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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-

kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1. Ifakkar li l-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp (ODA) hija riżorsa unika u prezzjuża fil-

ġlieda globali kontra l-faqar, l-inugwaljanza u l-marġinalizzazzjoni; jenfasizza li, 

filwaqt li s-sorsi kollha ta' finanzjament huma importanti għall-iżvilupp sostenibbli, l-

għajnuna tista' tikseb riżultati li sorsi oħra ma jistgħux jiksbuhom; jenfasizza l-ħtieġa li 

jiġi żgurat li l-kummerċ isir strument effikaċi biex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli (SDGs) u li l-azzjoni tas-settur privat, jekk tkun allinjata ma' prinċipji ta' 

effikaċja tal-iżvilupp miftiehma internazzjonalment, tista' tikkontribwixxi għat-twettiq 

ta' żvilupp inklużiv u sostenibbli u għall-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030; 

jissottolinja l-ħtieġa li jintlaħaq bilanċ ġdid bejn id-dritt dwar il-kummerċ u l-

investiment ma' dak dwar id-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari fil-ktajjen ta' 

provvista globali; 

2.  Jenfasizza li, fir-rigward tal-iżvilupp, is-settur privat għandu jkollu l-parti tiegħu biex 

jikkontribwixxi għat-twettiq tal-Aġenda 2030 u jirrispetta l-prinċipji kondiviżi u l-valuri 

komuni, bħall-prinċipji ta' effikaċja tal-iżvilupp miftiehma internazzjonalment, jiġifieri 

s-sjieda, l-allinjament, l-armonizzazzjoni u r-responsabbiltà, u li l-objettivi ta' żvilupp 

għandhom jipprevalu; ifakkar fl-impenn, f'termini ta' trasparenza u rispett għad-drittijiet 

tal-bniedem, propost lis-settur privat skont il-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju 

u d-Drittijiet tal-Bniedem (UNGPs) u l-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi 

Multinazzjonali; f'dan ir-rigward, iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex, 

abbażi tat-tagħlimiet meħuda minn inizjattivi leġiżlattivi preċedenti tal-UE, ifasslu qafas 

regolatorju koerenti dwar obbligi ta' diliġenza dovuta fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem 

fil-katini tal-provvista; 

3. Jitlob lill-UE tiżgura li l-attivitajiet tagħha mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, kemm fil-

qasam tal-iżvilupp kif ukoll f'dak tal-kummerċ, ikunu bbażati fuq qafas ibbilanċjat bejn 

sħab ugwali, allinjati mal-prinċipju tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp stabbilit fl-

Artikolu 208 tat-TFUE, u mmirati lejn il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem; iħeġġeġ bil-qawwa lill-UE tkompli l-ħidma tagħha rigward l-

operazzjonalizzazzjoni tal-approċċ tagħha bbażat fuq id-drittijiet fl-attivitajiet kollha tal-

iżvilupp; 

4. Iwissi kontra l-iżvilupp ta' standard doppju dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-

korporazzjonijiet fil-ftehimiet dwar l-investiment u l-kummerċ; jinnota li d-dipendenza 

fuq miżuri volontarji biex tiġi promossa d-diliġenza dovuta tista' tkun insuffiċjenti u li 

d-drittijiet tal-investituri jridu jkunu akkumpanjati minn obbligi f'termini ta' konformità 

mad-drittijiet tal-bniedem, mal-istandards tax-xogħol u mad-dritt ambjentali; jenfasizza, 

f'kuntest li fih il-Kummissjoni pproponiet il-ħolqien ta' Qorti Multilaterali tal-

Investimenti bħala entità permanenti biex tinforza d-drittijiet tal-investituri, l-

importanza li jiġu indirizzati dawn l-iżbilanċi, u jitlob li l-UE timpenja ruħha b'mod 

attiv f'negozjati kostruttivi dwar l-istrument vinkolanti tan-NU dwar l-intrapriżi u d-

drittijiet tal-bniedem sabiex tħares il-primat tad-drittijiet tal-bniedem;  
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5. Itenni l-ħtieġa li l-obbligi extraterritorjali tad-drittijiet tal-bniedem tal-Istati Membri tal-

