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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u lill-Kumitat 

għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, biex jinkorporaw s-

suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tagħhom: 

 

1. Jemmen li l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS), li jintuża biex jiffinanzja 

proġetti riskjużi u innovattivi, jista' jintuża bħala għodda biex tingħata spinta lit-tkabbir u 

l-impjiegi fl-UE u jiġi promoss l-iżvilupp ta' industrija b'saħħitha, sostenibbli u 

kompetittiva, sakemm dan jiġi utilizzat ma' strumenti ta' difiża kummerċjali effettivi; 

jappella f'dan ir-rigward għat-tisħiħ tar-rwol tal-FEIS fl-aġenda ta' koeżjoni permezz ta' 

titjib fil-bilanċ ġeografiku u settorjali tal-investimenti magħmula taħt dan il-qafas; huwa 

tal-fehma li l-ostakoli li jista' jirrappreżenta t-taħlit tal-FEIS ma' strumenti oħra tal-UE 

(b'mod partikolari l-FSIE) għandhom jitneħħew u li s-setturi eliġibbli tal-FEIS għandhom 

jiġu estiżi; 

2. Ifakkar li ċ-Ċina biħsiebha tikkontribwixxi għall-FEIS u li l-Kummissjoni indikat li ċ-

Ċina mhux se tingħata xi tip ta' vantaġġ bħala kumpens, b'mod partikolari f'termini ta' 

governanza; jenfasizza li kwalunkwe kontribuzzjoni min-naħa taċ-Ċina m'għandhiex tkun 

marbuta mal-kwistjoni tal-istatus ta' ekonomija tas-suq u jistieden lill-BEI jiżgura 

trasparenza fl-immaniġġjar tal-fondi fir-rigward tal-oriġini ta' kwalunkwe kontribuzzjoni 

pubblika, privata u partijiet terzi, u jipprovdi data konkreta, inkluż fuq proġetti speċifiċi u 

fuq l-investituri barranin, u jenfasizza r-rekwiżiti ta' rappurtar lill-Parlament fir-

regolament tal-FEIS; itenni l-fatt li l-kontributuri kollha futuri possibbli ta' pajjiżi terzi 

jridu jissodisfaw ir-regoli kollha tal-UE dwar l-akkwist pubbliku, il-liġi tax-xogħol u r-

regolamenti ambjentali u jistenna li l-kriterji soċjali u ambjentali applikabbli għall-proġetti 

tal-BEI jiġu rispettati bis-sħiħ f'deċiżjonijiet ta' proġetti tal-FEIS; 

3. Iqis li huwa essenzjali li l-UE tiddiversifika kemm jista' jkun is-sorsi ta' finanzjament 

tagħha u li, l-ewwel u qabel kollox tattira investiment privat; 

4. Jirrimarka li l-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea, iżda li 13 % biss tal-SMEs 

iwettqu kummerċ barra l-UE; huwa tal-fehma li l-FEIS, f'sinerġija mal-programm 

COSME, għandu jagħti prijorità lill-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs billi jappoġġa 

proġetti konkreti li jkollhom bħala l-għan tagħhom l-attivitajiet ta' esportazzjoni tal-SMEs 

Ewropej; itenni t-talba tiegħu biex jitjiebu l-għodod eżistenti, u jitlob li jkun hemm 

komunikazzjoni aħjar bejn il-Kummissjoni u l-BEI dwar l-appoġġ disponibbli u biex 

jissaħħaħ ir-rwol taċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti (EIAH) billi 

jingħatalu missjoni ta' għajnuna dwar l-esportazzjoni; iqis li l-SMEs għandhom ikunu 

jistgħu jibbenefikaw minn interlokutur regolari fir-rigward ta' dawn il-kwistjonijiet; 

5. Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tniedi Pjan ta' Investiment Estern għall-Ewropa (PIE) 

sabiex timmobilizza bejn EUR 44 biljun u EUR 88 biljun f'investimenti fl-Afrika u l-

viċinat tal-UE, filwaqt li jiġi rikonoxxut ir-rwol tal-investiment privat fl-istrateġiji ta' 

żvilupp; jenfasizza li dawn l-istrumenti għandhom jiġu evalwati b'mod regolari u ma 

għandhomx jieħdu post investimenti eżistenti, għandhom jikkonformaw mal-prinċipju tal-

koerenza tal-politiki għall-iżvilupp kif ukoll mal-prinċipju ta' addizzjonalità fir-rigward ta' 

strumenti oħra, u għandhom ikunu mmirati lejn proġetti riskjużi u ta' strutturar u, fejn 
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possibbli, proġetti fuq skala żgħira, u orjentati lejn il-ħtiġijiet reali ta' pajjiżi speċifiċi 

sabiex ikun hemm titjib tanġibbli fil-kundizzjonijiet tal-għajxien tal-popolazzjoni lokali 

permezz tal-ħolqien fuq bażi lokali ta' impjiegi deċenti; u b'hekk jikkontribwixxu biex 

itaffu l-kriżi tal-migrazzjoni; 

6. Jinsisti, b'rabta mal-pjan ta' investiment estern, li l-ebda investitur jew promotur tal-

proġetti ma jista' jkun jiddependi fuq persuna jew kumpanija li qiegħda topera f'pajjiż 

inkluż fil-lista Ewropea prospettiva ta' ġurisdizzjonijiet tat-taxxa li ma jikkooperawx; 

7. Huwa tal-fehma li strumenti ta' dan it-tip għandhom ikunu kompatibbli mal-prinċipji u l-

objettivi tal-azzjoni esterna tal-UE kif stipulat fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea u l-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u li l-

konformità ma' dawk il-prinċipji għandha tkun inkluża mar-riżultati miksuba bħala l-aktar 

kriterji importanti fil-valutazzjoni tal-effiċjenza tal-PIE f'rapporti dwar l-implimentazzjoni 

tiegħu; jenfasizza li l-PIE tal-futur għandu jħeġġeġ l-investiment privat fl-Afrika u bejn l-

UE u l-pajjiżi tal-viċinat sabiex tikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-kawżi fundamentali 

tal-migrazzjoni, l-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU u l-

ftehim ta' Pariġi dwar il-klima; 

8. Jissuġġerixxi li l-PIE jgħin jiffinanzja attivitajiet ta' mikrokreditu għall-gruppi l-aktar 

vulnerabbli; 

9. Jenfasizza l-potenzjal kbir tad-delegazzjonijiet tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni 

Esterna biex jistabbilixxu kuntatti bejn l-investituri u pajjiżi li huma pajjiżi benefiċjarji 

tal-proġetti; jitlob li l-Parlament ikun involut mill-qrib fil-monitoraġġ tal-

implimentazzjoni tal-pjan ta' investiment estern permezz ta' rapporti ta' progress fuq bażi 

regolari tal-Kummissjoni. 
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