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Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 170(4) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A8-0220/2016 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar strateġija futura ġdida progressiva u 

innovattiva dwar il-kummerċ u l-investiment 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Novembru 2015 dwar is-sitwazzjoni 

attwali tal-Aġenda ta' Doha għall-Iżvilupp qabel l-10 Konferenza Ministerjali tad-

WTO1, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-Kummissjoni dwar in-negozjati 

għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment u l-Ftehim dwar il-

Kummerċ fis-Servizzi tat-8 ta' Lulju 2015 u tat-3 ta' Frar 2016 rispettivament, 

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Kummerċ għal kulħadd 

– Lejn politika aktar responsabbli għall-kummerċ u l-investiment'', 

– wara li kkunsidra l-Aġenda għall-Iżvilupp Sostenibbli 2030, adottata fis-Summit tan-

NU dwar l-Iżvilupp Sostenibbli fi New York fl-2015, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015 dwar it-tieni anniversarju 

tat-tiġrif tal-bini Rana Plaza u l-progress tal-Patt dwar is-Sostenibilità tal-Bangladexx2, 

 Wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 2/2014 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri bit-

titolu "L-Arranġamenti Kummerċjali Preferenzjali huma ġestiti b'mod xieraq?", 

 wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp 

Ekonomiċi (OECD) dwar l-Impriżi Multinazzjonali u d-Dikjarazzjoni Tripartitika tal-

Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) dwar il-Prinċipji li Jikkonċernaw l-

Impriżi Multinazzjonali u l-Politika Soċjali, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-UE dwar l-injam maħsud b'mod illegali, id-Direttiva 

tal-UE dwar ir-rappurtar mhux finanzjarju, il-proposta tal-KE għal Regolament dwar il-

                                                 
1  Testi adottati, P8_TA(2015)0415. 
2 Testi adottati, P8_TA(2015)0175. 
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minerali minn żoni affettwati minn kunflitti, il-klawżola dwar it-trasparenza tal-ktajjen 

ta' provvista li tinsab fl-Att tar-Renju Unit dwar l-iskjavitù moderna u l-liġi Franċiża 

dwar id-dover ta' diliġenza, 

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Settembru 2011 dwar Politika 

Kummerċjali Ġdida għall-Ewropa fl-ambitu tal-Istrateġija Ewropa 20201, 

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Frar 2011 dwar l-Istrateġija 

Ewropa 20202, 

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar il-politika dwar 

il-kummerċ fil-kuntest tal-imperattivi marbuta mat-tibdil fil-klima3, 

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar id-drittijiet tal-

bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali fi ftehimiet ta' kummerċ internazzjonali4, 

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar ir-responsabilità 

soċjali tal-kumpanniji fil-ftehimiet kummerċjali internazzjonali5, 

– wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE għall-promozzjoni u l-protezzjoni tat-tgawdija 

tad-drittijiet tal-bniedem kollha mill-persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru u 

intersesswali, adottati mill-Kunsill Affarijiet Barranin fl-24 ta' Ġunju 2013, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7-8 ta' Frar 2013, il-

konklużjonijiet tiegħu dwar il-Kummerċ tal-21 ta' Novembru 2014 u l-konklużjonijiet 

tal-Kunsill Affarijiet Barranin tas-27 ta' Novembru 2015, 

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar it-

twaqqif ta' Qafas ta' Sħubija ġdid ma' pajjiżi terzi skont l-Aġenda Ewropea dwar il-

Migrazzjoni (COM(2016)0385), 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali dwar it-

trasparenza, ir-responsabilità u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE (2015/2041(INI)), 

 wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Marrakech li stabbilixxa l-Organizzazzjoni Dinjija tal-

Kummerċ, 

 wara li kkunsidra l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), 

 wara li kkunsidra l-Artikoli 207, 208 u 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea (TFUE), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 24.2 tar-Regolament (UE) 2015/478 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2015 dwar ir-regoli komuni għall-

                                                 
1 ĠU C 56E, 26.2.2013, p. 87. 
2 ĠU C 188E, 28.6.2012, p. 42. 
3 ĠU C 99E, 3.4.2012, p. 94. 
4 ĠU C 99E, 3.4.2012, p. 31. 
5 ĠU C 99E, 3.4.2012, p. 101. 
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importazzjonijiet, 

– wara li kkunsidra l-prinċipju tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp kif affermat fit-

TFUE, 

 wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjonijiet 

tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp, tal-Kumitat għall-

Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, tal-

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 

tal-Konsumatur (A8-0000/2016), 

A. billi l-kummerċ mhuwiex fini fih innifsu, iżda mezz biex jinkisbu l-prosperità, l-

ugwaljanza, l-iżvilupp ekonomiku sostenibbli, il-progress soċjali u l-fehim kulturali 

reċiproku, biex jiġu promossi l-opportunitajiet kummerċjali, biex jiżdiedu l-impjiegi u 

biex l-istandards tal-għajxien isiru aħjar; 

B. billi l-politika kummerċjali komuni għaddiet minn bidla profonda minn mindu daħal fis-

seħħ it-Trattat ta' Lisbona f'Diċembru 2009; billi l-kummerċ m'għandux jopera b'mod 

iżolat, iżda pjuttost għandu jiġi kkollegat ma' ħafna politiki oħra u soġġett għalihom;  

C. billi fl-Unjoni Ewropea għadu ma kienx hemm dibattitu serju dwar l-ispejjeż tal-politiki 

ta' kummerċ ħieles (bħall-aġġustamenti tal-industrija, l-għeluq ta' industriji, it-telf ta' 

impjiegi fil-qasam tal-manifattura, id-delokalizzazzjoni ta' industriji sħaħ lejn pajjiżi 

terzi, it-tniġġis, l-isfruttament tar-riżorsi u ż-żieda fid-defiċits kummerċjali), u l-analiżi 

tal-ispejjeż u l-benefiċċji tal-politiki ta' kummerċ ħieles; billi n-nuqqas ta' tali dibattitu 

onest wassal lil diversi partijiet interessati biex jikkontestaw il-loġika u d-direzzjoni tal-

politika kummerċjali tal-UE u l-politiki tal-UE b'mod ġenerali; 

D. billi l-kummerċ internazzjonali m'għandux jibqa' jiġi kkunsidrat bħala element kruċjali 

għall-irkupru tal-ekonomija tal-UE, peress li primarjament hi l-paradigma ta' awsterità li 

jeħtieġ tiġi riveduta; billi l-kummerċ jista' jkun fattur pożittiv biss jekk jagħti riżultati 

konkreti u li jistgħu jitkejlu fil-kontribut għal impjiegi deċenti, prosperità ekonomika 

sostenibbli, impronta sostenibbli u ugwaljanza fl-UE u fil-pajjiżi terzi;  

