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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u 
l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' l-Istrateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa, speċjalment l-enfasi tagħha fuq l-
iżgurar ta' kompetizzjoni ġusta u kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni 
globalment u fuq l-għodod biex l-industrija tal-UE tkun adatta għall-isfidi tal-lum u ta' 
għada madwar id-dinja, skont il-Patt Ekoloġiku Ewropew; jappella lill-Kummissjoni 
tadotta approċċ olistiku b'saħħtu fl-implimentazzjoni tal-istrateġija; jenfasizza li d-
drittijiet soċjali, id-diġitalizzazzjoni, it-trasport, il-kummerċ u l-politiki ambjentali huma 
interkonnessi fl-industrija Ewropea;

2. Jinnota li l-UE ilha taqa' lura fil-kompetittività globali u huwa mistenni li fl-2020 il-
kummerċ dinji jaqa' bejn 13 % u 32 % u l-PDG tal-UE b'mill-inqas 7,5 % minħabba l-
effetti tal-COVID-19, filwaqt li fl-2021 l-estimi ta' rkupru mistenni għadhom inċerti; 
jisħaq, għaldaqstant, li b'ekonomija globali li qiegħda tonqos b'rata mgħaġġla, ir-
reindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa hija meħtieġa, b'attenzjoni partikolari għall-irkupru 
tas-suq tax-xogħol; jappella lill-UE tuża l-forzi tagħha biex issalva l-kumpaniji u l-
impjiegi għal dan il-għan; jissottolinja l-importanza li l-istrateġija industrijali tal-UE tiġi 
adattata għax-xenarju ekonomiku l-ġdid wara t-tifqigħa tal-COVID-19, 
b'kunsiderazzjoni tal-effetti negattivi tagħha fuq il-kompetittività tal-UE, biex tiġi 
żgurata anqas dipendenza mill-provvisti esterni għall-industrija Ewropea; jappella għal 
miżuri msaħħa biex jiġi appoġġjat il-finanzjament tal-SMEs, biex titħeġġeġ l-
innovazzjoni mill-SMEs u tinstab soluzzjoni għat-tfixkil attwali tal-ktajjen ta' valur 
globali tagħhom ikkawżati mit-tifqigħa tal-COVID-19;

3. Jappella biex ikun hemm strateġija industrijali tal-UE fuq skala kbira u konsistenti, 
allinjata mal-Patt Ekoloġiku Ewropew, li tittrasforma l-ekonomiji tagħna u ssaħħaħ ir-
reżiljenza tagħhom permezz tal-akkomunament ta' investimenti strateġiċi biex jiġu 
appoġġjati l-SMEs u jittejbu l-opportunitajiet ta' impjieg u l-ħiliet; iħeġġeġ ukoll lill-
Kummissjoni ssaħħaħ u ttejjeb l-inizjattivi tagħha biex tappoġġja lill-SMEs Ewropej 
biex jingħelbu l-ostakli li jipprevjenu l-aċċess tagħhom għas-swieq internazzjonali, 
permezz ta' negozjati dwar kapitoli ddedikati fil-ftehimiet kummerċjali u permezz ta' 
appoġġ favur l-aġenziji nazzjonali u reġjonali tal-esportazzjoni fl-isforzi tagħhom biex 
l-SMEs ikunu jistgħu jieħdu l-aħjar vantaġġ minn ftehimiet bħal dawn; jaċċentwa f'dan 
is-sens l-importanza ta' kampanji effettivi ta' komunikazzjoni u ta' sensibilizzazzjoni, 
permezz tal-implimentazzjoni effettiva tal-istrateġija tal-SMEs; jitlob lill-Kummissjoni 
tnaqqas il-piż amministrattiv u regolatorju biex l-SMEs jibbenefikaw bis-sħiħ mill-
aċċess għas-suq; jisħaq fuq il-ħtieġa li jittejjeb aktar l-ambjent tan-negozju fl-UE billi 
jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-finanzjamenti, b'mod partikolari fil-kuntest tat-tfixkil attwali 
tal-ktajjen ta' valur globali; jisħaq ukoll li ċ-ċertezza tad-dritt, il-politika bbażata fuq l-
evidenza, il-valutazzjonijiet tal-impatt u l-kosteffiċjenza għandhom jiġu żgurati qabel 
ma jiġu introdotti regoli ġodda tal-UE; ifakkar lill-Kummissjoni dwar il-prinċipju ta' 
"one-in-one-out"; jilqa' l-objettiv tal-Kummissjoni li fil-bidu tal-2020 tniedi għodda 
dedikata għall-awtovalutazzjoni tal-oriġini għall-SMEs fuq il-pjattaforma futura 
Access2Market, biex tgħin lill-kumpaniji jivvalutaw jekk prodott jistax jibbenefika 
minn preferenzi fi ħdan ftehim kummerċjali tal-UE partikolari u b'hekk tiffaċilita l-użu 
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mill-SMEs tal-preferenzi fi ħdan tali ftehimiet; jemmen li huwa meħtieġ appoġġ għal 
dawk l-SMEs li jinvestu fin-newtralità klimatika filwaqt li jżommu l-kompetittività 
tagħhom;

