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

mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A7-0220/2016 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar strateġija futura ġdida progressiva u 

innovattiva dwar il-kummerċ u l-investiment  

Il-Parlament Ewropew, 

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

għas-Sħubija Transatlantika 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 r-raba' rapport lill-Assemblea Ġenerali tan-NU ta' Alfred-Maurice de 

Zayas, espert indipendenti tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, u r-rapport tal-

Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti ta' Olivier De Schutter, ex-Rapporteur 

Speċjali tan-NU dwar id-dritt għall-ikel,  

– 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-Bangladexx1, 

 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 r-Regolament tal-UE dwar l-injam maħsud illegalment, id-Direttiva 

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

minerali ta' kunflitt, il-klawsola 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, 

                                                 
1 Testi adottati, P8_TA(2015)0175. 
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 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-klima1, 

 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 internazzjonali2, 

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

soċjali tal-kumpanniji fil-ftehimiet kummerċjali internazzjonali3, 

– 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, transġeneri u 

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

– wara li kkunsidra l-mandat mogħti f'Ġunju 2014 lill-Grupp ta' Ħidma Intergovernattiv 

Miftuħ tan-NU (OEIGWG) biex jiġi żviluppat strument legalment vinkolanti dwar il-

korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħrajn; 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali għar-rapport 

dwar it-trasparenza, ir-responsabilità u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE, 

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

– wara li kkunsidra l-prinċipju ta' koerenza politika għall-iżvilupp kif iddikjarat fit-Trattat 

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), 

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

A. billi l-kummerċ mhuwiex għan fih innifsu, iżda mezz ta' kontribut għall-prosperità u l-

istabilità soċjali, ekonomika u politika, l-iżvilupp ekonomiku sostenibbli, il-progress 

soċjali, id-diversità kulturali u impjiegi ta' kwalità, u biex jitgħollew l-istandards tal-

għajxien; 

B. billi l-kummerċ fis-seklu 21 għandu jiġi organizzat u ristrutturat fid-dawl tal-impatt 

profond ta' ktajjen ta' valur globali fuq l-ekonomiji nazzjonali, reġjonali u 

internazzjonali, il-bidliet radikali fil-produzzjoni u s-servizzi bħala riżultat ta' 

teknoloġiji ġodda u d-diġitalizzazzjoni tal-produzzjoni industrijali u agrikola, li biddlet 

il-qafas għall-iżvilupp ekonomiku sostenibbli fir-reġjuni kollha tad-dinja u għaldaqstant 

saret għodda meħtieġa biex jiġu indirizzati l-interdipendenza globali li dejjem qed tikber 

u l-protezzjoni tal-interessi differenti tal-popli f'diversi reġjuni tad-dinja; 

C. billi hemm numru dejjem jikber ta' ċittadini li qegħdin jikkritikaw b'mod estrem, u 

saħansitra jiċħdu, il-ftehimiet ta' kummerċ ħieles peress li huma tal-fehma li mhumiex 

adegwati biex jittrattaw dawn l-isfidi u l-konsegwenzi profondi u fit-tul għall-iżvilupp 

nazzjonali u reġjonali ta' sħab kummerċjali u l-kapaċità tagħhom li jiżviluppaw il-

kapaċità produttiva tagħhom sabiex tiġi żgurata prestazzjoni ekonomika sostenibbli fit-

                                                 
1 ĠU C 99E, 3.4.2012, p. 94. 
2 ĠU C 99E, 3.4.2012, p. 31. 
3 ĠU C 99E, 3.4.2012, p. 101. 
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tul li tikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku u l-prosperità tal-poplu, inkluża dik ta' 

konsegwenzi negattivi għal relazzjonijiet u kundizzjonijiet makro u mikroekonomiċi, li 

ħafna drabi jirriżultaw f'għeluq industrijali u tal-SMEs, it-telf tal-impjiegi, id-

delokalizzazzjoni ta' industriji sħaħ lejn pajjiżi terzi, id-dumping ambjentali u soċjali, il-

qirda tal-biedja fuq skala żgħira u ta' daqs medju, tnaqqis fl-aċċess għal servizzi 

pubbliċi essenzjali, it-tnaqqis tad-diversità kulturali u t-taħrix ta' xejriet negattivi bħalma 

huma tibdil detrimentali fil-klima u l-faqar persistenti, kemm fil-pajjiżi li għadhom qed 

jiżviluppaw kif ukoll fil-pajjiżi industrijalizzati; 

D. billi l-prinċipju ta' prekawzjoni huwa stabbilit fl-Artikolu 191 tat-TFUE u huwa ta' 

applikazzjoni obbligatorja; 

E. billi t-trasparenza u l-parteċipazzjoni huma meħtieġa, u billi ma hemm l-ebda raġuni 

biex jiġi rifjutat liċ-ċittadini aċċess għad-dokumenti ewlenin kollha tan-negozjati 

kummerċjali; 

