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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. Jieħu nota tal-inizjattivi tal-Kummissjoni biex jappoġġjaw l-aċċess tal-SMEs Ewropej 
għas-swieq internazzjonali; jenfasizza, madankollu, li l-SMEs ikollhom iħabbtu 
wiċċhom ma' wisq regolamenti u piżijiet kif ukoll ma' burokrazija eċċessiva; jenfasizza 
li l-SMEs huma miżmuma fi żvantaġġ kompetittiv billi jkollhom jinvestu fin-newtralità 
klimatika biex jikkonformaw mal-Patt Ekoloġiku filwaqt li jippruvaw jibqgħu 
kompetittivi u jmorru tajjeb fis-swieq tal-esportazzjoni;

2. Jitlob li l-Kummissjoni tiffoka fuq il-produttività domestika fl-Ewropa, sabiex 
tistabbilixxi dipendenza anqas fuq ktajjen tal-provvista vulnerabbli f'setturi industrijali 
ewlenin bħat-teknoloġija u t-telekomunikazzjoni, il-prodotti mediċi u s-setturi 
farmaċewtiċi, speċjalment fi żminijiet ta' kriżi globali, u biex tibqa' kompetittiva fis-
swieq globali;

3. Jappoġġja, fil-prinċipju, l-inizjattiva għat-tisħiħ tas-sistema kummerċjali multilaterali 
bbażata fuq ir-regoli; jesprimi t-tħassib tiegħu, madankollu, dwar il-funzjonament tad-
WTO, minħabba li xi atturi internazzjonali jabbużaw mis-setgħa tagħhom fis-suq; 

4. Jitlob li l-Kummissjoni taħdem favur akkwist effettiv u operattiv li jippermetti lill-UE 
tieħu miżuri rapidi, immirati u konvinċenti kif ukoll isaħħaħ l-influwenza tagħha għan-
negozjar tar-reċiproċità u l-ftuħ tas-suq;

5. Jitlob li jissaħħu l-istrumenti ta' salvagwardja sabiex isiru aktar effiċjenti u aktar adatti 
għall-ħarsien tal-industrija Ewropea u jindirizzaw id-distorsjonijiet tas-suq b'mod 
effikaċi; 

6. Jitlob li l-Kummissjoni tikkunsidra l-infurzar urġenti tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali u l-involviment tal-atturi kollha fil-ġlieda kontra l-ksur tad-drittijiet u l-
kontrafazzjoni bħala objettivi ewlenin tal-pjan ta' azzjoni dwar il-proprjetà intellettwali;

7. Jitlob li l-Kummissjoni ssaħħaħ l-iskrinjar tal-investiment dirett barrani u tipproteġi l-
aċċess għal industriji strateġiċi, l-infrastruttura, it-teknoloġiji abilitanti ewlenin, jew 
kwalunkwe assi oħra fl-interess tas-sigurtà u ċ-ċibersigurtà.