UE jiġu implimentati b'mod sħiħ, kif stabbiliti fil-Prinċipji ta' Maastricht, fuq il-bażi tal-

istrumenti varji tal-Kunsill tal-Ewropa, b'mod partikolari l-Konvenzjoni Ewropea dwar 

id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB); 

6. Jissottolinja li l-kummerċ mhuwiex għan fih innifsu, iżda li politika tal-kummerċ 

inklużiva, ibbażata fuq ir-regoli, ħielsa u ġusta, jekk tkun allinjata mal-SDGs, tista' 

tikkontribwixxi għall-qerda tal-faqar, l-objettiv primarju tal-politika ta' kooperazzjoni 

għall-iżvilupp tal-UE, għat-tnaqqis tal-inugwaljanzi, u għall-ħolqien ta' impjiegi 

deċenti; jitlob li jiġu żgurati tendenzi ta' konsum u produzzjoni sostenibbli jissottolinja 

l-ħtieġa li s-sħab kummerċjali tal-UE fid-dinja li qed tiżviluppa jiżguraw governanza 

tajba u jirrispettaw l-istat tad-dritt;  

7. Jenfasizza li l-governanza tal-kummerċ globali għandha tippermetti integrazzjoni 

kummerċjali li toħloq opportunitajiet reali għall-iżvilupp sostenibbli; jirrimarka, f'dan il-

kuntest, li l-arkitettura kurrenti ta' trattament speċjali u differenzjali (SDT) fid-WTO 

mhux qed iġġib ir-riżultati mistennija; jisħaq fuq il-ħtieġa li d-dispożizzjonijiet tal-SDT 

isiru aktar effikaċi u operazzjonali għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw;  

8. ifakkar fil-ħtieġa li jissaħħaħ il-prinċipju tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp, li 

jirrikjedi li l-għanijiet tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp jitqiesu fil-politiki li x'aktarx 

jolqtu lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jitlob li l-UE tevalwa sistematikament l-impatt tal-

politiki kummerċjali u fiskali tagħha fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u tiżgura li l-

ftehimiet ta' investiment u kummerċjali kollha tagħha jinkludu dispożizzjonijiet għal 

valutazzjonijiet tal-impatt ex ante u ex post indipendenti dwar id-drittijiet tal-bniedem, 

rekwiżiti infurzabbli ta' diliġenza dovuta u mekkaniżmi ta' responsabbiltà effikaċi;  

9. Jenfasizza li l-ftehimiet kummerċjali jista' jkollhom impatt negattiv fuq is-sigurtà tal-

ikel fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jitlob lill-UE tipproteġi l-produzzjoni tal-ikel lokali u 

tevita effetti dannużi ta' importazzjonijiet irħas, inkluż taħt il-kappa ta' Ftehimiet ta' 

Sħubija Ekonomika (FSE);  

10. Itenni li l-konsegwenzi ambjentali tal-politika tal-kummerċ huma distribwiti b'mod 

żbilanċjat; jappella, għalhekk, biex l-UE tintegra s-sostenibbiltà ambjentali, il-ġestjoni 

sostenibbli tar-riżorsi naturali, id-drittijiet għaż-żamma ta' art u l-kunsiderazzjoni 

effettiva ta' komunitajiet indiġeni u lokali fil-politika kummerċjali tal-UE;  

11. Jinnota li l-ftehimiet ta' kummerċ ħieles (FTAs) bilaterali u reġjonali jista' jkollhom 

dispożizzjonijiet aktar stretti minn dawk adottati fil-livell tad-WTO, u li dawn id-

dispożizzjonijiet jistgħu jimponu restrizzjonijiet fuq il-gvernijiet nazzjonali; b'mod 

partikolari, jinnota bi tħassib li l-ħtiġijiet tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw li jħaddmu l-

politiki meħtieġa ħalli jippromwovu s-sigurtà tal-ikel u l-iżvilupp rurali tagħhom 

mhumiex ikkunsidrati biżżejjed fl-FTAs reġjonali u bilaterali, inklużi l-FSE mal-pajjiżi 