F. billi, fil-politika kummerċjali tagħha u fin-negozjati kummerċjali li hija twettaq, l-

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

b'mod partikolari s-settur agrikolu kif ukoll l-industriji bħal tal-azzar, u l-importanza tal-

akkwist pubbliku għall-SMEs nazzjonali u reġjonali; 

G. billi l-migrazzjoni hija kkawżata mhux biss mill-kunflitti u kunċetti falluti u żbaljati 

rigward l-użu ta' mezzi militari biex jinkisbu soluzzjonijiet dejjiema għalihom, mill-

gwerer, mill-inugwaljanza ekonomika u soċjali, mill-interruzzjonijiet fi ħdan jew bejn 

stati u/jew reġjuni u mill-impatt attwali tat-tibdil fil-klima fuq il-kundizzjonijiet tal-ħajja 

ta' għadd dejjem jikber ta' pajjiżi, iżda wkoll mill-impożizzjoni ta' loġika neoliberali tal-

kummerċ ħieles żbilanċjata, inġusta u ħafna drabi devastanti; 

1. Jiddeplora b'mod profond il-fatt li, minkejja oppożizzjoni wiesgħa u dejjem tikber 

espressa miċ-ċittadini tal-UE dwar il-politika tal-kummerċ internazzjonali attwali, li hija 

kkaratterizzata minn liberalizzazzjoni, deregolamentazzjoni, responsabilità għat-tnaqqis 

tal-istandards, rilokazzjonijiet u telf ta' impjiegi u industriji u għeluq ta' SMEs massivi, 

ikkombinata mal-awsterità, l-istrateġija l-ġdida tal-Kummissjoni "Kummerċ għal 

kulħadd: lejn politika aktar responsabbli għall-kummerċ u l-investiment" hija nieqsa 

minn bidla sostanzjali fl-istrateġija alternattiva ta' kummerċ ġust u li tikkontribwixxi 

ġenwinament għall-"kummerċ għal kulħadd"; 

2. Jiċħad is-Sħubija Transatlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP), il-Ftehim 

Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn l-UE u l-Kanada (CETA), kif ukoll il-

Ftehimiet dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (TiSA), u jistieden lill-Kummissjoni 

tikkonsolida r-relazzjonijiet ta' kummerċ ġust bħala prijorità mas-sħab interessati li 

jiżviluppaw kumplementaritajiet u kooperazzjoni bil-ħsieb tal-istabbiliment ta' sistema 

dinjija paċifika u multipolari, fit-tisħiħ tad-drittijiet u l-istandards soċjali u ambjentali, 

biex jiddiversifikaw l-ekonomiji tagħhom u joħolqu impjiegi ta' kwalità, jestendu l-

iżvilupp sostenibbli (jiksbu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) bħala minimu), 

jindirizzaw it-tibdil fil-klima b'mod effikaċi, jippermettu l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' 

prekawzjoni, jiżguraw il-ħarsien u l-iżvilupp ta' servizzi pubbliċi essenzjali u beni 

komuni, is-sigurtà tal-ikel u s-sovranità u d-diversità kulturali, minflok ma tagħti 

prijorità lill-bini ta' blokka kummerċjali enormi mal-Istati Uniti u pajjiżi oħra tal-



 

AM\1099668MT.doc  PE585.314v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), li jibbenefikaw, 

u jsaħħu s-setgħa ta' kumpaniji transnazzjonali, is-setturi finanzjarji u l-investituri 

internazzjonali; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni, minħabba l-Brexit u l-konsegwenzi enormi tiegħu fuq il-

kummerċ intern u estern tal-UE, tissospendi immedjatament ir-ratifika tas-CETA, il-

ftehim ta' kummerċ ħieles UE-Singapore u l-ftehimiet pendenti ta' sħubija ekonomika u 

tissospendi n-negozjati għal ftehimiet ta' kummerċ oħra bħat-TTIP, it-TiSA u l-ftehimiet 

Ġappun-UE u Mercosur-UE, sakemm ma jkunx hemm dibattitu dwar il-kawżi tal-

Brexit, pereżempju l-politiki neoliberali tal-UE, inkluż l-għadd dejjem jikber ta' 

ftehimiet ta' kummerċ ħieles u l-konsegwenzi tagħhom f'termini ta' rilokazzjoni u telf ta' 

impjiegi, u l-impatt tal-Brexit fuq il-politika kummerċjali esterna; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni tieqaf milli toqgħod lura milli tadotta regolamenti u direttivi 

importanti, mitluba miċ-ċittadini u mill-Parlament, bħal pereżempju r-regolamenti dwar 

l-organiżmi ġenetikament modifikati (OĠM), id-direttiva dwar il-kwalità tal-fjuwil u r-

regolament dwar l-interferenti endokrinali fil-pestiċidi, peress li dawn jistgħu jwasslu 

għal diffikultajiet fin-negozjati tat-TTIP; 