E. billi hemm bżonn li l-politika kummerċjali tal-ġenerazzjoni ġdida twieġeb għat-tħassib 

tal-poplu dwar it-trasparenza u l-parteċipazzjoni, il-benesseri u l-impjiegi, il-ġlieda 

kontra l-faqar, għall-protezzjoni tal-klima u tal-bijodiversità, u għall-ħtieġa li tiġi 

ggarantita distribuzzjoni aktar ekwa tal-qligħ mill-kummerċ; 

F. billi n-negozjati kummerċjali, bħall-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda kontra l-

Falsifikazzjoni (ACTA), is-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment 

(TTIP), il-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA), kif ukoll il-Ftehim 

dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (TiSA), ġabu l-politika kummerċjali tal-UE għall-

attenzjoni tal-pubbliku, u billi dejjem aktar ċittadini huma inkwetati li r-regolamenti u l-

istandards nazzjonali u tal-UE jistgħu jiġu ppreġudikati mill-politika kummerċjali 

komuni; billi fil-ġurnata tal-lum, il-liberalizzazzjoni kummerċjali tindirizza 

prinċipalment iż-żarmar tal-hekk imsejħa ostakli regolatorji, li jkunu liġijiet u 
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regolamenti adottati minn korpi eletti demokratikament u li jemanaw minn għażliet 

soċjetali; billi qed jiżdied it-tħassib li hemm ir-riskju li n-negozjati kummerċjali 

jipprevalu fuq ir-regolamentazzjoni demokratika u li l-iskop primarju tagħhom 

mhuwiex l-interess pubbliku; billi kwalunkwe titjib fit-trasparenza ftit li xejn se 

jikkumpensa għas-sens ta' sfiduċja dejjem jikber fir-rigward tan-negozjati kummerċjali; 

G. billi l-Kummissjoni għamlet wegħda ċara li l-ebda negozjazzjoni kummerċjali mhi se 

tbaxxi l-livelli ta' protezzjoni regolatorja, li kwalunkwe bidla għal-livelli ta' protezzjoni 

tista' ssir biss biex dawn jitjiebu u li d-dritt għar-regolamentazzjoni dejjem se jiġi 

protett; billi, madankollu, dan l-aħħar il-Kummissjoni iffriżat ukoll xi leġiżlazzjoni 

ambjentali fundamentali li hi kkollegata man-negozjati kummerċjali;  

H. billi l-kooperazzjoni regolatorja trid tiżgura l-ogħla livell ta' protezzjoni tas-saħħa u s-

sikurezza bi qbil mal-prinċipju ta' prekawzjoni stabbilit fl-Artikolu 191 tat-TFUE; 

I. billi qed jitressqu dubji miċ-ċittadini, il-kumpaniji u l-impriżi żgħar u ta' daqs medju tal-

UE dwar jekk l-assoċjazzjonijiet industrijali l-kbar jirrappreżentawx verament l-

interessi taċ-ċittadini tal-UE, tal-kumpaniji tal-UE u b'mod ġenerali, tal-Unjoni 

Ewropea;  

J. billi l-politika tal-UE dwar il-kummerċjali u l-investiment trid tintrifed mhux biss billi 

jiġu żgurati eżiti ta' benefiċċju f'termini ta' impjiegi u ħolqien tal-ġid għaċ-ċittadini u n-

negozji, iżda anke billi jissaħħu d-drittijiet ambjentali u soċjali u jiġi ggarantit l-ogħla 

livell ta' trasparenza, impenn u responsabilità, billi jiġi sostnut djalogu kostanti mas-

soċjetà ċivili, il-konsumaturi, is-sħab soċjali, il-partijiet interessati u l-awtoritajiet lokali 

u reġjonali rilevanti kollha, u billi jiġu stabbiliti linji gwida ċari fin-negozjati; 

K. billi l-internazzjonalizzazzjoni tas-sistema tal-produzzjoni dinjija kkontribwiet għal 

opportunitajiet ġodda għall-iżvilupp ekonomiku u għal triq li toħroġ mill-faqar lil mijiet 

ta' miljuni ta' persuni; billi, skont l-ILO, madankollu, madwar 780 miljun nisa u rġiel 

attivi mhumiex qed jaqilgħu biżżejjed biex joħorġu mill-faqar; jenfasizza li l-espansjoni 

tal-ktajjen ta' valur mondjali ħolqot opportunitajiet ta' xogħol, iżda li l-infurzar dgħajjef 

tal-liġijiet tax-xogħol u l-istandards ta' sikurezza fuq ix-xogħol eżistenti fil-pajjiżi ta' 

oriġini tibqa' kwistjoni urġenti għall-protezzjoni tal-ħaddiema minn sigħat tax-xogħol li 

jifnuhom u kundizzjonijiet inaċċettabbli; 

L. billi, fil-politika kummerċjali tagħha u n-negozjati kummerċjali li twettaq, jeħtieġ li l-

Unjoni Ewropea tqis is-sensittività ta' ċerti setturi f'termini ta' ftuħ tas-suq, inkluż is-

settur agrikolu, u tikkunsidra l-esklużjoni tagħhom; 

M. billi sal-2050 hu mbassar li l-UE 28 se tirrappreżenta 15 % tal-PDG dinji, li jfisser 

tnaqqis mit-23,7 % fl-2013, u billi mill-2015, 90 % tat-tkabbir ekonomiku dinji qiegħed 

jiġi ġġenerat barra mill-Ewropa; billi r-rata ta' tkabbir tal-ekonomiji emerġenti qiegħda, 

madankollu, tonqos b'mod konsiderevoli;  

N. billi stimi reċenti indikaw li, jekk kollox jibqa' kif inhu, l-emissjonijiet se jiżdiedu 

b'massimu ta' 250 % għat-trasport marittimu u 270 % għall-avjazzjoni sal-2050; 

O. billi l-Kummissjoni għandha tirrispetta l-pożizzjonijiet stabbiliti fir-riżoluzzjonijiet tal-
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Parlament, inklużi dawk dwar it-TTIP u t-TiSA, billi tadatta il-pożizzjonijiet 

negozjattivi tagħha konsegwentement u billi teżamina mill-ġdid il-mandati għan-

negozjati mal-Kunsill; 

1. Jieħu nota tal-istrateġija l-ġdida tal-Kummissjoni "Kummerċ għal kulħadd – Lejn 

politika aktar responsabbli għall-kummerċ u l-investiment" u jilqa' l-approċċ ġdid fuq 

elementi bħalma huma l-ġestjoni responsabbli tal-ktajjen ta' provvista, il-kummerċ ġust 

u etiku, u l-ispejjeż soċjali tal-liberalizzazzjoni kummerċjali; ifakkar li jeħtieġ li l-

liberalizzazzjoni kummerċjali titwettaq b'mod xieraq sabiex jiġi żgurat żvilupp 

sostenibbli; jiddispjaċih, madankollu, li l-Kummissjoni għadha ma ħaditx passi 

kuraġġużi biex torjenta mill-ġdid din il-politika lejn l-isfidi attwali l-kbar bħall-kriżi tal-

multilateraliżmu, it-tibdil fil-klima, iż-żieda fl-inugwaljanzi globali jew il-ktajjen ta' 

provvista globali insostenibbli; 

