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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 

tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-

mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1.  Jenfasizza li d-dimensjoni esterna tal-istrateġija Ewropea, li tinkludi l-kummerċ 

internazzjonali wkoll, qed issir dejjem aktar importanti minħabba l-integrazzjoni tas-swieq 

u, għalhekk, li strateġija esterna adegwata tista’ tkun tassew utli biex tistabbilixxi t-tkabbir 

sostenibbli, l-impjieg u t-tisħiħ tas-suq uniku għall-impriżi, b’konformità mal-objettivi tal-

Istrateġija UE 2020; 

2.  Jenfasizza l-ħtieġa għal koerenza bejn il-politiki interni u esterni tal-Unjoni u l-objettivi 

ġenerali tagħha; isostni li l-għanijiet tal-politika interna jeħtieġ li jkunu l-bażi għal 

għanijiet tal-politika kummerċjali esterna; iħeġġeġ li tali koerenza tinkiseb fil-kuntest ta’ 

organizzazzjonijiet multilaterali u ftehimiet kummerċjali bilaterali permezz ta’ 

valutazzjonijiet tal-impatt għas-sostenibilità (VIS) ex ante u ta’ evalwazzjonijiet perjodiċi 

ex post, l-inklużjoni fil-ftehimiet ta’ klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem u r-

responsabbiltà soċjali u ambjentali u l-infurzar tagħhom, flimkien ma' sanzjonijiet f’każ 

ta’ ksur; jenfasizza li l-ftehimiet kummerċjali internazzjonali għandu jkollhom ukoll l-

għan tal-armonizzazzjoni tar-regoli u l-istandards, partikolarment għall-SMEs; 

3.  Huwa tal-fehma li t-tisħiħ tas-suq intern Ewropew jeħtieġ pass ’il quddiem fir-rigward tal-

impożizzjoni tal-istandards minimi, u kooperazzjoni mill-qrib fir-rigward tat-tassazzjoni 

tal-korporazzjonijiet ibbażati fl-UE u l-operazzjonijiet tagħhom fil-pajjiżi sħab 

kummerċjali; 

4.  Itenni l-fatt li l-konformità ma’ standards għoljin Ewropew u internazzjonali hija kruċjali 

biex jinkisbu l-progress soċjali, il-ħarsien tal-konsumatur u t-tkabbir ekonomiku 

sostenibbli kif ukoll li, biex l-kumpaniji tal-UE jkunu jistgħu jikkompetu 

internazzjonalment b’kundizzjonijiet indaqs, is-sħab kummerċjali tal-UE għandhom 

jirrispettaw ir-regoli u jinfurzawhom, billi n-nonkonformità hija ksur tal-obbligi 

internazzjonali li jxekkel sew il-funzjonament tas-suq uniku; 

5.  Huwa mħasseb dwar l-impatt possibbli fuq is-swieq tax-xogħol Ewropej tal-ftehimiet 

kummerċjali li saru skont il-GATS Modalità 4; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għalhekk, biex 

tniedi valutazzjoni tal-impatt qabel il-konklużjoni ta’ kwalunkwe ftehim kummerċjali, bl-

involviment tas-sħab soċjali fil-livell tal-UE u f'dak nazzjonali; 

6.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-politika kummerċjali tal-UE tinbidel fi strument reali għall-iżvilupp 

sostenibbli u l-ħolqien ta’ iktar impjiegi u impjiegi aħjar; jitlob lill-Kummissjoni biex 

tiżviluppa politika kummerċjali konsistenti ma' politika industrijali b’saħħitha, li toħloq l-

impjiegi; 

7.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPRs) jiġi miġġieled 

bil-mezzi legali kollha disponibbli biex jiġu promossi l-innovazzjoni u l-kompetittività tal-

UE, billi l-protezzjoni internazzjonali tal-IPRs, speċjalment tat-trademarks u l-

indikazzjonijiet ġeografiċi, hija vitali mhux biss fir-rigward tal-promozzjoni tal-
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innovazzjoni iżda anke għall-protezzjoni tal-impjiegi taċ-ċittadini tal-UE f'ħafna setturi ta' 

attività tal-UE li huma f'riskju minħabba ksur u falsifikazzjoni tal-IPRs; jitlob għal 

approċċi innovattivi biex jiġu żgurati d-drittijiet tal-awtur fl-era diġitali li jirrispettaw bis-

sħiħ id-drittijiet fundamentali, il-privatezza u n-newtralità tal-internet; 

8.  Jissottolinja wkoll li l-protezzjoni u l-infurzar tal-IPRs għandhom jiġu żviluppati bħala 

parti minn approċċ usa’ billi jqisu d-drittijiet u l-ħtiġijiet tal-konsumaturi u taċ-ċittadini 

tal-UE, iżda mingħajr ma jinħoloq konflitt mal-politiki interni u esterni l-oħra tal-UE 

bħall-promozzjoni tas-soċjetà tal-informazzjoni, it-trawwim tal-edukazzjoni, il-kura tas-

saħħa u l-iżvilupp fil-pajjiżi terzi u l-promozzjoni tad-diversità bijoloġika u kulturali fuq 

skala internazzjonali; 