5. Ifakkar li, skont id-dritt tan-NU u tal-UE, id-drittijiet tal-bniedem jieħdu preċedenza fuq 

il-kummerċ u l-investimenti; 

6. Jirrikonoxxi li l-aċċess universali għal servizzi pubbliċi ta' kwalità u beni komuni 

bħalma huma l-ilma, is-sanità, l-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa u l-mediċini huwa 

komponent ewlieni tal-kapaċità tal-Istati Membri li jiggarantixxu d-drittijiet tal-bniedem 

u d-drittijiet soċjali, id-demokrazija u l-protezzjoni tal-ambjent; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri, għaldaqstant, biex iżommu lura milli jinkludu fil-

ftehimiet kummerċjali kull lista negattiva, klawsola ta' sospensjoni jew klawsola ratchet 

li thedded il-kapaċità tal-istati li jreġġgħu lura l-bażi ta' liberalizzazzjoni miksuba; 

Demokrazija u trasparenza 

7. Jistieden lill-Kummissjoni tirrispetta d-demokrazija u toqgħod lura milli tippreżenta 

ftehimiet ta' kummerċ ħieles bħas-CETA, it-TISA u t-TTIP bħala ftehimiet li għalihom 

l-UE għandha kompetenza esklussiva, peress li dan jikser id-dritt tal-parlamenti 

nazzjonali li jsemmgħu leħinhom dwar ir-ratifika ta' ftehimiet kummerċjali li għandhom 

konsegwenzi enormi għall-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini; jopponi kwalunkwe 

applikazzjoni proviżorja ta' ftehimiet kummerċjali, inklużi l-kapitoli kummerċjali tal-

ftehimiet ta' assoċjazzjoni, qabel ma l-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali 

jkunu taw il-kunsens tagħhom; 

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jiggarantixxu t-trasparenza u l-ftuħ fl-istadji 

kollha tan-negozjati kummerċjali permezz ta' dibattitu miftuħ tal-mandat għan-negozjati 

u jitolbu lill-parlamenti nazzjonali u lill-Parlament Ewropew jiddiskutu u jivvotaw dwar 

dan qabel l-adozzjoni tiegħu, u billi jkun żgurat l-aċċess għad-dokumenti ewlenin kollha 

tan-negozjati għall-Membri kollha tal-Parlament Ewropew, il-membri tal-parlamenti 

nazzjonali u ċ-ċittadini; 

9. Jistieden lill-Kunsill jippubblika l-mandati ta' negozjar adottati qabel u dawk futuri fit-
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totalità tagħhom mingħajr dewmien; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura involviment b'saħħtu u bilanċjat tas-soċjetà ċivili u s-

sħab soċjali fl-istadji kollha tan-negozjati għall-proċeduri ta' introduzzjoni ta' ftehimiet 

ta' kummerċ internazzjonali jew ta' liġi orizzontali, sabiex jittejjeb il-kontenut tal-

politika kummerċjali tal-UE u sabiex jiġi orjentat lejn il-ħarsien tad-drittijiet taċ-

ċittadini; 

11. Jopponi kemm l-inklużjoni ta' klawsoli ta' kooperazzjoni regolatorja kif ukoll il-ħolqien 

ta' kwalunkwe korp ta' kooperazzjoni regolatorja li jkunu jistgħu jippermettu li n-

negozji jinterferixxu mal-proċess leġiżlattiv u jillimitaw l-ispazju tal-politika tal-

gvernijiet u tal-parlamenti; iqis li, mingħajr ebda ħtieġa ta' ftehim ta' kummerċ ħieles, 

diġà jeżistu mekkaniżmi bilaterali u internazzjonali biex jidentifikaw u jeliminaw l-

ostakli tekniċi żejda għall-kummerċ u l-piżijiet u l-formalitajiet amministrattivi 

duplikati jew inutli, inklużi dawk maqbula u adottati fil-livell tan-NU jew tal-

Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO); 

12. Josserva bi tħassib kbir l-effetti tal-liberalizzazzjoni u tad-deregolazzjoni tal-kummerċ, 

flimkien ma' riformi strutturali u politiki ta' awsterità attwali, u l-użu ta' dejn estern 

bħala għodda għall-konċentrazzjoni tal-ġid, dwar iż-żieda fil-faqar u d-distakk li qed 

jikber bejn is-sinjuri ħafna u l-fqar f'bosta pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, iżda 

wkoll fl-Ewropa u pajjiżi oħra tal-OECD; 

13. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippermetti lil dawk il-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw u l-

pajjiżi ġirien li qegħdin joqgħodu lura milli jinnegozjaw ftehimiet ta' kummerċ ħieles 

(bħall-ftehimiet ta' sħubija ekonomika u ftehimiet ta' assoċjazzjoni) u Żoni ta' Kummerċ 

Ħieles Approfonditi u Komprensivi (DCFTAs), biex tistabbilixxi relazzjonijiet 

ekonomiċi u kummerċjali li joffru alternattiva għal ftehimiet ta' kummerċ ħieles mal-

