fruntiera (CBA) 
kompatibbli mad-WTO bħala parti mill-
Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 
għall-2021; jissottolinja li l-mekkaniżmu 
ta' CBA għandu jkun pedament biex 
tinkiseb in-newtralità Ewropea tal-
karbonju sal-2050 u li, sabiex jiġu 
integrati b'mod attiv l-SMEs, dan il-
mekkaniżmu jeħtieġlu jipprevedi miżuri 
mfassla speċifikament biex jissodisfaw il-
ħtiġijiet tal-SMEs;

Or. en


