
PR\1209643MT.docx PE654.106v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

2020/0089(NLE)

13.7.2020

ABBOZZ TA' RAPPORT
li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar il-proposta għal 
deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-
gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar il-kooperazzjoni b'rabta mal-
Indikazzjonijiet Ġeografiċi u l-protezzjoni tagħhom
(COM(2020)0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Rapporteur: Iuliu Winkler



PE654.106v01-00 2/6 PR\1209643MT.docx

MT

PR_Consent_Motion

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI MHUX LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW ................................................................................................................................3



PR\1209643MT.docx 3/6 PE654.106v01-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI MHUX LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar il-kooperazzjoni b'rabta 
mal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi u l-protezzjoni tagħhom
(COM(2020)0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill X,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-gvern tar-Repubblika 
tal-Poplu taċ-Ċina dwar il-kooperazzjoni b'rabta mal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi u l-
protezzjoni tagħhom (COM(2020)0213),

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim 
bejn l-Unjoni Ewropea u l-gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar il-
kooperazzjoni b'rabta mal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi u l-protezzjoni tagħhom 
(COM(2020)0213),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-
Artikoli 207(3), l-Artikolu 207(4), l-ewwel subparagrafu, flimkien mal-Artikolu 218(6), 
it-tieni subparagrafu, il-punt (a)(v), u l-Artikolu 218(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Ftehim tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) dwar 
Aspetti tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali relatati mal-Kummerċ (TRIPS),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Kummerċ għal Kulħadd 
- Lejn politika aktar responsabbli għall-kummerċ u l-investiment" (COM(2015)0497),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Kummerċ, tkabbir u 
proprejtà intelletwali - Strateġija għall-ħarsien u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà 
intelltwali fil-pajjiżi terzi" (COM(2014)0389),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni - Rapport dwar 
il-ħarsien u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fil-pajjiżi terzi 
SWD(2019)0452 final/2,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet konġunti tal-20 Summit bejn l-UE u ċ-Ċina tas-
16 ta' Lulju 2018 u tal-21 Summit bejn l-UE u ċ-Ċina tad-9 ta' April 2019,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Ġunju 20151 dwar Strateġija għall-
protezzjoni u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali f'pajjiżi terzi,

1 Testi adottati, P8_TA(2015)0219.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 20182 dwar il-qagħda tar-
relazzjonijiet UE-Ċina,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), u b'mod partikolari t-Titolu V 
tiegħu dwar l-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b'mod 
partikolari l-Artikoli 91, 100, 168 u 207, flimkien mal-Artikolu 218(6)(a)(v) u 218(7),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 105(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat X, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A9-
0000/2020),

A. billi l-protezzjoni tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi fil-livell internazzjonali hija element 
ewlieni tal-politika kummerċjali tal-UE, 

B. billi l-UE hija l-akbar esportatur agroalimentari fid-dinja, u fl-2019 kisbet bilanċ 
favorevoli kummerċjali agroalimentari rekord ta' EUR 39 biljun,

C. billi l-esportazzjonijiet agroalimentari tal-UE lejn iċ-Ċina żdiedu bil-kbir f'dawn l-aħħar 
għaxar snin, b'rata ta' tkabbir annwali ta' aktar minn 20 % fil-perjodu 2009-2019, u d-
defiċit kummerċjali ta' EUR 1 biljun fl-2009 inbidel f'surplus kummerċjali ta' aktar 
minn EUR 9 biljun fl-2019, u dan wassal biex iċ-Ċina ssir it-tielet l-akbar destinazzjoni 
għall-esportazzjonijiet agroalimentari tal-UE, wara r-Renju Unit u l-Istati Uniti 
rispettivament; billi l-importazzjonijiet Ċiniżi tal-prodotti agroalimentari mistennija 
jikbru aktar fl-għaxar snin li ġejjin,

