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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 liberalizzazzjoni tal-kummerċ, jekk tkun akkumpanjata minn politiki xierqa u 
istituzzjonijiet li jimmassimizzaw u jiddistribwixxu aħjar il-benefiċċji tal-kummerċ, 
tista’ tkun pożittiva f’termini tat-tnaqqis tal-faqar u tal-inugwaljanzi, iżda mhijiex 
biżżejjed sabiex jiġi avvanzat l-iżvilupp sostenibbli; ifakkar li l-kompetittività u t-
tkabbir ekonomiku mhumiex biss għanijiet, iżda wkoll mezzi biex jintużaw għall-
benefiċċju tal-bnedmin; jissottolinja, f’dan il-kuntest, li l-kummerċ għandu jibqa’ 
għodda għall-iżvilupp sostenibbli; jilqa’ l-fatt li l-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp illum 
jirrappreżentaw nofs il-kummerċ dinji, li tfisser żieda mit-33 % rreġistrat fis-sena 2000, 
u li l-għadd ta’ persuni li qegħdin jgħixu f’faqar estrem naqas bin-nofs mill-1999, għal 
ftit inqas minn biljun persuna; 

2. Itenni l-importanza tal-promozzjoni ta’ riformi ta’ politika fis-sistema kummerċjali 
multilaterali li jappoġġaw objettivi relatati mal-iżvilupp, b’mod partikolari permezz tal-
Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli; jissottolinja l-potenzjal tad-WTO bħala forum 
effiċjenti ta' negozjati multilaterali bbażat fuq ir-regoli li jipprovdi pjattaforma għal 
diskussjoni miftuħa dwar kwistjonijiet relatati mal-kummerċ globali; jinsisti li l-UE 
għandha tkompli tippromwovi modernizzazzjoni u demokratizzazzjoni ulterjuri tad-
WTO sabiex jiġi żgurat li l-pajjiżi kollha jkunu rappreżentati fuq l-istess livell;

3. Ifakkar li n-nuqqas ta’ integrazzjoni ta’ normi u standards tad-drittijiet tal-bniedem 
f’regoli globali li jirregolaw il-kummerċ u l-investiment jagħmilha diffiċli biex il-
kumpaniji jinżammu responsabbli; jisħaq fuq il-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; jistieden lill-UE, għal dan l-għan, tieħu 
inizjattivi fid-WTO għar-regolamentazzjoni ta’ ktajjen ta’ provvista globali speċifiċi, 
b’mod partikolari fis-settur tal-ħwejjeġ bħala l-ewwel pass; itenni wkoll l-importanza li 
l-UE tkun involuta b’mod attiv fil-proċess tal-grupp ta’ ħidma intergovernattiv miftuħ 
dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħrajn fir-rigward 
tad-drittijiet tal-bniedem (OEIGWG) u li tħares il-primat tad-drittijiet tal-bniedem fuq l-
interessi kummerċjali;

4. Jappella għal aġenda tal-kummerċ dinji bbażata fuq il-prinċipju ta’ kummerċ ġust għall-
benefiċċju ta’ kulħadd, li tpoġġi l-iżvilupp u d-drittijiet soċjali, ambjentali u tal-bniedem 
fil-qalba tal-proċess u li tiffoka b’mod speċjali fuq il-ħtiġijiet tal-pajjiżi fil-fażi tal-
iżvilupp b’introjtu baxx u tal-pajjiżi l-anqas żviluppati; jenfasizza f’dan ir-rigward il-
ħtieġa li jiġu promossi dispożizzjonijiet komprensivi, vinkolanti u infurzabbli dwar l-
istandards soċjali, tax-xogħol u ambjentali fi ftehimiet kummerċjali;