2. Ifakkar li l-politika kummerċjali komuni għandha titwettaq fil-kuntest tal-prinċipji u l-

objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, kif stabbilit fl-Artikoli 21 TUE u l-Artikolu 208 

TFUE, u għandha tkun kompletament konsistenti mal-valuri sostnuti mill-UE, kif 

definit fl-Artikolu 2 TUE; ifakkar li jeħtieġ tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-politiki 

esterni u dawk interni li jkollhom dimensjoni esterna; jisħaq fuq il-fatt li l-UE għandha 

obbligu ġuridiku li tirrispetta d-drittijiet tal-bniedem, u għandha trawwem l-iżvilupp 

ekonomiku, soċjali u ambjentali sostenibbli tal-pajjiżi li jkunu s-sħab kummerċjali 

tagħha; jemmen li, f'dan il-kuntest, l-obbligi internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-

bniedem għandhom jipprevalu fuq dispożizzjonijiet konfliġġenti fil-ftehimiet 

kummerċjali u ta' investiment; 

3. Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex iżżid it-trasparenza u l-ftuħ fl-istadji kollha tan-

negozjati kummerċjali, iżda jikkunsidra li għad fadal ħafna aktar xi jsir biex tinkiseb it-

trasparenza ġenwina; jappella, għalhekk, għal twessigħ tal-inizjattiva tal-Kummissjoni 

sabiex jinkisbu t-transparenza sħiħa u l-iskrutinju pubbliku fir-rigward tan-negozjati 

kummerċjali attwali u futuri kollha; jisħaq fuq il-fatt li trasparenza sinifikanti tista' 

ssaħħaħ l-appoġġ globali għal kummerċ abbażi tar-regoli; jappella lill-Kummissjoni 

biex timplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew ta' Lulju 2015, 

b'mod partikolari rigward l-aċċess għad-dokumenti għan-negozjati kollha; jiddeplora n-

nuqqas ta' progress sinifikanti li sar mill-Kunsill fir-rigward tat-trasparenza u jappella 

lill-Kunsill biex jibda jippubblika l-mandati negozjattivi kollha adottati preċedentement 

u ġejjiena mingħajr dewmien; 

4. Jappella lill-Kummissjoni biex tiżgura involviment qawwi min-naħa tas-soċjetà ċivili u 

s-sħab soċjali, bl-għan li torjenta mill-ġdid il-politika kummerċjali lejn id-difiża tad-

drittijiet taċ-ċittadini u għaldaqstant issaħħaħ il-leġittimità tagħha; 

5. Jemmen li rriżulta li n-negozjati kummerċjali mhumiex mekkaniżmi istituzzjonali 

adattati sabiex tinkiseb il-konverġenza regolatorja filwaqt li tiġi ppreżervata l-funzjoni 

primarja tar-regolamentazzjoni li tipproteġi l-interess pubbliku, is-sikurezza u l-

protezzjoni mir-riskji; jisħaq fuq il-fatt li l-kooperazzjoni regolatorja għandha sseħħ fil-

fora internazzjonali barra min-negozjati kummerċjali b'mod li jiġi żgurat li l-istandards 

u r-regolamenti fundamentali, l-istandards tal-UE dwar is-saħħa, is-sikurezza, il-

konsumatur, ix-xogħol, il-leġiżlazzjoni soċjali u ambjentali u d-diversità kulturali, il-
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prinċipju ta' prekawzjoni u l-awtonomija regolatorja tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali 

u lokali jiġu ppreservati; 

6. Hu tal-opinjoni li l-UE għandha responsabilità li tagħmel kull sforzi meħtieġ biex 

tipprevedi, tipprevjeni u tindirizza kwalunkwe impatt negattiv potenzjali kkawżat mill-

politika kummerċjali komuni tagħha billi twettaq regolarment valutazzjonijiet ex ante u 

ex post tal-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem u s-sostenibilità, u konsegwentement 

teżamina mill-ġdid il-ftehimiet kummerċjali skont kif ikun meħtieġ; ifakkar li jkun biss 

kummerċ ġust u regolat kif suppost li, jekk jiġi allinjat mal-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli u mal-prinċipju tal-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp, ikun jista' jnaqqas l-

inugwaljanza u jrawwem l-iżvilupp, u jappella lill-Kummissjoni biex issaħħaħ, f'dan ir-

rigward, l-inforzabilità vinkolanti tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli; ifakkar li l-

Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli jinkludu diversi miri relatati mal-kummerċ f'għadd ta' 

oqsma ta' politika, li waħda mill-aktar miri konkreti minnhom hi mmirata lejn iż-żieda 

fl-esportazzjonijiet mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw bl-għan li s-sehem tal-

esportazzjonijiet globali tal-pajjiżi l-anqas żviluppati jirdoppja sal-2020; 

7. Hu konvint li s-sistema multilaterali tibqa' l-uniku mezz fil-qafas tal-politika 

kummerċjali biex jinkiseb żvilupp ekonomiku globali bbilanċjat u sostenibbli għal 

kulħadd; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu rwol mexxej fir-riforma tad-WTO bl-għan li r-

regoli tad-WTO jsiru koerenti mal-istandards li jemanaw mis-sistema tan-NU, b'mod 

partikolari fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tax-xogħol, it-tibdil fil-

klima, il-bijodiversità u l-iżvilupp, bl-għan li l-politika kummerċjali ssir vektor ta' 

governanza globali u strument għall-isfidi globali urġenti; jinsisti, b'mod partikulari, li l-

obbligi u l-objettivi skont il-ftehimiet ambjentali multilaterali, bħall-Konvenzjoni Qafas 

tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC), iridu jieħdu preċedenza fuq l-

interpretazzjoni stretta tar-regoli kummerċjali u li l-prodotti jridu jkunu jistgħu 

jintgħarfu skont il-metodi ta' produzzjoni u pproċessar tagħhom; jikkunsidra li dawn ir-

riformi huma partikolarment urġenti fil-qafas ġdid ipprovdut mill-Ftehim ta' Pariġi; 

8. Jisħaq fuq il-fatt li multilateraliżmu riformat għandu jkun verament il-prijorità għall-

politika kummerċjali tal-UE; jinsab konvint, f'dan ir-rigward, li l-aġenda bilaterali u 

plurilaterali tal-UE, li kulma jmur qiegħda dejjem tespandi, mhix isservi l-iskop li tikseb 

dan l-objettiv ewlieni, u jappella għalhekk lill-Kummissjoni biex tikkunsidra li ma 

tikkonkludix negozjati li huma għaddejjin attwalment u żżomm lura milli tagħti bidu 

għal negozjati dwar Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles ġodda; 