UE, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tagħhom; 

14. Jenfasizza li 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 (CSR), inklużi l-

prinċipji tal-OECD għal kumpaniji multinazzjonali u l-prinċipji tan-NU dwar in-

Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, huma standards minimi u għandhom ikunu 

vinkolanti u jridu jikkostitwixxu parti sostanzjali mill-ftehimiet ta' kummerċ tal-UE 

permezz ta' impenji infurzabbli; iħeġġeġ lill-Kummissjoni timxi lil hinn mill-approċċ 

volontarju mhux vinkolanti eżistenti għan-negozju u għad-drittijiet tal-bniedem, u 

tappoġġja b'mod attiv il-Grupp ta' Ħidma Intergovernattiv Miftuħ tan-NU (OEIGWG) 

fl-iżvilupp ta' strument legalment vinkolanti dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali u 

intrapriżi kummerċjali oħrajn; 

15. Jissottolinja l-importanza ta' mekkaniżmi effettivi ta' salvagwardja fil-ftehimiet 

kummerċjali; jappella, fl-istess ħin, għall-inklużjoni ta' mekkaniżmu ta' infurzar effikaċi 

tad-drittijiet tax-xogħol u tal-ambjent li għalih il-klawsola dwar id-drittijiet tal-bniedem 

ma tapplikax; jitlob mekkaniżmu li skontu l-Parlament, l-organizzazzjonijiet tad-

drittijiet tal-bniedem u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jkunu jistgħu jitolbu li l-

Kummissjoni tibda investigazzjoni dwar ksur minn parti terza tal-obbligi tagħha skont 

klawsola tal-elementi essenzjali, filwaqt li jitqiesu d-deċiżjonijiet meħuda fuq il-livell 
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tan-NU; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi proċess strutturat u depolitiċizzat li 

jipprevedi li konsultazzjonijiet ma' sieħeb dwar ksur suspettat tal-obbligi previsti fil-

kapitoli dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli għandhom jitnedew abbażi ta' kriterji 

ċari; 

16. Itenni l-importanza tar-rispett tar-regoli Ewropej u internazzjonali dwar il-kummerċ fl-

armi, partikolarment it-Trattat tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kummerċ tal-Armi u l-

Kodiċi ta' Kondotta tal-UE dwar l-Esportazzjoni ta' Armi; jenfasizza li l-politika 

kummerċjali tal-UE hija strument ta' diplomazija ekonomika li jista' wkoll jagħti 

kontribut għall-indirizzar tal-kawżi sottostanti tat-terroriżmu; jissottolinja li l-

leġiżlazzjoni effikaċi dwar il-kontroll tal-esportazzjonijiet hija wkoll aspett 

fundamentali tal-politika kummerċjali tal-UE; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-

Kummissjoni taġġorna l-leġiżlazzjoni dwar il-kontroll tal-esportazzjonijiet b'użu doppju 

bil-għan li ssegwi l-objettivi tal-UE; 

17. Jiddeplora l-fatt li l-Kummissjoni ma tindirizzax id-dimensjoni tal-ġeneru tal-ftehimiet 

kummerċjali fil-kommunikazzjoni "Kummerċ għal kulħadd", speċjalment fir-rigward 

tal-impatt tal-politika kummerċjali dwar id-drittijiet tan-nisa u l-bniet, inkluż id-dritt 

għas-saħħa u d-drittijiet assoċjati bħal dawk rigward is-saħħa riproduttiva, l-aċċess 

għall-edukazzjoni, it-taħriġ, l-ikel, ix-xogħol, kundizzjonijiet tax-xogħol sikuri u l-ilma; 

jistieden lill-Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha sabiex tuża n-negozjati tal-kummerċ 

bħala għodda biex tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi madwar id-dinja, kif ukoll 

biex tiżgura li kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel ikunu jistgħu jieħdu vantaġġ mill-

benefiċċji tal-liberalizzazzjoni tal-kummerċ u jiġu protetti kontra l-effetti negattivi 

tagħha; huwa tal-fehma li, għal dan l-għan, il-Kummissjoni għandha tiżgura li tiddaħħal 

il-perspettiva tal-ġeneru, b'mod orizzontali, fil-ftehimiet kummerċjali futuri kollha; 

jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja l-impatt tal-ġeneru tal-ftehimiet kummerċjali fis-

seħħ; 

18. Jiddeplora d-dgħufija, u l-limitazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni, tal-Iskema 

Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SPĠ) u jitlob li din il-politika titreġġa' lura; jiċħad it-

tnaqqis ta' faċilitajiet kummerċjali unilaterali bħala forma ta' rikatt biex iġiegħel lill-

pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw jiffirmaw ftehimiet ta' kummerċ ħieles mal-UE; 