5. Iħeġġeġ sabiex id-drittijiet tal-bniedem ikunu ġenwinament protetti u sabiex 
mekkaniżmi ta’ rimedju li jkunu effettivi u aċċessibbli għall-individwi jintużaw għar-
riżoluzzjoni ta’ nuqqas ta’ qbil dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem; ifakkar fl-
importanza li l-ugwaljanza bejn is-sessi u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa jiġu integrati 
fil-politiki kummerċjali kollha, inkluż fir-regoli tad-WTO;
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6. Huwa tal-fehma li, mindu tnieda ċ-Ċiklu ta’ Doha fl-2001, id-dinja nbidlet b’mod 
drammatiku f’termini ekonomiċi, politiċi u teknoloġiċi; iħeġġeġ, għalhekk, lid-WTO 
tirrifletti aħjar l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) fl-Aġenda ta’ Doha għall-
Iżvilupp sabiex tindirizza kif xieraq sfidi ġodda, bħall-kummerċ elettroniku, il-kummerċ 
diġitali, it-trasparenza fl-investiment, is-sussidji u l-kapaċità żejda, il-ktajjen ta' valur 
globali, l-akkwist pubbliku, u r-regolamentazzjoni domestika fis-servizzi, l-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta' daqs medju; jisħaq fuq il-ħtieġa ta’ riforma tad-WTO, inkluż il-
mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim, sabiex tiġi żgurata sistema kummerċjali 
multilaterali ġusta u bbilanċjata; jissottolinja l-importanza għall-membri tad-WTO li 
huma fil-fażi tal-iżvilupp li jissodisfaw l-obbligi tagħhom u li jiddeċiedu fuq il-pass u s-
sekwenza tal-liberalizzazzjoni tal-kummerċ tagħhom stess skont il-livell tal-iżvilupp 
tagħhom;

7. Jitlob żieda fl-appoġġ għall-proġetti ta’ Għajnuna għall-Kummerċ fil-qafas tal-għajnuna 
għall-iżvilupp sabiex opportunitajiet diġitali jinbidlu f’realtajiet ta’ kummerċ għall-
pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp;

8. Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jirrikonoxxu kif xieraq id-diffikultajiet li jiltaqgħu 
magħhom il-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp fl-implimentazzjoni tal-obbligi tagħhom skont il-
ftehimiet tad-WTO; jinnota li dawn il-problemi jinkludu (a) il-projbizzjoni ta’ miżuri u 
sussidji ta’ investiment, li tagħmilha diffiċli biex titħeġġeġ l-industrija domestika; (b) il-
liberalizzazzjoni tal-importazzjoni fl-agrikoltura, li thedded il-vijabbiltà u l-għajxien ta’ 
bdiewa żgħar fejn il-prodotti tagħhom jikkompetu ma’ ikel importat li jkun orħos; (c) l-
impatt negattiv ta’ reġim ta’ livell għoli tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali fuq l-
aċċess għall-mediċina u t-trasferiment tat-teknoloġiji; u (d) iż-żieda fil-pressjonijiet fuq 
il-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp biex jiftħu s-setturi tas-servizzi tagħhom, li tista’ timmina l-
vijabbiltà tal-fornituri tas-servizzi lokali;

9. Itenni l-appell tiegħu lill-UE biex tiżgura li l-attivitajiet tagħha mal-pajjiżi fil-fażi tal-
iżvilupp, 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-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), u mmirati lejn il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem;

10. Jilqa’ d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta’ Faċilitazzjoni tal-Kummerċ tad-WTO fit-
22 ta’ Frar 2017, u jinnota li dan il-ftehim għandu jirriżulta f’benefiċċji sinifikanti 
b’mod partikolari għall-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp; ifakkar fl-importanza li tingħata 
assistenza mmirata u sostenibbli fil-livell tekniku, finanzjarju u tat-tisħiħ tal-
kapaċitajiet, bl-għan li jiġu appoġġati l-membri tad-WTO li huma l-pajjiżi fil-fażi tal-
iżvilupp, b’mod partikolari lill-pajjiżi l-anqas żviluppati, sabiex jimplimentaw il-ftehim 
u jaġġustaw għall-proċess ta’ riforma;