9. Jissottolinja li, fil-kuntest tal-isfidi attwali, għandu tiġi ffokata attenzjoni speċjali fuq il-

qafas ta' wara l-Ftehim ta' Cotonou, li għandu jiżżarma mill-istrutturi kolonjali tiegħu, 

isaħħaħ l-integrazzjoni reġjonali u - fil-każ tal-Afrika - jkollu kollegamenti mill-qrib 

mal-bini ta' istituzzjonijiet min-naħa tal-Unjoni Afrikana; hu tal-opinjoni li għandha 

tingħata kunsiderazzjoni għall-ħolqien ta' Żona Kontinentali ta' Kummerċ Ħieles fl-

Afrika, bħala spinta għall-istabilità, l-integrazzjoni reġjonali, l-appoġġ għall-għajxien 

lokali, l-impjiegi, il-qerda tal-faqar, il-preżervazzjoni tal-kultura lokali u d-demokrazija 

minn isfel għal fuq; ifakkar fil-ħtieġa li l-UE tiżgura l-istabilità fil-viċinati tal-Lvant u 

tan-Nofsinhar tagħha, u jappella għal integrazzjoni kummerċjali u ekonomika akbar, li 

tikseb, f'dan ir-rigward, implimentazzjoni sħiħa u xierqa taż-Żoni ta' Kummerċ Ħieles 

Approfonditi u Komprensivi mal-Ukrajna, il-Georgia u r-Repubblika tal-Moldova, u 
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ftehim verament assimetriku mat-Tuneżija; jikkunsidra li, b'mod partikolari għall-pajjiżi 

sħab, l-objettiv taż-Żoni ta' Kummerċ Ħieles Approfonditi u Komprensivi jrid ikun titjib 

tanġibbli u sostenibbli għall-kundizzjonijiet tal-għajxien tal-poplu ordinarju; 

10. Jieħu nota tad-dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni biex jissaħħaħ l-iżvilupp sostenibbli u 

jiġu promossi d-drittijiet tal-bniedem, l-istandards tax-xogħol u soċjali u s-sostenibilità 

ambjentali madwar id-dinja permezz tal-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment tagħha, 

iżda jħeġġeġ biex isiru sforzi determinati biex jiġu implimentati u inforzati 

kompletament il-kapitoli korrispondenti fil-prattika; 

11. Jisħaq fuq il-fatt li d-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-istandards soċjali 

u ambjentali, l-impenji dwar id-drittijiet tax-xogħol ibbażati fuq il-konvenzjonijiet 

ewlenin tal-ILO u l-prinċipji tar-responsabilità soċjali korporattiva, inklużi l-prinċipji 

tal-OECD għall-kumpaniji multinazzjonali u l-prinċipji tan-NU dwar in-Negozju u d-

Drittijiet tal-Bniedem, għandhom ikun vinkolanti u jridu jifformaw parti sostanzjali 

mill-ftehimiet kummerċjali tal-UE permezz ta' impenji inforzabbli; jappella lill-

Kummissjoni biex tinkludi kapitoli dwar il-Kummerċ u dwar l-Iżvilupp Sostenibbli fil-

ftehimiet kummerċjali u ta' investiment kollha tal-UE; jikkunsidra li sabiex dawn id-

dispożizzjonijiet dwar l-iżvilupp sostenibbli jsiru tassew vinkolanti u inforzabbli, 

għandhom jiġu introdotti deterrenti reali, bħal pereżempju l-użu tal-mekkaniżmu 

ġenerali għas-soluzzjoni tat-tilwim tal-ftehim biex jiġi indirizzat it-tilwim bil-

possibbiltà li l-preferenzi ta' aċċess għas-suq jiġu sospiżi; jindika li l-istandards tax-

xogħol u ambjentali mhumiex limitati għall-Kapitoli dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp 

Sostenibbli, iżda jridu jkunu effikaċi fl-oqsma kollha tal-ftehimiet kummerċjali; 

12. Jappella għal mekkaniżmu li permezz tiegħu l-Parlament ikun jista' jitlob li l-

Kummissjoni tibda investigazzjoni dwar ksur tad-drittijiet tal-bniedem minn parti terza 

fir-rigward tal-obbligi tagħha skont il-klawsola dwar l-elementi essenzjali; jappella lill-

Kummissjoni biex tistabbilixxi proċess strutturat u depolitiċizzat li permezz tiegħu il-

konsultazzjonijiet ma' sieħeb dwar suspett ta' ksur tal-obbligi skont il-kapitoli dwar il-

kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli għandhom jitnedew abbażi ta' kriterji ċari; 

13. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-ktejjen ta' provvista mhux regolati ppermettew li ċerti 

ditti fornituri jinjoraw il-liġijiet tax-xogħol, jallokaw mill-ġdid l-attivitajiet ekonomiċi 

tagħhom 'il barra mill-UE, iqabbdu ħaddiema f'kundizzjonijiet perikolużi u 

inaċċettabbli, jeżiġu sigħat tax-xogħol li jifnu lill-ħaddiema u jċaħħdu lill-ħaddiema 

mid-drittijiet fundamentali tagħhom; ifakkar li dawn il-prattiki joħolqu kompetizzjoni 

inġusta għall-fornituri li jkunu konformi mal-liġijiet tax-xogħol u mal-istandards 

internazzjonali tax-xogħol u ambjentali u għall-gvernijiet li jixtiequ jtejbu l-pagi u l-

istandards tal-għajxien; jappella lill-Kummissjoni biex tistudja l-impatt taż-żieda tal-

ktajjen tal-valur globali u tippreżenta proposti konkreti biex ittejjeb il-kundizzjonijiet 

tagħhom f'kooperazzjoni mill-qrib mal-ILO u l-OECD; jenfasizza li jeħtieġ li l-

integrazzjoni ulterjuri tal-UE fil-ktajjen tal-valur globali tiġi xprunata miż-żewġ 

prinċipji tas-salvagwardja tal-mudell soċjali u regolatorju Ewropew, u tal-iżgurar u l-

ħolqien ta' prosperità sostenibbli u ekwa u ta' impjiegi diċenti fl-UE u mkejjen oħra fid-

dinja; 

14. Jemmen li l-politika kummerċjali trid tiżgura proċess trasparenti ta' produzzjoni tul il-
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katina tal-valur kollha, kif ukoll konformità mal-istandards fundamentali fl-oqsma 

ambjentali, soċjali u ta' sikurezza; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu inizjattivi dwar 

ktajjen tal-provvista sostenibbli billi tipproponi leġiżlazzjoni li tintroduċi d-diliġenza 

dovuta obbligatorja għall-kumpaniji, waqt li tibni wkoll fuq il-Prinċipji Gwida tan-NU 

dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem; jilqa' x-xewqa tal-Kummissjoni li taħdem 

mill-qrib mal-ILO u l-OECD biex tiżviluppa approċċ globali għat-titjib tal-

kundizzjonijiet tax-xogħol, speċjalment fis-settur tal-ħwejjeġ; jikkunsidra li l-kunċett ta' 

responsabilità soċjali korporattiva volontarja għadda żmienu u hu fil-biċċa l-kbira 

ineffikaċi, u li għandu jsir operattiv permezz ta' tranżizzjoni lejn regoli obbligatorji li 

jiżguraw ir-responsabilità tul il-ktajjen tal-provvista globali, inkluż l-aċċess għall-