9.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tadotta strateġija konsistenti u bbilanċjata f’kooperazzjoni 

mal-partijiet interessati rilevanti, bl-għan li titħeġġeġ l-innovazzjoni kif ukoll li jiġi 

appoġġjat in-negozju innovattiv, bħala l-aħjar mod kif tiġi ppremjata l-kreattività, u li 

jitħarsu d-drittijiet fundamentali, bħad-dritt għall-privatezza u d-dritt għall-protezzjoni 

tad-dejta personali; 

10. Iqis li huwa importanti li fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku ma' pajjiżi industrijalizzati u 

ekonomiji emerġenti ewlenin, jiġu żgurati s-simetrija u t-trasparenza, b'mod partikolari 

għall-SMEs, filwaqt li jitħarsu bis-sħiħ il-ħtieġa ta' trattament speċjali u differenzjat għall-

pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u l-multifunzjonalità tal-politiki tal-akkwist, kif ukoll is-

sigurtà u l-prevedibbiltà fir-rigward tal-investiment; jenfasizza li l-proċess ta' integrazzjoni 

tas-swieq dinjija jagħti xi vantaġġi, iżda huwa konxju mill-fatt li f'ċerti każijiet il-

kumpaniji internazzjonali kisru d-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tax-xogħol u għamlu 

l-ħsara lill-ambjent; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-kumpaniji għandhom id-dmirijiet, u 

jitlob li fil-ftehimiet kummerċjali tiddaħħal klawżola dwar ir-responsabbiltà soċjali tal-

kumpaniji (CSR); 

11. Huwa tal-fehma wkoll li l-politika ta’ investiment futura tal-UE għandha tippromwovi l-

investimenti li huma sostenibbli, jirrispettaw id-dritt tal-gvernijiet għar-regolamentazzjoni 

favur l-interess pubbliku u jinkoraġġixxu kundizzjonijiet tajbin tax-xogħol fl-intrapriżi li 

lejhom huma mmirati dawk l-investimenti; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa koordinazzjoni ikbar bejn il-miżuri marbuta 

mal-SMEs fil-livell nazzjonali u internazzjonali, u biex tidentifika u tippromwovi l-SMEs 

li għandhom potenzjal kummerċjali; huwa tal-fehma li l-Istati Membri għandhom jagħmlu 

iktar biex jinkoraġġixxu lill-SMEs jużaw l-inizjattivi u l-għodda eżistenti bħall-bażi ta’ 

dejta bl-aċċess għas-suq u l-uffiċċju tal-informazzjoni tal-esportazzjoni; 

13. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li, fir-rigward tat-trasport ta’ persuni u prodotti 

nnegozjati fis-suq intern u ma’ pajjiżi ġirien, l-enfasi titqiegħed b'mod qawwi fuq in-

netwerks tat-trasportazzjoni ferrovjarja; 

14. Jinnota li l-korporazzjonijiet multinazzjonali u s-sussidjarji tagħhom huma atturi ewlenin 

fil-globalizzazzjoni ekonomika u fil-kummerċ internazzjonali, u li l-Inizjattiva "Global 

Compact" ta' 10 prinċipji tan-Nazzjonijiet Uniti titlob lill-korporazzjonijiet 

multinazzjonali jħaddnu, jappoġġjaw u jwaqqfu, fl-isfera tal-influwenza tagħhom, sett ta’ 

valuri prinċipali fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem, l-istandards tax-xogħol, l-ambjent u l-
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ġlieda kontra l-korruzzjoni; jinnota wkoll li n-nuqqas ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni fis-

seħħ fi kwalunkwe pajjiż terz li fih topera kumpanija tal-UE ta’ kwalunkwe daqs, 

jikkostitwixxi ksur jew reat kriminali li jkun ta' dannu għall-ħaddiema fil-pajjiż terz 

inkwistjoni, u li jekk dan in-nuqqas ta’ konformità huwa persistenti u ma jiġix ikkastigat, 

jista’ jwassal għall-firxa ta' standards ambjentali, fiskali u tax-xogħol inqas stretti, u 

b’hekk ikollu impatt negattiv anke fuq il-ħaddiema fl-UE; jemmen bil-qawwa li d-

Direttiva dwar l-Impjieg ta' Ħaddiema m’għandhiex toħloq żewġ klassijiet ta' drittijiet taċ-

ċittadini f’kumpanija waħda jew f’post wieħed; 

15. Jipproponi, f’termini iktar ġenerali, li ftehimiet kummerċjali futuri nnegozjati mill-Unjoni 

għandhom jinkorporaw kapitolu dwar l-iżvilupp sostenibbli, imfassal fuq il-prinċipji tas-

CSR kif definiti mill-aġġornament tal-2010 tal-Linji Gwida tal-OKŻE għall-Intrapriżi 

Multinazzjonali. 
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