4. Jisħaq fuq il-ħtieġa ta' impenn qawwi min-naħa tal-Istati Membri għall-ġejjieni tal-
industrija Ewropea, bl-UE bi rwol ta' tmexxija fil-livell dinji fit-teknoloġiji sostenibbli u 
b'livell baxx ta' karbonju filwaqt li tiġi evitata r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju; jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta proposta għal mekkaniżmu ta' 
aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera u jisħaq fuq il-ħtieġa li l-proposta tkun 
kompletament kompatibbli mad-WTO filwaqt li tqis ukoll ir-riżultati ta' valutazzjoni 
tal-impatt xierqa; jissottolinja li l-ambizzjoni tagħna dwar il-klima m'għandhiex twassal 
għad-deindustrijalizzazzjoni tal-UE iżda li s-soluzzjonijiet innovattivi sostenibbli jsiru 
aktar kompetittivi u jiżdiedu l-opportunitajiet ta' ekonomija ċirkolari; jissottolinja li l-
industriji tagħna huma mitluba jikkontribwixxu b'mod attiv għall-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew billi jinvestu fin-newtralità klimatika u jikkonformaw ma' 
standards ġodda filwaqt li qegħdin jaffrontaw kompetituri minn pajjiżi terzi li huma 
inqas ambizzjużi f'dak li huwa tnaqqis tal-emissjonijiet; jisħaq fuq il-fatt li l-kumpaniji 
Ewropej, b'mod partikolari l-SMEs, jinsabu f'riskju li jinżammu fi żvantaġġ kompetittiv 
filwaqt li jippruvaw jibqgħu kompetittivi u jirnexxu fis-swieq tal-esportazzjoni; jappella 
lill-Kummissjoni tappoġġja lill-SMEs li diġà qegħdin jiffukaw fuq it-teknoloġiji u l-
innovazzjonijiet ekoloġiċi fl-esportazzjoni tal-prodotti u s-servizzi tagħhom lejn pajjiżi 
terzi biex jimplimentaw teknoloġiji ekoloġiċi hemmhekk u jinħolqu kundizzjonijiet 
ekwivalenti ta' kompetizzjoni; 