Ktajjen tal-valur u valuri u standards fundamentali 

19. Jemmen li l-politika kummerċjali trid tiżgura proċess trasparenti ta' produzzjoni matul 

il-katina ta' valur kollha, kif ukoll konformità mal-istandards fundamentali ambjentali, 

soċjali u ta' sikurezza; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi inizjattivi dwar l-

istandards ta' diliġenza dovuta għall-ktajjen ta' provvista li jmorru lil hinn mill-obbligi 

attwali mhux vinkolanti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni taħdem mill-qrib mal-

Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) u l-Konferenza tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp (UNCTAD) biex tiżviluppa approċċ globali għat-

titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, speċjalment fis-settur tal-ħwejjeġ; jissottolinja l-

importanza li jiġu identifikati u vvalutati opportunitajiet settorjali jew ġeografiċi ġodda 

biex jinħolqu aktar inizjattivi responsabbli tal-katina tal-provvista; jistenna bil-ħerqa l-

komunikazzjoni li ġejja tal-Kummissjoni dwar ir-responsabilità soċjali korporattiva; 

20. Jitlob li l-Għajnuna għall-Kummerċ u l-assistenza teknika jkunu ffukati fuq l-għoti tas-
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setgħa lill-produtturi fqar, l-impriżi mikro u żgħar, l-ugwaljanza u l-għoti tas-setgħa lin-

nisa, u l-kooperattivi bil-għan li jiżdiedu l-benefiċċji tagħhom li jirriżultaw mis-swieq 

lokali u reġjonali; 

21. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa leġiżlazzjoni intiża biex tipprojbixxi l-

importazzjonijiet ta' kwalunkwe merkanzija prodotta permezz ta' kwalunkwe forma ta' 

dumping soċjali jew ambjentali, xogħol furzat jew skjavitù moderna u, fl-istess ħin, 

issaħħaħ il-kontrolli bbażati fuq prinċipji etiċi fir-rigward tal-importazzjoni u l-ktajjen 

ta' provvista; 

22. Jisħaq li huwa neċessarju li tiġi bbilanċjata mill-ġdid il-protezzjoni tad-drittijiet ta' 

proprjetà intellettwali lejn approċċ flessibbli, innovattiv u effikaċi sabiex tiġi ffaċilitata 

l-innovazzjoni, inklużi l-aspirazzjonijiet għall-innovazzjoni tal-pajjiżi li għadhom qed 

jiżviluppaw, fost l-oħrajn bil-għan li jiġu integrati aktar fil-ktajjen ta' valur mondjali; 

jitlob li dan l-ibbilanċjar mill-ġdid jiġi kkombinat ma' strateġiji għal aċċess effikaċi 

għall-mediċini, it-trasferiment tat-teknoloġija lejn pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, u 

l-protezzjoni tad-drittijiet tal-popli indiġeni f'dak li għandu x'jaqsam mal-bijodiversità 

tat-territorji tagħhom u l-għarfien tradizzjonali tagħhom; 

23. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja lill-pajjiżi i għadhom qed jiżviluppaw biex 

jagħmlu użu sħiħ u effikaċi mill-flessibilitajiet mibnija 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-għan li jiġi żgurat li dawn ikunu jistgħu jipprovdu 

aċċess għal mediċini essenzjali bi prezzijiet għal but ta' kulħadd fil-qafas tal-programmi 

nazzjonali tagħhom għas-saħħa pubblika; ifakkar lill-Kunsill, b'rabta ma' dan, jissodisfa 

l-impenji tad-Dikjarazzjoni ta' Doha billi jiżgura li l-Kummissjoni tiggarantixxi b'mod 

espliċitu l-aċċess għall-mediċina meta tinnegozja d-dispożizzjonijiet relatati mal-

farmaċewtika fil-qafas ta' ftehimiet kummerċjali bilaterali u reġjonali futuri ma' pajjiżi li 

għadhom qed jiżviluppaw, jew meta l-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw ikunu se 

jipproċedu għall-adeżjoni mad-WTO; jilqa' l-appoġġ tal-Kummissjoni għat-talba ta' 

estensjoni għal proprjetà intellettwali farmaċewtika mill-pajjiżi l-anqas żviluppati, għad 

illi l-Parlament jiddispjaċih għad-deċiżjoni tal-Kunsill TRIPS tad-WTO li din tingħata 

għal 17-il sena biss; jistieden lill-Kummissjoni żżomm lura milli timplimenta 

sanzjonijiet finanzjarji fuq pajjiżi terzi li japplikaw regoli konformi mad-WTO; 

24. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-ftehimiet kummerċjali jiffavorixxu t-tisħiħ tal-

iskemi ta' kummerċ ġust fl-UE u f'pajjiżi terzi; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura t-

traċċabilità tal-prodotti tul il-katina ta' provvista sħiħa; 