D. billi l-valur tal-bejgħ dinji tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi tal-UE li jkopru l-inbejjed, il-
prodotti agroalimentari u l-ispirti, jirrappreżenta EUR 74,76 biljun3,

E. billi l-UE għandha reputazzjoni dinjija għall-produzzjoni ta' prodotti agroalimentari ta' 
valur u kwalità għoljin,

F. billi ħafna Indikazzjonijiet Ġeografiċi tal-UE qed iħabbtu wiċċhom ma' sfidi notevoli 
fiċ-Ċina, li jikkawżaw telf ekonomiku sinifikanti għall-produtturi tal-UE, 

H. billi l-ftehim jibni fuq l-esperjenza miksuba permezz tal-proġett UE-Ċina dwar il-
kooperazzjoni f'Indikazzjonijiet Ġeografiċi li ntemm fl-2013,

I. billi proporzjon sostanzjali tat-tkabbir ekonomiku globali huwa mistenni li jiġi ġġenerat 
barra mill-Ewropa,

J. billi l-produtturi u l-esportaturi agroalimentari jridu joperaw f'ambjent kummerċjali 

2 Testi adottati, P8_TA(2018)0343.
3 Studju tal-Kummissjoni, ippubblikat f'April 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/mt/IP_20_683
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internazzjonali diffiċli,

L. billi dan il-ftehim huwa importanti fid-dawl tar-rikonoxximent globali tal-
Indikazzjonijiet Ġeografiċi, 

N. billi l-konklużjoni ta' dan il-ftehim turi li l-UE u ċ-Ċina jistgħu jilħqu ftehimiet bilaterali 
sakemm l-interessi komuni jitqiesu sew,

1. Jilqa' l-konklużjoni tal-ewwel ftehim sinifikanti bejn l-UE u ċ-Ċina dwar kwistjoni 
relatata mal-kummerċ; iqis li l-ftehim huwa eżerċizzju potenzjalment importanti ta' bini 
ta' fiduċja biex titkejjel l-ambizzjoni taż-żewġ partijiet fir-rigward tal-implimentazzjoni 
effettiva tiegħu u oqsma oħra ta' kooperazzjoni fir-rigward tal-kummerċ; 

2. Jissottolinja l-importanza tar-relazzjoni strateġika tal-UE maċ-Ċina; jenfasizza li l-
kummerċ u l-investiment għandhom ikunu bbażati fuq ir-regoli u fuq il-valuri, b'sistema 
ta' kummerċ multilaterali fil-qalba tagħha;

3. Jilqa' l-livell għoli ta' protezzjoni għal-lista ta' 100 Indikazzjoni Ġeografika Ewropea 
protetta skont il-ftehim, li tmur lil hinn mil-livell attwali ta' protezzjoni mogħti skont il-
Ftehim tad-WTO dwar l-Aspetti tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali Relatati mal-
Kummerċ b'mod partikolari għall-oġġetti tal-ikel iżda wkoll għall-inbejjed u l-ispirti; 
jinnota li hija prevista l-protezzjoni ta' 175 Indikazzjoni Ġeografika oħra rispettivament 
mill-UE u miċ-Ċina fi żmien 4 snin wara d-dħul fis-seħħ tal-ftehim, u jistieden lill-
Kummissjoni żżomm lill-Parlament infurmat kif xieraq dwar il-progress tan-negozjati 
lejn l-estensjoni tal-ftehim;

4. Jinnota li l-UE għandha defiċit kummerċjali kbir maċ-Ċina, iżda jfakkar li fil-qasam tal-
prodotti agroalimentari l-UE għandha surplus kummerċjali;

5. Jirrikonoxxi l-wirt għani Ewropew u Ċiniż fil-prodotti tradizzjonali tal-ikel u l-
importanza tal-protezzjoni tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi f'dan ir-rigward;