AKP, u li ħafna drabi l-pajjiżi li qed jiżviluppaw ma jkunux jistgħu jużaw il-flessibilità 

li l-ftehimiet tad-WTO joffru; 

12. Jiddeplora l-fatt li tal-anqas 218 miljun tifel u tifla huma sfruttati f'xogħol tat-tfal, 

prinċipalment bil-għan li jitnaqqsu l-ispejjeż; jitlob li l-UE tiżgura li l-oġġetti ċċirkolati 

fl-UE taħt skemi ta' ċertifikazzjoni etika ma jkunux ġejjin minn xogħol tat-tfal jew 

furzat, tiggarantixxi l-użu affidabbli tat-tikketti 'ġusti' u 'etiċi', u tgħin lill-konsumaturi 
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jagħmlu għażliet infurmati; 

13. Jenfasizza li l-proliferazzjoni ta' FTAs bilaterali u reġjonali tqajjem tħassib dwar il-

koerenza tal-governanza globali tal-kummerċ u timmina r-rwol ċentrali tad-WTO fl-

istabbiliment ta' regoli globali; f'dan l-isfond, itenni l-importanza tal-ordni multilaterali 

bbażat fuq ir-regoli, li fiha l-pajjiżi huma rappreżentati b'mod ugwali, bħala l-aktar mod 

effikaċi biex tinkiseb sistema kummerċjali globali inklużiva; jisħaq fuq l-importanza ta' 

dispożizzjonijiet infurzabbli dwar l-istandards soċjali, tax-xogħol u ambjentali fil-

ftehimiet kummerċjali u jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tinkludi kapitoli vinkolanti 

dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli; jenfasizza li dawn id-dispożizzjonijiet 

għandhom jiġu infurzati permezz ta' mekkaniżmi ta' monitoraġġ effikaċi li jippermettu 

lill-individwu jfittex rimedju; jappella għal miżuri ta' akkumpanjament, inkluż appoġġ 

finanzjarju, li għandhom jiġu implimentati fil-ftehimiet kummerċjali konklużi ma' 

pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex jappoġġjaw l-isforzi tagħhom fir-rispett u fl-

implimentazzjoni ta' standards soċjali u ambjentali miftiehma internazzjonalment; itenni 

l-appell tiegħu għal aktar trasparenza fil-kummerċ tar-riżorsi naturali; 

14. Ifakkar li l-Afrika għadha marġinalizzata fil-kuntest globali, u jitlob lill-UE tappoġġja l-

ambizzjonijiet tagħha li toħloq suq intra-Afrikan ġenwin u tevita li tieħu passi li jistgħu 

jfixklu dawn l-ambizzjonijiet; jissottolinja, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li jiġi massimizzat 

l-iżvilupp u l-impatt pożittiv tal-migrazzjoni u l-mobilità; 

15. Jitlob lill-UE tikkunsidra l-livell differenti ta' żvilupp u l-kapaċitajiet tal-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw u tappoġġja lill-pajjiżi Afrikani biex isaħħu l-kapaċitajiet produttivi u ta' 

trasformazzjoni tagħhom sabiex isiru anqas dipendenti fuq il-materja prima u fuq 

prodotti pproċessati sempliċi, itejbu l-kompetittività u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-

swieq globali, u joħolqu impjiegi ta' kwalità, inkluż, b'mod partikolari, billi jsaħħu r-

rwol tan-nisa fl-ekonomija formali u informali; jisħaq fuq il-ħtieġa li kwalunkwe ftehim 

kummerċjali ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw jipprovdi skedi ta' liberalizzazzjoni 

suffiċjentement asimmetriċi, protezzjoni għall-industriji li għadhom jibdew, regoli ta' 

oriġini li jgħinu l-iżvilupp u dispożizzjonijiet ta' salvagwardja effikaċi; 