5. Jappella lill-Kummissjoni tiffoka fuq li tiżgura l-provvista fl-Ewropa, billi tistabbilixxi 
ħażniet strateġiċi u ħażna xierqa u tnaqqas id-dipendenza minn ftit pajjiżi filwaqt li 
tiffoka fuq ir-rilokalizzazzjoni intelliġenti f'setturi ewlenin tal-industrija bħat-
teknoloġija u t-telekomunikazzjonijiet, il-prodotti mediċi u farmaċewtiċi u l-materja 
prima strateġika; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu appoġġjati r-riċerka, id-diġitalizzazzjoni u r-
robotizzazzjoni permezz ta' għotjiet biex tinżamm il-kompetittiva fis-swieq globali; 
jisħaq li r-rilokalizzazzjoni tal-produzzjoni u l-enfasi fuq il-produttività nazzjonali bħala 
l-uniku mezz biex jiġi indirizzat in-nuqqas ta' prodotti strateġiċi mhux ser isolvu dawn 
in-nuqqasijiet, speċjalment fi żminijiet ta' kriżi; jemmen li l-UE għandu jkollha rwol ta' 
tmexxija f'fora u f'istituzzjonijiet multilaterali biex tiżgura li l-iskarsezza ta' provvisti 
tkun tista' tiġi mitigata fil-futur, billi dan jista' jiġi indirizzat biss permezz ta' 
kooperazzjoni multilaterali msaħħa; jilqa', f'dan ir-rigward, il-ħolqien ta' faċilità ta' 
investiment strateġika li ġiet proposta fil-pakkett ta' rkupru u jemmen li tista' tiġi 
kkomplementata minn fond ta' diversifikazzjoni tal-katina ta' provvista strateġika biex 
titnaqqas id-dipendenza żejda minn fornitur wieħed biss u tappoġġja b'mod attiv lill-
kumpaniji fid-diversifikazzjoni tal-produzzjoni f'setturi strateġiċi; iqis li l-Istrateġija 
Industrijali tal-UE tista' tiġi kkomplementata minn regolamenti dwar aspetti oħra tal-
ktajjen ta' provvista, inkluża d-diliġenza dovuta u l-leġiżlazzjoni ambjentali u tax-
xogħol b'salvagwardji soċjali b'saħħithom biex jinħoloq approċċ komprensiv;

6. Jinnota li l-kriżi tal-COVID-19 enfasizzat il-ħtieġa ta' soluzzjonijiet diġitali u mudelli 
kummerċjali u tan-negozju; jissottolinja l-importanza tan-negozjati plurilaterali tad-
WTO li għaddejjin dwar il-kummerċ-e, inklużi l-flussi transnazzjonali ta' data; jappella 
biex tkun hemm ġabra komprensiva u ambizzjuża ta' regoli li jiggarantixxu standards 
Ewropej tal-protezzjoni tad-data; 
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7. Jirrikonoxxi l-impatt potenzjali sinifikanti tar-rivoluzzjoni industrijali li jmiss u tal-
awtomatizzazzjoni fuq il-kummerċ internazzjonali; jinnota li bl-ottimizzazzjoni 
antiċipata tal-produzzjoni, il-katina ta' provvista internazzjonali ser tiġi ristrutturata u 
dan ser ikollu impatt sinifikanti fuq is-suq tax-xogħol u, konsegwentement, effett 
negattiv fuq il-ħolqien ta' impjiegi futuri u s-suq fl-intier tiegħu; jappella lill-
Kummissjoni tintegra salvagwardji soċjali b'saħħithom fil-politika tagħha;

8. Jissottolinja li l-industrija hija responsabbli għal 80 % tal-esportazzjonijiet ta' prodotti 
Ewropej u timpjega madwar 35 miljun ruħ; jappella lill-Kummissjoni tqis il-valur 
miżjud sinifikanti li ġġib magħha għall-industrija Ewropea tal-impjiegi u għad-drittijiet 
soċjali, u r-rwol kruċjali tagħha bħala fattur ta' prosperità u kompetittività;

9. Jinsisti li l-istrateġija industrijali tal-UE għandha tkun inklużiva u trasparenti, li tinkludi 
lill-atturi kollha li joperaw fil-katina tal-valur kollha, fosthom l-iżgħar negozji l-ġodda, 
l-akbar kumpaniji, id-dinja akkademika, ir-riċerka, il-fornituri tas-servizzi u l-fornituri, 
iżda wkoll t-trade unions u l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi;

