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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-politika kummerċjali komuni għandha tibqa' pilastru fundamentali tal-
politika barranija tal-Unjoni b'implikazzjonijiet diretti fuq il-ħajja taċ-ċittadini, u li għandha 
tgħin lill-Unjoni tadatta ruħha għar-rwol il-ġdid tagħha f'dinja ta' atturi ewlenin multipli fix-
xena internazzjonali; iħeġġeġ lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna jikkooperaw fl-oqsma li ġejjin għal dan l-għan:

a) it-tisħiħ tal-politika kummerċjali komuni permezz tal-integrazzjoni tagħha fil-
qafas ta' politika usa'; it-tmexxija tal-politika kummerċjali dinjija fil-livell multilaterali u 
f'dak bilaterali; it-tisħiħ tal-kooperazzjoni ma' sħab kummerċjali bilaterali, strateġiċi u 
reġjonali u ma' organizzazzjonijiet multilaterali bħall-Konferenza tan-NU dwar il-
Kummerċ u l-Iżvilupp (UNCTAD), il-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent
(UNEP), l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), u b'mod partikolari l-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), billi taqdi rwol attiv fir-riforma 
meħtieġa tagħha sabiex issir aktar effikaċi u reattiva għall-isfidi globali l-ġodda, 
inklużi l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Ftehim ta' Pariġi dwar it-tibdil 
fil-klima, u biex tiżdied il-leġittimità tagħha; it-tisħiħ tat-tmexxija tal-Unjoni u l-politika 
kummerċjali tal-UE fil-promozzjoni ta' politika kummerċjali bbażata fuq il-valuri permezz 
tat-tisħiħ tad-dimensjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-kummerċ u r-rispett tal-ogħla 
standards Ewropej;

b) it-tmexxija tad-difiża ta' sistema ta' kummerċ globali miftuħa, ibbażata fuq ir-
regoli, ġusta u sostenibbli orjentata lejn l-iżvilupp, sabiex tiġi tiżdied il-kompetittività tal-
kumpaniji tal-UE, billi tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva ta' regoli u ftehimiet 
internazzjonali, bħall-ftehimiet dwar l-ambjent u t-tibdil fil-klima, il-konvenzjonijiet tal-
ILO, dispożizzjonijiet kontra l-korruzzjoni u ftehimiet dwar it-trasparenza finanzjarja, il-
ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-kooperazzjoni fiskali; l-iżgurar li li l-kumpaniji tal-UE 
jkunu jistgħu joperaw globalment f'qafas ta' kondizzjonijiet ugwali, regoli prevedibbli, 
kompetizzjoni ġusta u obbligi definiti, li għandhom jinkludu ħidma b'mod kostruttiv fuq 
pożizzjoni komuni tal-Unjoni fin-negozjati intergovernattivi tan-NU dwar ir-
responsabbiltà għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u l-promozzjoni tar-responsabbiltà 
korporattiva u l-obbligi vinkolanti ta' diliġenza dovuta fir-rigward tal-ktajjen tal-provvista 
u tal-produzzjoni;

c) li l-Parlament jinżamm kompletament u immedjatament informat dwar in-
negozjati u l-mandat tal-Kunsill, u tul l-implimentazzjoni tal-ftehimiet internazzjonali, bil-
għan li jiġi żgurat li jkun jista' jeżerċita s-setgħat u l-prerogattivi tiegħu; is-
simplifikazzjoni u t-taqsir tal-proċessi ta' negozjati u t-tisħiħ tal-iskrutinju tal-Parlament 
tul iż-żmien kollu; iż-żieda tat-trasparenza lejn iċ-ċittadini tal-UE billi jiġu ppubblikati d-
direttivi ta' negozjar (mandati) għall-ftehimiet kummerċjali qabel il-bidu tan-negozjati, 
sabiex jiżdiedu wkoll il-prevedibbiltà u ċ-ċertezza legali għall-operaturi ekonomiċi, biex 
ikunu jistgħu jagħmlu użu aħjar u f'waqtu tal-opportunitajiet li jirriżultaw għall-UE; ir-
rispett sħiħ tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat u l-ġurisprudenza reċenti tal-UE li 
tistabbilixxi l-politika kummerċjali komuni bħala kompetenza esklużiva tal-Unjoni;
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d) l-adattar tal-politika tal-kummerċ għat-tendenzi globali tal-awtomizzazzjoni, 
id-diġitalizzazzjoni, is-servizzifikazzjoni, iż-żieda fil-katini tal-valur globali u l-
interkonnettività tal-kummerċ f'oġġetti u servizzi billi jsir dejjem iktar xogħol lejn l-
inklużjoni ta' dispożizzjonijiet xierqa biex jiġu żgurati trasferimenti ta' data, prezzijiet 
kompetittivi għal prodotti intermedjarji u kummerċ liberalizzat fis-servizzi fi ftehimiet 
kummerċjali bilaterali u multilaterali;