16. Jappoġġja l-ħolqien ta' żona ta' kummerċ ħieles kontinentali fl-Afrika; jenfasizza li l-

FSE, jekk ikunu akkumpanjati minn miżuri strutturali xierqa u sorveljati kif imiss, 

jistgħu jkunu għodda importanti għall-promozzjoni tal-integrazzjoni reġjonali u tal-

iżvilupp sostenibbli permezz tal-kummerċ; jissottolinja l-ħtieġa li l-promozzjoni tad-

drittijiet tal-bniedem u t-twettiq tal-Aġenda 2030 jitqiegħdu fil-qalba ta' dawn il-

ftehimiet; jisħaq fuq l-importanza li l-pajjiżi sħab ikunu involuti biex tinħoloq sjieda fil-

livell tal-gvern u f'dak tas-soċjetà ċivili; jinsisti, f'dan ir-rigward, li huwa ferm 

importanti, kif iddikjarat fl-SDG 17.15, li jiġi rispettat id-dritt tal-pajjiżi sħab li 

jirregolaw u jieħdu deċiżjonijiet xierqa fil-kuntest nazzjonali tagħhom u li jaqdu t-talbiet 

tal-popolazzjonijiet tagħhom, u l-importanza li dawn il-pajjiżi jissodisfaw l-obbligi 

tagħhom tad-drittijiet tal-bniedem u impenji internazzjonali oħrajn; jenfasizza li r-

relazzjonijiet futuri bejn l-AKP u l-UE jridu jkunu bbażati fuq qafas ibbilanċjat bejn 

sħab ugwali; 

17. Jinnota li s'issa ġie konkluż FTE komprensiv wieħed; jitlob għalhekk li l-UE 

tirrikonoxxi d-diffikultajiet relatati mal-FTE li jiltaqgħu magħhom il-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw fil-proċess ta' wara l-Ftehim ta' Cotonou; jisħaq fuq il-ħtieġa, b'mod 
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partikolari, li titwettaq analiżi fil-fond tal-impatt tagħhom fuq l-ekonomiji Afrikani u s-

swieq tax-xogħol rispettivi tagħhom, u għall-promozzjoni tal-kummerċ intrareġjonali fl-

Afrika; 

18. Jiddeplora li, kull sena, l-Afrika qed toħroġ somma li taqbeż it-total tal-ODA annwali 

fil-forma ta' flussi finanzjarji illeċiti; jenfasizza l-impatt dannuż tal-evażjoni tat-taxxa 

fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, li huma mċaħħda b'dan il-mod minn ammonti 

sostanzjali ta' flus pubbliċi li jistgħu jintużaw, pereżempju, mhux biss biex itejbu t-

tkabbir ekonomiku, il-protezzjoni ambjentali u s-servizzi pubbliċi, iżda wkoll biex 

jippromwovu l-koeżjoni soċjali; jappella lill-Kummissjoni tinnegozja ftehimiet 

kummerċjali biex tipprijoritizza l-ġlieda kontra din il-problema serja, bl-użu tal-għodod 

kollha għad-dispożizzjoni tagħha; jinsisti fuq l-inklużjoni fl-FTAs u fir-reġimi 

kummerċjali preferenzjali tal-UE ta' dispożizzjonijiet rigorużi biex ikunu miġġielda l-

evażjoni u l-evitar tat-taxxa;  

19. Itenni l-appell tiegħu biex jinħolqu għodod effikaċi għall-ġlieda kontra l-evażjoni u l-

evitar tat-taxxa globalment u biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni dwar kwistjonijiet tat-

taxxa mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, inkluża l-mobilizzazzjoni ta' riżorsi domestiċi;  

20. Ifakkar fil-ħtieġa li jiġi stabbilit korp intergovernattiv tan-NU biex jaħdem fuq bażi ta' 

ugwaljanza mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw fir-riforma tar-regoli tat-taxxa globali; 