10. Jappella lill-Kummissjoni tiżgura li jkun hemm sistema multilaterali bbażata fuq ir-
regoli adattata għal UE aktar b'saħħitha fid-dinja, b'kummerċ miftuħ u ġust li jkun 
konsistenti mal-isforzi globali biex jitwaqqaf it-tibdil fil-klima u t-telfien tal-
bijodiversità filwaqt li jkun hemm irkupru ekonomiku sostenibbli; jisħaq li l-kummerċ 
ġust u ħieles għandu jiġi appoġġjat minn WTO kompletament operattiva; jitlob lill-
Kummissjoni taħdem mal-membri l-oħra tad-WTO biex timplimenta riforma 
ambizzjuża, tkompli timpenja ruħha biex issib soluzzjoni multilaterali fit-tul biex 
jingħeleb l-imblokk attwali dwar il-Korp tal-Appell, tiżgura kummerċ miftuħ u ġust 
b'sistema infurzabbli għas-soluzzjoni ta' tilwim u kundizzjonijiet ekwivalenti ta' 
kompetizzjoni għall-kumpaniji kummerċjali, u tinkorpora bis-sħiħ l-istandards soċjali u 
ambjentali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinnegozja regoli ġodda għall-ġlieda kontra 
prattiki ta' distorsjoni tal-kummerċ, inklużi politiki u prattiki mhux tas-suq, kapaċità 
żejda maħluqa minn impriżi tal-istat (SOEs) u sussidji industrijali, u politiki u prattiki 
relatati mat-trasferiment furzat tat-teknoloġija; jilqa' n-negozjati plurilaterali attwali fi 
ħdan id-WTO dwar oqsma ewlenin tal-kummerċ fis-servizzi u fil-faċilitazzjoni tal-
investiment; jappella għat-tkomplija tal-klassifikazzjoni tariffarja żero attwali tal-
prodotti farmaċewtiċi fi ħdan id-WTO, u jappoġġja espansjoni tal-inizjattiva "zero-for-
zero" biex jiġu inklużi aktar prodotti u pajjiżi;

11. Jissottolinja d-determinazzjoni tiegħu li jistabbilixxi relazzjoni mill-aktar qrib possibbli 
mar-Renju Unit, pajjiż li se jibqa' sieħeb, alleat u ħabib fl-Ewropa; jinkoraġġixxi lill-
Kummissjoni tisfrutta l-momentum li nħoloq mill-ħruġ tar-Renju Unit biex 
tissemplifika l-politiki tal-UE tagħna, tneħħi l-burokrazija żejda u ssaħħaħ il-
kompetittività għall-kumpaniji u għall-SMEs Ewropej; jisħaq li l-FTA għandu jfittex li 
jippermetti l-eqreb aċċess possibbli għas-suq u l-faċilitazzjoni tal-kummerċ biex jiġi 
mminimizzat it-tfixkil fil-kummerċ, mirfud minn dispożizzjonijiet ta' kundizzjonijiet 
ekwivalenti ta' kompetizzjoni li jiżguraw standards għoljin għall-protezzjoni tas-soċjetà, 
tax-xogħol u tal-ambjent, kif ukoll il-kompetizzjoni u l-politiki tal-għajnuna mill-Istat; 
itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tikseb ftehim ġdid u komprensiv ta' sħubija 
strateġika bejn ir-Renju Unit u l-UE li jmur sew lil hinn mill-kummerċ, skont id-
Dikjarazzjoni Politika ta' Ottubru 2019;

12. Jappella lill-Kummissjoni taħdem favur sistema ta' akkwist effettiv u operattiv li żżid l-
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influwenza tagħha għan-negozjar tar-reċiproċità u l-ftuħ tas-suq; jappella lill-Kunsill 
ikompli bit-taħditiet u jilħaq ftehim malajr dwar l-Istrument tal-Akkwist Internazzjonali; 
jenfasizza l-ħtieġa ta' strument li jindirizza l-prattiki diskriminatorji kontra n-negozji tal-
UE fis-swieq ta' akkwist ta' pajjiżi terzi; jappella għall-inklużjoni ta' katalgu globali ta' 
prodotti ta' emerġenza essenzjali biex jiġu evitati l-abbużi minn fornituri ta' pajjiżi terzi 
fil-kummerċ internazzjonali matul katastrofi globali; 