11. Huwa tal-fehma li r-regoli tad-WTO u ftehimiet kummerċjali multilaterali oħra 
għandhom iwessgħu l-ambitu għal trattament speċjali u differenzjali sabiex jippermettu 
użu aktar attiv ta’ għodod li jippromwovu l-industriji li għadhom jibdew; iħeġġeġ lill-
UE u lill-Istati Membri jiżguraw il-prinċipju ta’ trattament speċjali u differenzjali għall-
membri kollha tad-WTO kklassifikati mill-Bank Dinji bħala pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp;

12. Jenfasizza l-fatt li l-ftehimiet kummerċjali jista' jkollhom impatt negattiv fuq is-sigurtà 
tal-ikel fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp; jiddispjaċih dwar il-fatt li ż-żewġ strumenti 
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proposti mill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp fi ħdan il-qafas tan-negozjati fid-WTO bl-għan 
li jippromwovu l-għajxien tal-bdiewa żgħar, is-sigurtà tal-ikel u l-iżvilupp rurali, 
jiġifieri Prodotti Speċjali u Mekkaniżmu ta’ Salvagwardja Speċjali, ma ġewx stabbiliti; 
jappella lill-UE tappoġġa t-talbiet tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp sabiex jipproteġu s-
sistemi tal-produzzjoni tal-ikel tagħhom minn effetti potenzjalment distruttivi b’riżultat 
ta’ importazzjonijiet irħas, inkluż fl-ambitu tal-Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika;

13. Jiddispjaċih dwar il-fatt li l-ħdax-il Konferenza Ministerjali tad-WTO ma kellha l-ebda 
progress dwar kwistjonijiet ta’ importanza fundamentali għall-pajjiżi fil-fażi tal-
iżvilupp; jilqa’, madankollu, it-trattament preferenzjali msaħħaħ li ġie assigurat fid-
WTO għall-pajjiżi l-anqas żviluppati, li jinkludi regoli preferenzjali tal-oriġini u 
trattament preferenzjali għall-fornituri ta’ servizzi, u jenfasizza l-ħtieġa li jitwettqu 
miżuri ta’ tisħiħ tal-kapaċitajiet li jippermettu lill-fornituri minn pajjiżi l-anqas 
żviluppati jibbenefikaw mid-deroga għas-servizzi tal-pajjiżi l-anqas żviluppati;

14. Jisħaq fuq il-fatt li l-objettiv tal-iżvilupp sostenibbli għandu jsir il-prinċipju li jiggwida 
l-ħidma tad-WTO, li r-regoli u l-operazzjonijiet tagħhom għandhom jitfasslu abbażi 
tiegħu u jkunu allinjati mal-Aġenda 2030 u mal-Ftehim ta’ Pariġi dwar il-Klima, li jridu 
jintużaw bħala punti ta’ riferiment għal impenji ulterjuri; jissottolinja, barra minn hekk, 
l-importanza li tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-ktajjen ta’ valur globali u li dawn jiġu 
allinjati mad-drittijiet tal-bniedem u mal-istandards soċjali u ambjentali;

15. Jenfasizza l-importanza tal-forniment ta’ kwantità suffiċjenti ta’ ikel ta’ kwalità tajba, 
ilma nadif u l-bini ta’ faċilitajiet addizzjonali ta’ rimi ta’ ilma mormi sabiex jitwettqu l-
SDGs Nri 2 u 6; jiġbed l-attenzjoni, barra minn hekk, fuq l-iskala u l-implikazzjonijiet 
tal-faqar enerġetiku fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, u jitlob azzjoni addizzjonali biex 
jitnaqqas il-faqar enerġetiku skont l-SDG Nru 7, b’mod partikolari f’żoni rurali remoti 
f'reġjuni u li mhumiex mqabbdin mal-grilja tal-enerġija;