ġustizzja għall-vittmi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem minn kumpaniji multinazzjonali; 

15. Ifakkar li reċentement l-Istati Uniti adottat l-Att dwar l-Infurzar Kummerċjali u dwar il-

Faċilitazzjoni Kummerċjali li jipprojbixxi l-prodotti li jsiru bl-użu tat-tħaddim tat-tfal 

jew it-tħaddim furzat; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi leġiżlazzjoni li tipprojbixxi 

l-importazzjonijiet ta' merkanzija prodotta permezz ta' kwalunkwe forma ta' xogħol 

furzat jew skjavitù moderna mingħajr dewmien; 

16. Jiċħad l-inklużjoni tas-Sistema ta' Qrati tal-Investiment u l-mekkaniżmu ta' soluzzjoni 

ta' tilwim bejn investituri u stati fil-ftehimiet bilaterali kummerċjali u ta' investiment tal-

UE; hu tal-opinjoni li s-sistema attwali ta' arbitraġġ rigward investimenti għandha tiġi 

sostitwita minn qorti internazzjonali tal-investiment stabbilita fil-qafas tan-Nazzjonijiet 

Uniti, li kieku tippermetti wkoll li stati, trade unions u organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili jiftħu proċedimenti kontra investituri minħabba ksur ta' dmirijiet l-investitur fil-

qasam tad-drittijiet tal-bniedem u dawk soċjali jew tal-protezzjoni ambjentali; 

17. Jappella lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet 

tal-Qafas komprensiv għall-Politika dwar l-Investiment għall-Iżvilupp Sostenibbli tal-

UNCTAD bl-għan li jistimulaw investimenti aktar responsabbli, trasparenti u b'obbligu 

ta' rendikont; 

18. Jiddeplora n-nuqqas li titfassal strateġija industrijali kredibbli għall-UE; jemmen li, 

filwaqt li s-servizzi jirrappreżentaw għal madwar 70 % tal-PDG fl-UE, is-settur tal-

manifattura hu komponent vitali għall-industrijalizzazzjoni mill-ġdid tal-UE u, li l-

istrateġija kummerċjali tal-UE għandha għalhekk tiffoka aktar fuq ir-rwol tas-settur tal-

manifattura fil-politika kummerċjali komuni; 

19. Jisħaq fuq il-fatt li l-miżuri ta' liberalizzazzjoni ulterjuri, li jaf iwasslu għal prattiki 

kummerċjali inġusti u għal kompetizzjoni bejn pajjiżi dwar kull tip ta' kwistjonijiet 

regolatorji, id-drittijiet tax-xogħol u l-istandards fl-oqsma ambjentali u tas-saħħa 

pubblika, jirrikjedu li l-UE tkun kapaċi tirreaġixxi b'mod saħansitra aktar effikaċi għall-

prattiki kummerċjali inġusti u tiżgura kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni; 

jissottolinja li l-istrumenti għad-difiża tal-kummerċ jeħtieġ li jibqgħu element 

indispensabbli tal-istrateġija kummerċjali tal-UE u jippermettu kompetittività akbar billi 

jistabbilixxu mill-ġdid il-kundizzjonijiet għal kompetizzjoni ġusta; ifakkar li l-

leġiżlazzjoni attwali tal-UE dwar id-difiża tal-kummerċ tmur lura għall-1995; jisħaq fuq 

il-fatt li hemm bżonn li s-sistema tal-Unjoni għad-difiża tal-kummerċ tiġi 

mmodernizzata b'mod urġenti mingħajr ma tiddgħajjef; jindika li l-leġiżlazzjoni tal-
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dwar id-difiża tal-kummerċ tal-UE trid issir aktar effikaċi u aktar aċċessibbli għall-

impriżi żgħar u ta' daqs medju, li l-investigazzjonijiet iridu jkunu iqsar u li t-trasparenza 

u l-prevedibilità jridu jiżdiedu; jiddispjaċih li l-proposta dwar il-modernizzazzjoni tal-

istrumenti għad-difiża tal-kummerċ tinsab imblukkata fil-Kunsill, li ma rnexxilux jikseb 

ir-riżultati mistennija fir-rigward ta' din il-biċċa leġiżlazzjoni essenzjali, u jappella lill-

Kunsill biex b'mod urġenti joħroġ mill-impass rigward il-modernizzazzjoni tal-

istrumenti għad-difiża tal-kummerċ abbażi tal-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari; 

20. Itenni l-importanza tas-sħubija tal-UE maċ-Ċina, fejn il-kummerċ u l-investiment 

jiżvolġu rwol importanti; jinsab konvint li, sakemm iċ-Ċina ma tissodisfax il-ħames 

kriterji rikjesti biex tikkwalifika bħala ekonomija tas-suq, l-UE għandha tuża 

metodoloġija mhux standard fl-investigazzjonijiet kontra d-dumping u kontra s-sussidji 

fir-rigward tal-importazzjonijiet Ċiniżi sabiex tistabbilixxi l-komparabilità tal-prezzijiet, 

bi qbil ma' dawk il-partijiet tat-Taqsima 15 tal-Protokoll ta' Adeżjoni taċ-Ċina li 

jipprovdu marġini għall-applikazzjoni ta' metodoloġija mhux standard, u billi 

tagħmilhom kompletament effettivi; jappella lill-Kummissjoni biex tressaq proposta bi 

qbil ma' dan il-prinċipju, u jfakkar fil-ħtieġa li jkun hemm koordinament mill-qrib mas-

sħab l-oħra tad-WTO fir-rigward ta' din il-kwistjoni; 

21. Ifakkar fl-importanza tal-akkwist pubbliku bħala għodda biex jitrawmu mudelli ta' 

produzzjoni sostenibbli u etiċi; jisħaq fuq il-fatt li, fil-kuntest tal-kummerċ, jeħtieġ li l-

istati jibqgħu liberi li jadottaw standards soċjali u ambjentali, bħall-kriterji tal-aktar 

offerta ekonomikament vantaġġuża, għall-proċeduri ta' akkwist; jemmen li l-politiki 

dwar l-akkwist pubbliku għandhom ikunu konformi mal-Konvenzjoni 94 tal-ILO; 

ifakkar li l-UE hi l-uniku membru tad-WTO li tapplika l-prinċipju ta' ftuħ 

awtomatikament fl-akkwist pubbliku u jappella lill-Kummissjoni biex tikkunsidra 

serjament li tadotta Att "Ixtri l-Prodott Ewropew" u Att dwar in-Negozji ż-Żgħar; 

