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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. Jilqa' l-Evalwazzjoni ta' Nofs it-Terminu tal-Kummissjoni dwar l-Iskema Ġeneralizzata 
ta' Preferenzi (SĠP) tal-UE; jilqa' l-fatt li r-Regolament il-ġdid ra żieda fl-
esportazzjonijiet mill-benefiċjarji tal-arranġamenti ta' Kollox ħlief Armi (EBA) u SĠP+, 
li huwa fattur importanti li jikkontribwixxi għall-qerda tal-faqar;

2. Jenfasizza li l-politika kummerċjali tal-UE għandha tinbena fuq il-prinċipji tal-politika 
esterna tal-UE (effikaċja, trasparenza u valuri); billi l-Artikolu 208 tat-TFUE 
jistabbilixxi l-prinċipju ta' koerenza tal-politiki għall-iżvilupp u jistabbilixxi l-qerda tal-
faqar bħala l-objettiv ewlieni;

3. Jinnota b'sodisfazzjon li fl-2016 EUR 62.6 biljun f'importazzjonijiet daħlu fl-UE skont 
il-preferenzi tal-SĠP (tendenza li qed tiżdied), imqassma kif ġej: EUR 31.6 biljun minn 
benefiċjarji standard tal-SĠP, madwar EUR 7.5 biljun mill-benefiċjarji tal-SĠP+ u 
EUR 23.5 biljun mill-benefiċjarji tal-EBA (data tal-Eurostat minn Settembru 2017);

4. Ifakkar li l-SĠP tgħin lill-industriji fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp jegħlbu d-diffikultajiet 
li dawn il-pajjiżi jiffaċċjaw fis-swieq tal-esportazzjoni bħala riżultat ta' spejjeż inizjali 
għoljin; ifakkar li, f'konformità mal-objettivi tal-Unctad, l-għanijiet tal-SĠP huma li 
jiżdied id-dħul mill-esportazzjoni u li tiġi promossa l-industrijalizzazzjoni ta' pajjiżi li 
qed jiżviluppaw u konsegwentement tal-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs), u li jitħaffef 
it-tkabbir tagħhom bil-għan li jinqered il-faqar; 

5. Jenfasizza li l-SĠP+ hija strument importanti tal-politika kummerċjali tal-UE li 
tipprovdi aċċess aħjar għas-suq u hija akkumpanjata minn mekkaniżmu ta' monitoraġġ 
strett għall-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol, il-ħarsien tal-ambjent u 
l-governanza t-tajba fil-pajjiżi vulnerabbli fil-fażi tal-iżvilupp;

6. Jilqa' l-fatt li r-rata tal-utilizzazzjoni tal-preferenzi għall-benefiċjarji tal-EBA hija 
għolja; ifakkar li l-aċċess għas-suq waħdu mhuwiex biżżejjed biex jitnaqqsu l-faqar u l-
inugwaljanzi fl-LDCs; jenfasizza, għalhekk, li l-EBA jenħtieġ li tiġi kkumplementata 
b'għajnuna għall-iżvilupp kif ukoll assistenza relatata mal-kummerċ u l-bini tal-kapaċità 
jekk trid issir aktar effettiva; jinnota b'mod partikolari li huwa meħtieġ sforz akbar biex 
jiġu indirizzati kwistjonijiet bħall-ħtif tal-art u d-degradazzjoni ambjentali fil-kuntest 
tal-EBA;

7. Jiddispjaċih li l-Evalwazzjoni ta' Nofs it-Terminu tindika li l-SĠP kellha biss impatt 
limitat fuq l-iżvilupp sostenibbli u l-ħarsien tal-ambjent; b'mod partikolari, jinnota bi 
tħassib li l-produzzjoni u l-kummerċ tat-tessuti u tal-ħwejjeġ, li huma l-prodotti ta' 
importazzjoni ewlenin taħt l-SĠP, aċċelleraw id-degradazzjoni ambjentali fil-pajjiżi 
benefiċjarji fl-assenza ta' mekkaniżmi tal-ġestjoni ambjentali u tal-iskart adegwati1; 
jistenna li r-rieżami ta' nofs it-terminu tal-SĠP se jinkoraġġixxi aktar lis-sħab 

                                               
1 Ara l-Evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-SĠP, imsemmija hawn fuq.



PE629.507v02-00 4/7 AD\1174504MT.docx

MT

kummerċjali tal-UE biex jadottaw standards soċjali, tax-xogħol u tal-ambjent ogħla, li 
jistgħu jinkisbu permezz ta' inċentivi bħal preferenzi tariffarji addizzjonali għal oġġetti 
prodotti b'mod sostenibbli;