e) l-appoġġ tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) sabiex ikunu jistgħu 
jibbenefikaw bis-sħiħ mill-politika kummerċjali komuni; iż-żieda tal-investiment fir-
riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni, b'mod partikolari bil-ħsieb li l-
ekonomija tagħna tiġi dekarbonizzata; l-appoġġ lill-kumpaniji Ewropej bil-għan li nkunu 
l-mexxejja ta' dan is-settur fil-livell dinji, u b'hekk tiżdied il-kompetittività u jinħolqu l-
impjiegi; l-enfasizzar tal-fatt li l-iżvilupp sostenibbli m'għandux jitqies bħala ostaklu 
għall-investiment; l-enfasi fuq il-kooperazzjoni internazzjonali u l-proċess ta' 
parteċipazzjoni internazzjonali, b'mod partikolari fil-kontinent Afrikan, li jistgħu 
jippromwovu ċikli ekonomiċi sostenibbli fil-livell reġjonali, iwasslu għall-ħolqien ta' 
impjiegi ġodda u jrawmu l-iżvilupp ta' politiki ta' protezzjoni soċjali;

f) l-inklużjoni b'mod sistematiku tal-kummerċ diġitali, l-SMEs, kapitoli vinkolanti u 
infurzabbli dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli u dispożizzjonijiet dwar l-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri fil-ftehimiet kummerċjali, u l-qadi ta' rwol ta' tmexxija f'dawn is-suġġetti 
f'diskussjonijiet multilaterali; id-difiża tal-privatezza tad-data taċ-ċittadini tal-UE sa fejn 
hu stabbilit fir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data tal-Unjoni (Regolament 
(UE) 2016/679) u l-promozzjoni tat-tisħiħ tal-istandards tal-UE dwar il-protezzjoni tal-
konsumatur, il-protezzjoni tad-data u l-aċċess għas-suq; it-tiftix ta' bini ta' alleanza globali 
u l-appoġġ lill-awtoritajiet tal-Istati Membri fil-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità 
transkonfinali; l-iżvilupp ta' strateġija diġitali tal-UE li tinkludi l-investiment fl-
infrastruttura diġitali u l-impriżi diġitali għall-benefiċċju tas-soċjetà kollha kemm hi;

g) il-faċilitazzjoni tal-proċedura ta' applikazzjoni għall-Fond Ewropew ta' 
Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, u tal-aċċess għalih, sabiex jitqiesu l-
konsegwenzi tal-liberalizzazzjoni progressiva u reċiproka tal-kummerċ tal-oġġetti u s-
servizzi; 

h) it-tisħiħ tal-koerenza tal-politika kummerċjali komuni mal-politika estera u ta' 
sigurtà komuni (PESK), il-politika Ewropea dwar l-iżvilupp u l-politika dwar il-klima 
sabiex jiġu garantiti l-valuri u l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 3(5) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea (TUE) u l-Artikoli 21, 207 u 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (TFUE), b'aderenza sħiħa mal-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp; 

i) ir-rikonoxximent tal-fatt li l-politiċizzazzjoni estrema tal-ftehimiet kummerċjali 
tal-UE tista' timpedixxi l-kummerċ;

j) l-enfasizzar tal-importanza strateġika tal-iżvilupp ta' politika tal-viċinat kostruttiva 
billi jiġu żviluppati relazzjonijiet kummerċjali ġusti u kooperazzjoni ekonomika mal-
ekonomiji fil-Viċinat tal-Lvant u tan-Nofsinhar tal-Unjoni, sabiex jiġu promossi l-
prosperità ekonomika u soċjali tagħhom u l-ħolqien tal-impjiegi;

k) l-antiċipar tal-effetti tal-Brexit u l-proponiment ta' mezzi biex jittaffew il-
konsegwenzi ekonomiċi negattivi għall-Unjoni u għaċ-ċittadini tagħha, inklużi ċ-
ċittadini tar-Renju Unit li attwalment jgħixu fl-Unjoni; 
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l) it-titjib tal-istrateġija ta' komunikazzjoni għall-politika kummerċjali komuni billi 
jiġu pprovduti analiżijiet aktar pubbliċi u komprensivi tal-effetti potenzjali ta' ftehimiet 
kummerċjali ġodda qabel ma jiġu adottati d-direttivi ta' negozjati rilevanti (mandati); l-
ikkomunikar imtejjeb tal-opportunitajiet li joffri l-kummerċ liċ-ċittadini u lill-kumpaniji 
tagħna; it-tisħiħ tat-trasparenza u l-approfondiment tad-djalogu mal-professjonisti u mas-
sħab soċjali u mas-soċjetà ċivili sabiex jiġi żgurat l-involviment xieraq tagħhom fil-
monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-ftehimiet kummerċjali, b'mod partikolari permezz 
tad-djalogu konġunt u l-gruppi konsultattivi domestiċi ta' ftehimiet kummerċjali u billi 
jiġu allokati aktar riżorsi għal dawn il-mekkaniżmi; l-għoti ta' għajnuna liċ-ċittadini u 
lill-operaturi ekonomiċi tal-Unjoni biex jifhmu aħjar l-bilanċ li qed jinbidel fl-
arkitettura tar-relazzjonijiet ekonomiċi globali u jadattaw ruħhom għalih.
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