22. Hu tal-opinjoni li l-applikazzjoni dejjem aktar stretta tad-drittijiet tal-proprjetà 

intellettwali tipperikola l-libertà fundamentali tal-informazzjoni, kif ukoll il-ħolqien u d-

disseminazzjoni tal-prodotti kreattivi meħtieġa għall-iżvilupp ta' settur kulturali 

b'saħħtu, u li qed isir dejjem aktar abbuż minnha bħala mezz biex titrażżan l-

innovazzjoni u tinħonoq il-kompetizzjoni b'saħħitha; jibqa' xettiku dwar l-idea li l-

protezzjoni u l-infurzar li kulma jmur qed jiżdiedu tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali 

fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles u fid-WTO awtomatikament se jwasslu għal eżiti 

ekonomiċi pożittivi għall-partijiet kollha, u jissottolinja l-fatt li ħafna drabi l-benefiċċji 

tal-inforzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali spiss iqiegħdu piż żejjed fuq il-pajjiżi 

li qed jiżviluppaw; jisħaq fuq il-fatt li, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam ma' 

farmaċewtiċi vitali, hemm bżonn li jitqies l-irtirar ta' ċerti miżuri ta' inforzar, b'mod 

partikolari meta dawn jintużaw biex jimpedixxu li l-farmaċewtiċi meħtieġa jilħqu l-

pazjenti fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; 

23. Jirrikonoxxi l-importanza li s-servizzi jiġu inklużi fin-negozjati kummerċjali minħabba 

l-proporzjon li jirrappreżentaw fl-ekonomija tal-UE; jisħaq, madankollu, fuq il-fatt li s-

settur tas-servizzi huwa rregolat ħafna u għandu ħafna elementi sensittivi li hemm 

bżonn jiġu analizzati bir-reqqa, bħal fil-qasam tas-servizzi pubbliċi; jemmen, għalhekk, 

li n-negozjati għandhom jitwettqu abbażi ta' lista pożittiva u mingħajr ebda klawsoli ta' 

riaġġustament ('ratchet') u ta' sospensjoni ('standstill'); jappella, barra minn hekk, għal 
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esklużjoni, bi qbil mal-Artikoli 14 u 106 TFUE u l-Protokoll 26, tas-servizzi ta' interess 

ġenerali attwali u futuri u tas-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali mill-kamp ta' 

applikazzjoni ta' kwalunkwe ftehim u irrispettivament minn jekk ikunux qed jiġu 

ffinanzjati pubblikament jew privatament, kif diġà indikat mill-Parlament fir-

riżoluzzjonijiet li adotta reċentement; 

24. Jisħaq fuq il-fatt li l-privatezza tad-data hi dritt fundamentali li ma jistax jiġi nnegozjat; 

jappella lill-Kummissjoni biex tinnegozja abbażi ta' eżenzjoni sħiħa tal-oqfsa ġuridiċi 

eżistenti u ġejjiena tal-UE għall-protezzjoni tad-data, waqt li tiżgura li l-iskambju ta' 

data jsir f'konformità sħiħa mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data fis-seħħ fil-pajjiż tal-

oriġini tas-suġġett tad-data; 

25. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet relatati mas-servizzi 

finanzjarji fil-ftehimiet kummerċjali jista' jkollha effetti negattivi f'termini ta' ħasil tal-

flus, ta' evażjoni u evitar tat-taxxa, u ta' flussi finanzjarji illeċiti; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni tiġġieled kontra l-korruzzjoni fil-pajjiżi żviluppati u dawk li qed 

jiżviluppaw; jikkunsidra li l-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment joffru opportunità 

tajba biex tiżdied il-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-ħasil tal-flus, kif 

ukoll il-frodi u l-evażjoni tat-taxxa; jikkunsidra li l-impenji bbażati fuq standards 

internazzjonali, obbligi ta' rapportar għall-pajjiżi speċifiċi u skambju awtomatiku ta' 

informazzjoni għandhom jiġu inklużi fil-ftehimiet internazzjonali xierqa bħala 

kundizzjoni għal-liberalizzazzjoni ulterjuri tas-servizzi finanzjarji; 

26. Jikkunsidra li l-kollegament bejn il-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment u t-trattati 

dwar it-tassazzjoni doppja għadu ma ġiex esplorat biżżejjed u jappella lill-Kummissjoni 

biex tistudja mill-qrib kwalunkwe effett li tali għodod jista' jkollhom fuq xulxin u fuq il-

koerenza politika fuq livell aktar estensiv fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa; 

27. Jikkondividi l-fehma tal-Kummissjoni li l-UE għandha responsabilità speċjali fir-

rigward tal-impatt tal-politiki kummerċjali tagħha fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u 

b'mod partikolari fuq il-pajjiżi l-anqas żviluppati; jilqa' l-fatt li, mill-1990 'l hawn, naqas 

l-għadd ta' nies li jgħixu fi stat ta' faqar assolut; jisħaq, madankollu, fuq il-fatt li hu 

importanti ħafna li jitnaqqsu ulterjorment l-inugwaljanzi u jinqered il-faqar, li jiġu 

indirizzati l-effetti negattivi tal-ftehimiet ta' kummerċ ħieles u li jiġi kkatalizzat l-

investiment privat u pubbliku fil-pajjiżi l-anqas żviluppati b'mod li jiġu provduti l-oqfsa 

istituzzjonali u infrastrutturali li jippermettu li l-pajjiżi l-anqas żviluppati jisfruttaw 

aħjar il-benefiċċji offruti mill-kummerċ billi jiġu megħjuna jiddiversifikaw l-ekonomiji 

tagħhom u jintegraw fil-ktajjen tal-valur globali, sabiex ikunu jistgħu fi prodotti b'valur 

miżjud ogħla; 

28. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni ħabbret li bi ħsiebha twettaq rieżami ta' nofs it-terminu tas-

Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi bl-għan li tiżgura li s-Sistema Ġeneralizzata ta' 

Preferenzi, inklużi l-ABE u l-iskemi ta' arranġament ta' inċentiv speċjali għal żvilupp 

sostenibbli u governanza tajba, huma għodod li jippermettu li jitħarsu l-valuri 

fundamentali u li jeħtieġ li jiġu implimentati b'mod effikaċi u li jiġu sorveljati; 

29. Ifakkar li jeħtieġ li l-politika ta' investiment tal-UE, speċjalment fejn ikunu involuti 

flejjes pubbliċi, tikkontribwixxi għar-realizzazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli; ifakkar fil-bżonn li jissaħħu t-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont tal-
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istituzzjonijiet ta' finanzjament għall-iżvilupp sabiex il-flussi tal-flus, is-sostenibilità 

tad-dejn u l-valur miżjud għall-iżvilupp sostenibbli tal-proġetti tagħhom ikunu jistgħu 

jitkejlu u jiġu sorveljati b'mod effikaċi; 