21. Ifakkar fl-effetti li għandha l-politika agrikola komuni (PAK) tal-UE fuq il-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw; jitlob, f'dan ir-rigward, li l-UE tiżgura li l-PAK futura ssolvi l-problemi 

relatati mal-mudell agrikolu attwali li huwa orjentat lejn l-esportazzjoni, billi ttejjeb is-

swieq interni tal-UE u l-ktajjen qosra tal-provvista tal-ikel b'mod sostenibbli sabiex, 

minn naħa waħda, ma tfixkilx l-iżvilupp tal-pajjiż li qed jiżviluppa u, min-naħa l-oħra, 

tiżgura reżiljenza għal xokkijiet esterni; 

22. Jisħaq fuq l-importanza li l-politiki kummerċjali jiġu adattati biex jappoġġjaw l-isforzi 

nazzjonali fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima f'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi; 

23. Ifakkar li l-Artikolu 8 tat-TFUE jipprevedi li: "Fl-azzjonijiet kollha tagħha l-Unjoni 

għandha tfittex li telimina l-inugwaljanzi, u li tinkoraġġixxi ugwaljanza, bejn l-irġiel u 

n-nisa"; jinnota bi tħassib li għad hemm diffikultajiet fil-valutazzjoni tar-relazzjoni bejn 

il-kummerċ u l-ġeneru minħabba għadd ta' fatturi, inkluż nuqqas ta' data; jisħaq fuq il-

ħtieġa li tinftiehem aħjar id-dinamika tal-ġeneru assoċjata ma' ftehimiet kummerċjali; 

jinsisti li l-ftehimiet kummerċjali kollha tal-UE għandhom jippromwovu l-ugwaljanza 

bejn il-ġeneri u jixprunaw it-tnaqqis fl-inugwaljanzi; 

24. Jappella għat-trasparenza fil-ftehimiet kummerċjali u għall-involviment sħiħ tas-soċjetà 

ċivili tal-pajjiżi sħab ikkonċernati fin-negozjati u l-implimentazzjoni tal-ftehimiet 

kummerċjali futuri; 

25. Jappoġġja bil-qawwa l-integrazzjoni ulterjuri tat-teknoloġiji u tas-servizzi diġitali fil-

politika tal-iżvilupp tal-UE; jitlob li l-Kummissjoni żżid l-investimenti fl-iżvilupp tal-

infrastruttura diġitali fin-Nofsinhar Globali; 

26. Jilqa' l-pjan ta' investiment estern tal-UE bil-għan li jrawwem it-tkabbir sostenibbli, l-

investiment u l-ħolqien tal-impjiegi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jitlob li l-mandat 
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kurrenti ta' self estern tal-BEI jiġi estiż biex jiżdied ir-rwol tiegħu fil-kisba tal-iżvilupp 

sostenibbli, permezz ta' finanzjament imħallat, kofinanzjament ta' proġetti u l-iżvilupp 

tas-settur privat lokali, b'enfasi fuq il-pajjiżi l-anqas żviluppati u fuq l-Istati fraġli; 

27. Jisħaq fuq il-fatt li hemm nuqqasijiet kbar f'termini ta' trasparenza u traċċabilità, li 

jqajjem kwistjonijiet serji fir-rigward tal-integrità ta' ħafna sistemi ta' awditjar u 

ċertifikazzjoni etiċi fil-ktajjen tal-provvista; 

28. Jilqa' l-istrateġija tal-Kummissjoni "Għajnuna għall-Kummerċ", aġġornata fl-2017, li 

għandha l-għan li ssaħħaħ u timmodernizza l-appoġġ tal-UE għall-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw; jappella għal aktar sforzi u żieda fl-impenn finanzjarju tal-UE favur l-

inizjattivi "Għajnuna għall-Kummerċ" sabiex jgħinu lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 

speċjalment dawk l-anqas żviluppati, ħalli jiksbu prosperità permezz tal-kummerċ u l-

investimenti, u biex jappoġġjaw l-azzjonijiet tagħhom għat-twettiq tal-SDGs.  
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