Valutazzjoni tal-impatt u monitoraġġ 

25. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-kwalità u l-preċiżjoni taż-żewġ valutazzjonijiet ex 

ante u ex post tal-ftehimiet kummerċjali, ibbażati fuq metodoloġija rieżaminata u l-użu 

ta' mudelli ekonomiċi aktar affidabbli; jisħaq fuq il-ħtieġa li dejjem tiġi ppreżentata 

valutazzjoni tal-impatt profonda u komprensiva tas-sostenibilità għall-inizjattivi fil-

qasam tal-politika kummerċjali, b'mod partikolari fid-dawl tar-rakkomandazzjoni 

reċenti tal-Ombudsman b'risposta għall-ilment 1409/201/JN dwar il-Ftehim ta' 

Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam; huwa tal-fehma li l-valutazzjonijiet għandhom 

jirrigwardaw minn tal-inqas is-setturi ekonomiċi sensittivi, id-drittijiet tal-bniedem u d-
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drittijiet soċjali u ambjentali, l-agrikoltura u l-produzzjoni lokali fir-reġjuni 

ultraperiferiċi, u jesprimi t-tħassib tiegħu rigward in-nuqqas ta' valutazzjonijiet interim u 

ex post u l-kwalità baxxa ħafna tal-valutazzjonijiet eżistenti, kif ħareġ mir-Rapport 

Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 02/2014; jinsisti li għandhom isiru 

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

kummerċjali sabiex dawk li jfasslu l-politika, il-partijiet ikkonċernati u l-kontribwenti 

tat-taxxa Ewropej ikunu jistgħu jivvalutaw jekk il-ftehimiet kummerċjali kisbux ir-

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

kummerċjali li ġew konklużi b'enfasi speċjali fuq l-SMEs, il-ħolqien ta' impjiegi diċenti, 

id-drittijiet tal-bniedem u l-ambjent, inkluż f'pajjiżi sħab, u biex tressaq miżuri 

addizzjonali biex tiżgura li l-pajjiżi l-anqas żviluppati jibbenefikaw mill-politiki 

kummerċjali tagħna; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi mekkaniżmu li jippermetti 

s-sospensjoni tal-ftehimiet ta' kummerċ ħieles u l-ftehimiet ta' assoċjazzjoni meta waħda 

mill-partijiet tikser id-drittijiet soċjali, ambjentali u/jew tal-bniedem; 

WTO 

26. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni taqdi rwol ewlieni fit-twettiq ta' riforma profonda tad-WTO, 

bil-għan ewlieni li l-funzjonament tagħha jsir aktar demokratiku u effiċjenti u biex l-

ħidma tagħha tiġi orjentata għar-regolamentazzjoni mill-ġdid tal-globalizzazzjoni, 

b'konsistenza sħiħa tad-WTO mas-sett ta' normi tan-NU, b'mod partikolari fir-rigward 

tad-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tax-xogħol, it-tibdil fil-klima u l-iżvilupp, bil-għan 

li l-politika kummerċjali ssir vettur ta' governanza globali u sabiex isir kontribut fl-

indirizzar ta' sfidi globali urġenti; jisħaq li l-multilateraliżmu riformat għandu jkun 

prijorità għall-politika kummerċjali tal-UE; jinsab imħasseb, b'rabta ma' dan, li l-aġenda 

bilaterali u plurilaterali tal-UE - aġenda li kulma jmur qiegħda tespandi - mhijiex isservi 

l-iskop li tikseb dan l-objettiv ewlieni, u jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, biex 

tiffriża n-negozjati attwali tal-ftehim ta' kummerċ ħieles u żżommu lura milli tagħti bidu 

għal oħrajn ġodda; 

27. Huwa tal-fehma li l-applikazzjoni dejjem aktar stretta tad-drittijiet ta' proprjetà 

intellettwali tipperikola l-libertà fundamentali ta' informazzjoni kif ukoll il-ħolqien u t-

tixrid tal-prodotti kreattivi meħtieġa għall-iżvilupp ta' settur kulturali b'saħħtu, u li din 

qed tiġi sfruttata bħala mezz biex tiġi llimitata l-innovazzjoni u tinħonoq il-

kompetizzjoni b'saħħitha; jibqa' xettiku dwar l-idea li l-protezzjoni u l-infurzar li dejjem 

qegħdin jiżdiedu tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali fi ftehimiet ta' kummerċ ħieles u 

fid-WTO awtomatikament se jwasslu għal eżiti ekonomiċi pożittivi għall-partijiet, u 

jissottolinja l-fatt li ħafna drabi l-benefiċċji tal-infurzar tad-drittijiet ta' proprjetà 

intellettwali jagħmlu piż żejjed fuq il-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw; jisħaq li, 

b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-farmaċewtiċi vitali, huwa essenzjali li 

jitqies l-irtirar ta' ċerti miżuri ta' infurzar, speċjalment meta dawn jintużaw biex 

jimpedixxu lill-farmaċewtiċi meħtieġa milli jilħqu l-pazjenti fil-pajjiżi li għadhom qed 

jiżviluppaw; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra mill-ġdid il-pożizzjoni tagħha fir-

rigward tal-protezzjoni tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali, inklużi l-privattivi, il-

marki kummerċjali, id-drittijiet tal-awtur, id-disinni, l-indikazzjonijiet ġeografiċi, il-

marka tal-oriġini u l-farmaċewtiċi; 

Ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa, l-elużjoni mit-taxxa u l-korruzzjoni 
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28. Iqis li l-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet dwar is-servizzi finanzjarji fil-ftehimiet 

kummerċjali spiss ikollha effetti negattivi f'dak li jikkonċerna l-ħasil tal-flus u l-

evażjoni u l-evitar tat-taxxa; jinsisti li l-ftehimiet kummerċjali għandhom iżidu l-

kooperazzjoni fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-ħasil tal-flus, il-frodi tat-taxxa u l-

evażjoni tat-taxxa; iqis li l-impenji bbażati fuq standards internazzjonali, obbligi ta' 

rappurtar għal kull pajjiż u skambju awtomatiku ta' informazzjoni għandhom jiġu 

inklużi fi ftehimiet internazzjonali xierqa biex ikunu l-bażi għal kwalunkwe 

liberalizzazzjoni ulterjuri tas-servizzi finanzjarji; 

29. Iqis li r-rabta bejn ftehimiet ta' kummerċ u ta' investiment u trattati dwar it-tassazzjoni 

doppja huma serjament nieqsa mill-istudju u jistieden lill-Kummissjoni tistudja bir-

reqqa kwalunkwe effett li tali għodod jista' jkollhom fuq xulxin u fuq koerenza ta' 

politika usa' fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa; 

Ħtiġijiet tal-SMEs 

30. Jenfasizza li politika kummerċjali progressiva għandha tagħti aktar attenzjoni għall-

ħtiġijiet speċifiċi tal-mikrointrapriżi u l-SMEs, u jwissi kontra l-periklu ta' ftehimiet 

kummerċjali bħat-TTIP, is-CETA u t-TiSA, li qed jiftħu s-suq tal-UE u jnaqqsu b'mod 

konsiderevoli l-iskambji intra-UE; jinnota li 13 % biss tal-SMEs Ewropej huma attivi 

internazzjonalment barra mill-UE filwaqt li jikkostitwixxu terz tal-esportazzjonijiet tal-

UE; 

31. Jisħaq li aċċess aktar rapidu għall-SMEs Ewropej għal proċeduri kontra d-dumping 

huwa fundamentali biex huma jitħarsu minn prattiki kummerċjali inġusti; jisħaq fuq il-

ħtieġa ta' riforma tal-qafas multilaterali tad-WTO sabiex l-SMEs jiġu involuti aħjar u 

sabiex ikun żgurat li jkun hemm soluzzjoni aktar rapida tat-tilwim; 

32. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta u ttejjeb l-għodod eżistenti b'rabta mas-

sussidjarjetà, in-nonduplikazzjoni u l-kumplimentarjetà fir-rigward ta' programmi tal-

Istati Membri rispettivi u l-valur miżjud Ewropew qabel ma tiżviluppa strumenti 

ulterjuri li jappoġġjaw l-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs; jenfasizza li l-Kummissjoni 

għandha tippreżenta valutazzjoni indipendenti tal-programmi kollha eżistenti lill-

Parlament; 

Investiment u soluzzjoni ta' tilwim bejn investituri u stati  

33. Jirrifjuta l-inklużjoni ta' kwalunkwe mekkaniżmu ta' soluzzjoni ta' tilwim bejn 

investituri u stati (kif kien jissejjaħ qabel) jew il-verżjoni l-ġdida tiegħu (magħrufa 

bħala Sistema ta' Qorti tal-Investiment) fil-ftehimiet tal-kummerċ internazzjonali bejn l-

UE u l-pajjiżi terzi jew bejn il-pajjiżi Ewropej, u jqis li huwa inaċċettabbli li jiġu 

stabbiliti korpi ġudizzjarji speċjali esklużivament għall-investituri; 

34. Ifakkar li l-politika ta' investiment tal-UE, speċjalment fil-każ li jkunu involuti fondi 

pubbliċi, jeħtiġilha tikkontribwixxi għall-kisba tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli; 

ifakkar fil-bżonn li jiżdiedu t-trasparenza u r-responsabilità ta' istituzzjonijiet ta' 

finanzjament għall-iżvilupp u s-sħubijiet pubbliċi-privati biex jitkejlu u jiġu 

mmonitorjati b'mod effikaċi l-flussi tal-flus, is-sostenibilità tad-dejn u l-valur miżjud 

għall-iżvilupp sostenibbli tal-proġetti tagħhom; 
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Kummerċ u agrikoltura 