30. Jeżiġi li li l-Għajnuna għall-Kummerċ u l-assistenza teknika jiġu ffokati fuq l-

emanċipazzjoni tal-produtturi fqar, il-mikro impriżi u l-impriżi żgħar, l-ugwaljanza u l-

emanċipazzjoni tan-nisa, u l-kooperattivi b'mod li tingħata spinta għall-benefiċċji li 

jirriżultawlhom mill-kummerċ fis-swieq lokali u reġjonali; 

31. Jappella lill-Kummissjoni biex tappoġġa lill-pajjiżi li qed jiżviluppa biex jagħmlu użu 

sħiħ u effikaċi mill-flessibilitajiet integrati fil-Ftehim TRIPS, rikonoxxuti u kkonfermati 

mid-Dikjarazzjoni ta' Doha dwar il-Ftehim TRIPS u s-Saħħa Pubblika adottata fl-

14 ta' Novembru 2001, bil-ħsieb li jiġi żgurat li jkunu jistgħu jipprovdu l-aċċess għal 

mediċini essenzjali bi prezzijiet aċċessibbli fil-qafas tal-programmi domestiċi tagħhom 

dwar is-saħħa pubblika; ifakkar, f'dan ir-rigward, lill-Kunsill biex jissodisfa l-impenji 

tiegħu fid-Dikjarazzjoni ta' Doha billi jiżgura li l-Kummissjoni teskludi b'mod espliċitu 

l-aċċess għall-mediċini meta tkun qed tinnegozja d-dispożizzjonijiet relatati mal-

farmaċewtika fi ħdan il-qafas tal-ftehimiet kummerċjali bilaterali u reġjonali futuri mal-

pajjiżi li qed jiżviluppaw, jew meta l-pajjiżi li qed jiżviluppaw jinvolvu ruħhom fil-

proċess ta' adeżjoni għad-WTO; jilqa' l-appoġġ tal-Kummissjoni għat-talba ta' 

estensjoni għall-proprjetà intellettwali fil-qasam farmaċewtiku mill-pajjiżi l-anqas 

żviluppati, iżda jiddispjaċih dwar id-deċiżjoni finali tal-Kunsill TRIPS tad-WTO li din 

tingħata għal 17-il sena biss; 

32. Jinsab profondament imħasseb dwar l-approċċ il-ġdid tal-Kummissjoni, kif deskritt fil-

Qafas ta' Sħubija ma' pajjiżi terzi taħt l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni, abbażi ta' 

inċentivi negattivi bħalma huma s-sospensjoni tal-preferenzi kummerċjali, bħala mezz 

biex il-pajjiżi li qed jiżviluppaw jiġu konvinti jikkooperaw fuq il-ġestjoni tal-

migrazzjoni jew ir-riammissjoni u r-ritorn tal-migranti irregolari; 

33. Itenni l-importanza li jiġu rispettati r-regoli Ewropej u internazzjonali dwar il-kummerċ 

fl-armi, b'mod partikolari t-Trattat tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kummerċ tal-Armi u l-

Kodiċi ta' Kondotta tal-UE dwar l-Esportazzjoni ta' Armi; jissottolinja li leġiżlazzjoni 

effikaċi dwar il-kontroll tal-esportazzjonijiet hi wkoll aspett fundamentali tal-politika 

kummerċjali tal-UE; jappella, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni biex taġġorna l-

leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kontroll tal-esportazzjonijiet ta' prodotti b'użu doppju, bil-

għan li jinksibu l-għanijiet strateġiċi u l-valuri universali tal-UE; 

34. Ifakkar li li l-istima tal-ILO hi li, madwar id-dinja, hemm 865 miljun mara li, jekk 

jingħataw appoġġ aħjar, jistgħu jikkontribwixxu b'mod aktar qawwi għall-prosperità 

ekonomika; jiddikjara li l-politika kummerċjali jista' jkollha impatti differenti fuq il-

ġeneri differenti fid-diversi setturi tal-ekonomija u li hemm bżonn ta' aktar data dwar il-

ġeneri u l-kummerċ, u jieħu nota li l-Kummissjoni ma tindirizzax id-dimensjoni tal-

ġeneri fil-ftehimiet kummerċjali fil-komunikazzjoni tagħha "Kummerċ għal kulħadd"; 

jappella lill-Kummissjoni biex tintensifika l-isforzi tagħha biex tuża n-negozjati 

kummerċjali bħala għodda biex tippromwovi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri madwar id-

dinja, kif ukoll biex tiżgura li kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel jistgħu jisfruttaw il-

benefiċċji tal-kummerċ u jiġu protetti kontra l-effetti negattivi tiegħu; jemmen li, għal 
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dan l-għan, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-perspettiva tal-ġeneri tiġi inkluża, 

b'mod orizzontali, fil-ftehimiet ta' kummerċ futuri kollha, u li għandha tissorvelja l-

impatt tal-ftehimiet kummerċjali fis-seħħ fuq il-ġeneri; 

35. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal sħubija msaħħa mal-Parlament u l-partijiet 

interessati għall-implimentazzjoni tal-ftehimiet kummerċjali; jenfasizza li hemm bżonn 

li l-Parlament jiġi involut u jinżamm kompletament informat, fi żmien debitu, fl-istadji 

kollha tal-proċedura, inkluż permezz ta' konsultazzjoni sistematika mal-Parlament qabel 

jitfasslu l-mandati negozjattivi; jindika li l-Kummissjoni hi obbligata tinforma lill-

Parlament dwar l-attivitajiet tagħha li jikkonċernaw l-implimentazzjoni, is-sorveljanza u 

s-segwitu tal-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment; 

36. Jappella lill-Kummissjoni biex ma titlobx l-applikazzjoni provviżorja tal-ftehimiet 

kummerċjali, inklużi l-kapitoli kummerċjali tal-ftehimiet ta' assoċjazzjoni, qabel ma l-

Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu; ifakkar u jilqa' l-impenji tal-Kummissarju 

għall-Kummerċ f'dan ir-rigward, iżda jirrakkomanda b'qawwa li dan l-arranġament jiġi 

formalizzat fil-ftehim interistituzzjonali l-ġdid; jikkunsidra, madankollu, li, fid-dawl tal-

ambitu li dejjem aktar wiesa' tal-ftehimiet kummerċjali li issa jinkludu mekkaniżmi ta' 

soluzzjoni ta' tilwim bejn investituri u firxa estensiva ta' kwistjonijiet mhux 

kummerċjali, m'għandux ikun hemm applikazzjoni proviżorja qabel ir-ratifika mill-Istati 

Membri kollha, fil-każ ta' ftehimiet imħallta; 