16. Jinsisti li l-Ftehim tad-WTO dwar l-aspetti tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali relatati 
mal-kummerċ (TRIPS) għandhom ikunu aktar iffukati fuq l-iżvilupp; ifakkar fl-
importanza assoluta li jiġi żgurat aċċess għal mediċini għal kulħadd, u għal dan l-għan, 
iħeġġeġ użu aktar komprensiv tal-flessibilitajiet tat-TRIPS kif imnaqqxa fid-
Dikjarazzjoni ta’ Doha; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ix-xejriet kurrenti tal-
privatizzazzjoni taż-żerriegħa, li jimminaw id-dritt tal-poplu għall-ikel; jistieden lill-
Kummissjoni tesplora u tadotta aktar miżuri kontra l-bijopiraterija;

17. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-mekkaniżmu ta’ aġġustamenti tat-taxxa tal-fruntieri tal-
karbonju bħala għodda importanti biex tiġi ggarantita kompetizzjoni ġusta għall-
kumpaniji li jieħdu azzjoni biex inaqqsu l-impatt tagħhom fuq il-klima;

18. Jiddeplora l-fatt li l-obbligi fl-ambitu tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Applikazzjoni tal-
Miżuri Sanitarji u Fitosanitarji ma jirrikonoxxux id-dritt tal-istati li jadottaw 
regolamentazzjoni abbażi tal-prinċipju ta’ prekawzjoni; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati 
Membri jiddefendu r-rikonoxximent sħiħ ta’ dan il-prinċipju fl-obbligi tad-WTO;

19. Jinsab imħasseb, fil-kuntest imsemmi hawn fuq, li l-proliferazzjoni tal-ftehimiet 
kummerċjali bilaterali u plurilaterali jistgħu jwasslu għal frammentazzjoni tal-politika 
kummerċjali internazzjonali u b'hekk jimminaw ir-rwol tad-WTO; ifakkar il-fatt li l-
pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp huma l-aktar fil-bżonn ta’ sistema multilaterali biex 
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jiddefendu l-interessi tagħhom; jappella, għalhekk, lill-UE u lill-Istati Membri jagħmlu 
sforzi addizzjonali biex għal darba oħra jpoġġu lid-WTO fiċ-ċentru tal-governanza tal-
kummerċ globali u joqogħdu lura milli jimponu fuq il-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp 
dispożizzjonijiet WTO+ fi trattati plurilaterali jew bilaterali, u li b’hekk jimminaw il-
mekkaniżmi ta’ flessibbiltà tad-WTO, li huma mfassla b’mod espliċitu biex jipproteġu 
l-interessi tagħhom;

20. Jesprimi l-akbar tħassib tiegħu li għad fadal diversi postijiet vakanti fil-Korp tal-Appell 
tad-WTO u li din iċ-ċirkostanza qiegħda xxekkel il-funzjonament tajjeb tal-
mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni tressaq 
proposti konkreti biex issolvi dan l-impass sfortunat;

21. Jappella lill-UE tkompli tinsisti li jeħtieġ li tiżdied l-importanza tad-dimensjoni 
parlamentari tad-WTO, b’mod partikolari permezz ta’ żieda fl-appoġġ finanzjarju u tal-
persunal lis-segretarjat responsabbli; jistieden lill-membri tad-WTO jiżguraw il-
leġittimità demokratika u t-trasparenza billi jsaħħu d-dimensjoni parlamentari tad-
WTO; jisħaq, f'dan ir-rigward, fuq il-ħtieġa li jkun żgurat li l-parlamentari jkollhom 
aċċess aħjar għan-negozjati kummerċjali u jkunu involuti fil-formulazzjoni u fl-
implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tad-WTO, u li l-politiki kummerċjali jkunu analizzati 
adegwatament fl-interessi taċ-ċittadini tagħhom;
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