35. Jafferma mill-ġdid l-applikazzjoni neċessarja u obbligatorja tal-prinċipju ta' 

prekawzjoni, u jinsisti li d-difiża tal-istandards għoljin Ewropej rigward l-ambjent, is-

sikurezza tal-ikel, il-benesseri tal-annimali u l-kundizzjonijiet soċjali hija ta' importanza 

kbira għaċ-ċittadini tal-UE, b'mod partikolari f'dak li jikkonċerna l-morali pubblika, l-

għażliet informati min-naħa tal-konsumatur, l-agrikoltura sostenibbli, il-livell għoli ta' 

traċċabilità, u t-tikkettar tal-prodotti, kif ukoll b'rabta mal-impenn biex jiġi żgurat li l-

importazzjonijiet kollha jikkonformaw mal-liġijiet applikabbli tal-UE; jeskludi 

kwalunkwe importazzjoni ta' OĠM u l-użu tal-ormoni għall-produzzjoni tal-ikel, u 

jappella għal regolamentazzjoni stretta tal-użu ta' pestiċidi u prodotti kimiċi oħrajn; 

jisħaq fuq il-ħtieġa ta' kontrolli aktar stretti fuq l-importazzjoni fil-fruntieri u ta' 

spezzjonijiet aktar stretti mill-Uffiċċju Alimentari u Veterinarju fir-rigward tal-

kundizzjonijiet ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni f'pajjiżi li jesportaw lejn l-UE, 

sabiex tiġi żgurata l-konformità mar-regoli tal-Unjoni; 

36. Ifakkar fl-importanza tal-indikazzjonijiet ġeografiċi fil-promozzjoni ta' prodotti 

agroalimentari tradizzjonali Ewropej, li jħarsuhom minn prattiki dannużi ta' free-riding, 

li jiggarantixxu d-drittijiet u l-għażliet konxji tal-konsumaturi u jiġu salvagwardati l-

produtturi rurali u l-bdiewa, b'aċċenn partikolari għall-SMEs; 

Akkwist pubbliku 

37. Ifakkar fl-importanza tal-akkwist pubbliku għall-SMEs u bħala għodda biex iħeġġu 

mudelli ta' produzzjoni sostenibbli u etiċi; jisħaq li, fil-kuntest tal-kummerċ, l-istati 

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

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

politiki ta' akkwist pubbliku għandhom ikunu konformi mal-Konvenzjoni 94 tal-ILO; 

jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-UE għandha wieħed mill-aktar swieq miftuħa għall-

akkwist pubbliku fost il-membri kollha tad-WTO, u jqis li l-UE għandha tibbilanċja din 

is-sitwazzjoni mill-ġdid u tadotta strumenti simili għall-US Small Business Act li 

jippermettu diskriminazzjoni pożittiva favur atturi ekonomiċi lokali; 

Ir-riżorsi naturali  

38. Jenfasizza li r-riżorsi naturali huma limitati u għandhom jintużaw b'mod li jkun 

ekonomikament u ambjentalment sostenibbli, filwaqt li tingħata prijorità lir-riċiklaġġ; 

jirrikonoxxi d-dipendenza kbira tal-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw u speċjalment 

tal-pajjiżi l-anqas żviluppati fuq ir-riżorsi naturali; 

39. Jenfasizza l-importanza li ssir tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet 

ta' karbonju, u għaldaqstant iħeġġeġ lill-Kummissjoni ttejjeb il-kooperazzjoni fir-

rigward ta' attivitajiet ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni mmirati biex jibnu sħubijiet ta' 

enerġija sostenibbli u jtejbu l-kooperazzjoni teknoloġika, b'mod partikolari fil-qasam 

tal-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza fl-enerġija u s-salvagwardji, kif ukoll li tiġi evitata 

r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju sabiex jintlaħqu l-objettivi deskritti fil-

COP21. 
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40. Għadu mħasseb ħafna dwar iż-żieda riċenti fil-kriminalità marbuta mal-organiżmi 

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

fuq il-bijodiversità u l-għadd ta' speċijiet, iżda hija ta' periklu ċar u attwali għall-

għajxien u l-ekonomiji lokali, speċjalment f'pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw; jilqa' l-

impenn tal-UE biex jiġi eliminat il-kummerċ illegali ta' organiżmi selvaġġi bħala parti 

mir-reazzjoni tal-UE għall-Aġenda għall-Iżvilupp Sostenibbli għall-2030 tan-NU, 

b'mod partikolari l-Għan għal Żvilupp Sostenibbli Nru 15, li jinnota mhux biss il-bżonn 

li jiġi żgurat tmiem il-kaċċa illegali u t-traffikar ta' speċijiet protetti ta' flora u fawna, 

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

prodotti illegali ta' organiżmi selvaġġi; jistenna, f'dan ir-rigward, li l-Kummissjoni, wara 

perjodu ta' riflessjoni li jinkludi l-Parlament u l-Istati Membri, tikkunsidra kif l-aħjar 

jiġu inklużi dispożizzjonijiet dwar il-Kummerċ Illegali tal-Ħajja Selvaġġa fil-ftehimiet 

kummerċjali futuri kollha tal-UE; 

41. 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-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, lill-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti 

dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp, u lill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO). 

Or. en 

 

 

 