37. Jappella lill-Kummissjoni biex ittejjeb il-kwalità u l-preċiżjoni kemm tal-

valutazzjonijiet ex ante u kemm ta' dawk ex post abbażi tal-metodoloġija rieżaminata; 

jisħaq fuq il-ħtieġa li dejjem tiġi ppreżentata valutazzjoni profonda u komprensiva tal-

impatt fuq is-sostenibilità għall-inizjattivi fil-qasam tal-politika kummerċjali, b'mod 

partikolari fid-dawl tar-rakkomandazzjoni reċenti tal-Ombudsman rigward l-ilment 

1409/201/JN dwar il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam; jirrakkomanda li l-

valutazzjonijiet għandhom tal-inqas jinkludu: is-setturi ekonomiċi sensittivi; u d-

drittijiet tal-bniedem u dawk soċjali u ambjentali; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-

nuqqas ta' valutazzjonijiet interim u ex post, u dwar il-kwalità baxxa ta' dawk li jsiru, kif 

jixhed ir-Rapport Speċjali Nru 02/2014 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri; jinsisti li 

għandhom isiru evalwazzjonijiet interim u ex post ta' kwalità ogħla fir-rigward ta' kull 

ftehim kummerċjali sabiex dawk li jfasslu l-politiki, il-partijiet interessati u l-

kontribwenti Ewropej ikunu jistgħu jivvalutaw jekk il-ftehimiet kummerċjali kisbux ir-

riżultati maħsuba; jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi data dwar l-impatt tal-ftehimiet 

kummerċjali li jkunu ġew konklużi b'enfasi speċjali fuq l-impriżi żgħar u ta' daqs 

medju, il-ħolqien ta' impjiegi diċenti, id-drittijiet tal-bniedem u l-ambjent, inkluż fil-

pajjiżi sħab, u tressaq miżuri addizzjonali biex tiżgura li l-pajjiżi l-anqas żviluppati 

jibbenefikaw mill-politiki kummerċjali tagħna; 

38. Jisħaq fuq il-fatt li l-istandards għoljin tal-Ewropa li jikkonċernaw l-ambjent, is-

sikurezza alimentari, il-benesseri tal-annimali u l-kundizzjonijiet soċjali huma ta' 

importanza kbira għaċ-ċittadini tal-UE, b'mod partikolari f'termini ta' morali pubbliċi u 

għażliet informati mill-konsumatur; jissottolinja l-ħtieġa li jiġi garantit li l-istandards 

tal-UE dwar is-sikurezza alimentari u l-benesseri tal-annimali jiġu protetti billi jiġu 

ppreżervati l-prinċipju ta' prekawżjoni, l-agrikoltura sostenibbli u livell għoli ta' 

traċċabilità u tikkettar tal-prodotti u billi jiġi żgurat li l-importazzjonijiet kollha 
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jikkonformaw mal-liġijiet applikabbli tal-UE; jinnota d-differenzjali wiesgħa bejn l-

istandards fil-qasam tal-benesseri tal-annimali fil-livell internazzjonali; jissottolinja, 

f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li l-esportazzjoni ta' annimali ħajjin tiġi rregolata bi qbil mal-

leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE u l-istandards stabbiliti mill-Organizzazzjoni Dinjija għas-

Saħħa tal-Annimali (OIE), biex jiġi żgurat li l-importazzjonijiet kollha tal-prodotti ta' 

annimali mill-pajjiżi żviluppati jikkonformaw mal-liġijiet tal-UE dwar il-benessri tal-

annimali, u li jiġi rikjest li l-importazzjonijiet mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jissodisfaw 

standards ekwivalenti; 

39. Jinnota li l-istrateġija tal-Kummissjoni li tiftaħ il-kummerċ ma' pajjiżi żviluppati bi 

standards ambjentali, ekonomiċi, soċjali, sanitarji u fitosanitarji anqas stretti minn dawk 

Ewropej inevitabbilment se twassal biex setturi sensittivi bħal dak taċ-ċanga jiġu esposti 

għal kwoti ta' rati tariffarji ogħla, b'konsegwenzi serji għall-bdiewa ż-żgħar fir-reġjuni 

vulnerabbli fl-Ewropa; jitlob lill-Kummissjoni, fl-istess ħin, tistabbilixxi regoli li 

jiggarantixxu livell għoli ta' protezzjoni għall-indikazzjonijiet ġeografiċi kollha tal-UE 

fis-swieq tal-pajjiżi terzi li magħhom għaddejjin in-negozjati, flimkien ma' miżuri ta' 

implimentazzjoni adegwati; 

40. jisħaq fuq l-importanza li jiġi żgurat li fin-negozjati kummerċjali ma tiġi inkluża l-ebda 

dispożizzjoni li tista' tolqot il-garanziji attwalment provduti mill-Unjoni lill-

konsumaturi fir-rigward tal-industrija agroalimentari, b'mod partikolari fir-rigward tal-

użu ta' prodotti dderivati minn OMĠ jew klonazzjoni; jisħaq fuq il-fatt li għandha 

tingħata attenzjoni partikolari għall-użu ta' pestiċidi, b'mod partikolari l-approċċi 

differenti fl-użu tagħhom, peress li l-istandards relatati mal-użu tal-pestiċidi huma ferm 

aktar stretti fl-UE milli huma f'pajjiżi terzi; 

41. Jibqa' profondament imħasseb miż-żieda qawwija riċenti fil-kriminalità marbuta mal-

annimali selvaġġi u l-kummerċ illegali anċillari tagħha, li mhux biss qed ikollha impatt 

devastanti fuq il-bijodiversità u n-numri tal-ispeċijiet, iżda hija ta' periklu ċar u attwali 

għall-għajxien u l-ekonomiji lokali, speċjalment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jilqa' l-

impenn tal-UE biex telimina l-kummerċ illegali ta' annimali selvaġġi bħala parti mir-

reazzjoni tal-UE għall-Aġenda 2030 tan-NU għall-Iżvilupp Sostenibbli, b'mod 

partikolari l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli Nru 15, li jinnota l-bżonn mhux biss li jiġi 

żgurat tmiem għall-kaċċa illegali u għat-traffikar ta' speċijiet protetti ta' flora u fawna, 

iżda wkoll li jiġu indirizzati kemm id-domanda kif ukoll il-provvista ta' prodotti illegali 

ta' annimali selvaġġi; jistenna, f'dan ir-rigward, li l-Kummissjoni, wara perjodu ta' 

riflessjoni li jinkludi konsultazzjoni mal-Parlament u mal-Istati Membri, tikkunsidra kif 

l-aħjar taffronta l-kummerċ illegali tal-annimali selvaġġi permezz tal-politika 

kummerċjali tal-UE; 

42. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 

lill-Kummissjoni, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni, 

lill-UNCTAD u lid-WTO. 

Or. en 

 

 