6. Jiddispjaċih li minkejja l-protezzjoni skont il-ftehim, uħud mill-Indikazzjonijiet 
Ġeografiċi tal-UE bħall-prodotti tal-ġobon ma jistgħux jiġu esportati lejn iċ-Ċina 
minħabba l-istandards Ċiniżi tal-importazzjoni tal-ikel; jitlob lill-Kummissjoni tkompli 
d-djalogu maċ-Ċina biex jiġu rikonoxxuti l-istandards tas-sikurezza tal-ikel tal-UE, li 
huma fost l-ogħla fid-dinja; jitlob liċ-Ċina tneħħi l-ostakli mhux ġustifikati fis-seħħ 
għall-esportazzjonijiet agroalimentari tal-UE;

7. Jistieden liċ-Ċina tappoġġja wkoll il-qafas eżistenti multilaterali li jipproteġi l-
Indikazzjonijiet Ġeografiċi, billi ssir membru tal-Ftehim ta' Lisbona tal-WIPO u l-Att ta' 
Ġinevra, fis-seħħ mis-26 ta' Frar 2020;

8. Jisħaq fuq l-importanza tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi fi ħdan id-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali u jenfasizza l-importanza tal-isforzi mmirati lejn il-ġlieda kontra prodotti 
ffalsifikati; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli l-kooperazzjoni maċ-Ċina fil-qasam tad-
Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali, u jitlob lill-Kummissjoni tkompli tappoġġja l-
kumpaniji tal-UE permezz tal-helpdesk għad-DPI; 

9. Jissottolinja l-importanza tal-implimentazzjoni effikaċi u l-infurzar xieraq fil-post tas-
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suq tad-dispożizzjonijiet li ġew maqbula fil-Ftehim; itenni d-determinazzjoni tal-
Parlament Ewropew li jissorvelja u jiskrutinizza l-applikazzjoni korretta tal-Ftehim; 
f'dan ir-rigward, jistieden lill-Kummissjoni tinforma lill-Parlament dwar l-
implimentazzjoni tal-Ftehim sentejn wara d-dħul fis-seħħ;

10. Jenfasizza li l-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina magħruf 
bħala l-Ftehim tal-Ewwel Fażi bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina, li daħal fis-seħħ fl-
14 ta' Frar 2020, għandu jiġi implimentat b'mod mhux diskriminatorju u f'konformità 
sħiħa mar-regoli tad-WTO kif ukoll mal-impenji li ttieħdu fil-Ftehim bejn l-UE u ċ-
Ċina dwar l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi; jistenna li l-esportaturi Ewropej jibbenefikaw 
immedjatament mill-miżuri ta' faċilitazzjoni tal-kummerċ fis-settur agroalimentari;

11. Jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti li jittejbu aktar il-kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni bejn 
l-UE u ċ-Ċina f'oqsma oħra; iħeġġeġ liċ-Ċina testendi l-kooperazzjoni kostruttiva dwar 
il-protezzjoni tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi għal oqsma oħra ta' kummerċ u 
tikkontribwixxi b'mod attiv partikolarment għan-negozjar kontinwu tal-ftehim bilaterali 
ta' investiment, ir-riforma tad-WTO, ir-regoli komprensivi dwar is-sussidji industrijali, 
ir-rwol tal-Intrapriżi tal-Istat, id-dispożizzjonijiet dwar it-trasferiment furzat tat-
teknoloġija u l-kapaċitajiet żejda fis-setturi tal-azzar, tal-aluminju jew tat-teknoloġija 
avvanzata, f'konformità mal-impenji tagħha bħala membru tad-WTO u skont il-livell ta' 
żvilupp tagħha;

12. Ifakkar fil-ħtieġa għal progress ambizzjuż fin-negozjati dwar il-Ftehim Komprensiv 
dwar l-Investiment, li jindirizza l-asimmetriji attwali tas-suq; jenfasizza li l-iżgurar tal-
kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni, ir-reċiproċità u t-trattament mhux 
diskriminatorju tal-partijiet rispettivi u l-komunitajiet tan-negozju tagħhom huma 
essenzjali;

13. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni kif ukoll lir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina.