13. Jilqa' r-rieżami tal-politika tal-kummerċ u tal-investiment internazzjonali tal-Unjoni, u 
jappella lill-Kummissjoni tivvaluta s-sett ta' għodod kummerċjali tal-UE biex jiġu 
indirizzati d-distorsjonijiet tas-suq globali; jappella biex ir-rinforzar tal-istrumenti għad-
difiża tal-kummerċ, b'mod partikolari s-salvagwardji, isir aktar effiċjenti u aktar adattati 
biex jiddefendu l-industrija Ewropea u jindirizzaw b'mod effettiv id-distorsjonijiet tas-
suq; jappella biex tingħata attenzjoni partikolari lill-metalli strateġiċi u lis-settur tal-
azzar biex tiġi ggarantita kompetizzjoni effettiva; jirrifjuta miżuri protezzjonistiċi 
inġustifikati li jwasslu għal tfixkil fl-ekonomija globali, kif ukoll għajnuna mill-Istat 
inġustifikata f'pajjiżi terzi, li naqqsu l-ispejjeż tal-fatturi ta' produzzjoni b'modi li 
mhumiex konformi mal-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi jew l-SDGs; 

14. Jappella lill-Kummissjoni temenda b'mod urġenti s-Salvagwardja tal-Azzar tal-UE, 
b'kont meħud tal-kuntest attwali tal-COVID-19, biex tiddefendi s-settur tal-azzar kontra 
kapaċità żejda globali persistenti u prattiki kummerċjali inġusti u tiggarantixxi 
kompetizzjoni effettiva;

15. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura l-infurzar effettiv tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali filwaqt li tinkoraġġixxi l-innovazzjoni, tiżgura l-aċċess għall-mediċina u 
tipproteġi s-saħħa pubblika u tindirizza l-kummerċ ta' oġġetti ffalsifikati u piratati fil-
katina tal-provvista internazzjonali, b'kooperazzjoni mal-atturi rilevanti kollha, bħala l-
objettivi ewlenin tal-pjan ta' azzjoni dwar il-proprjetà intellettwali; jappella lill-
Kummissjoni tippromwovi u tiżgura l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi (IĠ) 
kemm fil-livell internazzjonali kif ukoll f'dak bilaterali, u tistieden lill-Kummissjoni 
jkollha dibattitu dwar l-IĠ għal prodotti mhux agrikoli li jistgħu jappoġġjaw l-
innovazzjoni, il-produzzjoni sostenibbli u l-impjiegi fl-UE, u b'hekk titjieb l-attrazzjoni 
u r-reputazzjoni tal-prodotti ta' kwalità tagħna madwar id-dinja; jissottolinja l-fatt li l-
flessibbiltajiet previsti fil-ftehim TRIPS għandhom jintużaw biex jindirizzaw l-
iskarsezzi potenzjali fil-provvisti ta' mediċini;

16. Jappella lill-Istati Membri jimplimentaw b'mod rapidu d-dispożizzjonijiet kollha tar-
regolament dwar l-iskrinjar ta' investiment dirett barrani; jaċċentwa l-importanza ta' 
koordinament aħjar bejn l-attivitajiet tal-Istati Membri, b'enfasi fuq il-koerenza, l-
effettività u t-trasparenza; jappella lill-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib u toffri l-
assistenza meħtieġa fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament biex tipproteġi l-aċċess 
għall-industriji strateġiċi, l-infrastrutturi, it-teknoloġiji abilitanti ewlenin jew 
kwalunkwe assi oħra, fl-interessi tas-sigurtà u taċ-ċibersigurtà u biex tiġi 
ssalvagwardjata l-kompetittività fis-Suq Uniku Ewropew; jilqa' b'sodisfazzjon il-White 
Paper dwar il-ħolqien ta' kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni fir-rigward ta' 
sussidji barranin, u jappella lill-Kummissjoni tressaq proposta leġiżlattiva biex tevita 
akkwiżizzjonijiet ostili minn kumpaniji ta' pajjiżi terzi li huma ssussidjati ħafna mill-
gvernijiet tagħhom u tindirizza l-effetti ta' distorsjoni kkawżati fi ħdan is-suq uniku; 
jappella għall-adozzjoni rapida tar-Regolament 654/2014 (ir-Regolament ta' Infurzar).
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