8. Jieħu nota tal-valutazzjonijiet li jargumentaw li l-SĠP, b'mod ġenerali, ikkontribwixxa 
għall-iżvilupp soċjali u d-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari l-impjieg tan-nisa, id-
drittijiet fundamentali u d-drittijiet tax-xogħol, l-osservazzjoni ta' standards ambjentali, 
l-implimentazzjoni ta' prattiki ta' governanza tajba, inkluża l-ġlieda kontra d-drogi, il-
korruzzjoni, il-ħasil tal-flus u t-terroriżmu, u r-ratifika tal-konvenzjonijiet ewlenin tal-
ILO; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tintensifika d-djalogu mal-pajjiżi sħab dwar dawn il-
kwistjonijiet sabiex tiżgura progress kontinwu;

9. Ifakkar, madankollu, li l-SĠP huwa reġim ibbażat fuq l-inċentivi li għandu jintuża 
b'mod konsistenti sabiex ikun effettiv; jiddispjaċih li l-investigazzjonijiet dwar l-allegat 
nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti ma tnedewx b'mod koerenti jew f'waqtu; jemmen li 
l-irtirar temporanju ta' preferenzi tariffarji fil-każ ta' ksur serju u sistematiku tad-
drittijiet fundamentali għandu jintuża b'mod konsistenti u effettiv; jenfasizza l-
importanza tal-impenn u l-monitoraġġ kontinwi, flimkien mal-parteċipazzjoni tas-
soċjetà ċivili f'dawn il-proċessi;

10. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu azzjoni aktar rapida u aktar deċiżiva dwar l-allegat ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem jew tax-xogħol skont ir-rekwiżiti tal-SĠP; jappella għall-
istabbiliment ta' mekkaniżmu li jkun jista' jiġi invokat mill-individwi jew mill-gruppi li 
ntlaqtu b'mod negattiv mill-implimentazzjoni tal-SPĠ;

11. Jitlob li jingħata aktar appoġġ lill-pajjiżi benefiċjarji tal-SĠP+ biex ireġġgħu lura x-
xejra ta' tnaqqis fid-diversifikazzjoni tal-prodotti; huwa tal-fehma li s-sistema ta' 
monitoraġġ SĠP+ aktar intensifikata, flimkien mas-sejbiet tal-korpi ta' monitoraġġ tan-
NU u tal-ILO u l-informazzjoni pprovduta minn partijiet terzi, ikkontribwixxiet għall-
fatt li l-benefiċjarji kollha tal-SĠP+ qed jagħmlu progress fl-implimentazzjoni tas-
27 konvenzjoni; jistieden lill-Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha biex ittejjeb it-
trasparenza tal-monitoraġġ tal-SĠP+ tal-UE, li l-mekkaniżmu għaliha għandu japplika 
b'mod ugwali għall-pajjiżi benefiċjarji tas-SPĠ u tal-EBA;

12. Jinnota bi tħassib li ma hemm l-ebda kundizzjonalità li tmexxi l-pajjiżi benefiċjarji tal-
SĠP u l-EBA biex jaderixxu mal-istandards ambjentali u jikkonformaw mal-
konvenzjonijiet internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima u l-ħarsien tal-ambjent; huwa tal-
fehma li l-lista ta' konvenzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol ewlenin u 
dwar il-prinċipji ambjentali u ta' governanza jenħtieġ li tiġi aġġornata fir-riforma li 
jmiss tar-Regolament dwar l-SĠP, b'mod partikolari billi tiġi inkluża bħala 
kundizzjonalità ġdida r-ratifika u l-implimentazzjoni effettiva tal-Ftehim ta' Pariġi dwar 
it-tibdil fil-klima, b'mod aktar wiesa', jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi appoġġ 
tekniku biex ittejjeb il-ħarsien tal-ambjent fl-implimentazzjoni ta' kull wieħed mit-tliet 
arranġamenti tal-SĠP;

13. Ifakkar li l-UE għandha tinkoraġġixxi, fl-interessi tal-koerenza mal-politiki ta' atturi 
internazzjonali oħra, bħal kumpaniji multinazzjonali, parteċipazzjoni sħiħa fit-titjib tar-
rispett għad-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tat-tfal, id-drittijiet soċjali, id-drittijiet 
ambjentali u s-saħħa pubblika fid-dinja; jistieden lill-UE tiżgura li d-drittijiet tal-
bniedem jiġu rispettati fir-rigward tad-dritt għax-xogħol f'katini ta' valur mondjali, 
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jiġifieri tul il-katina ta' provvista;

14. Ifakkar li l-SĠP tkopri s-settur tal-produzzjoni tat-tessuti u l-ħwejjeġ aktar minn kull 
settur ieħor, li l-ispejjeż baxxi tal-investiment u d-disponibilità ta' impjiegi b'ħiliet baxxi 
jfissru li l-industriji tat-tessuti u tal-ħwejjeġ huma settur importanti f'termini tal-
industrijalizzazzjoni tal-LDCs, u li t-tessuti u l-ħwejjeġ jaqdu rwol ewlieni fit-tisħiħ tal-
pożizzjoni tan-nisa; jistieden lill-UE tistabbilixxi qafas ta' diliġenza dovuta legalment 
vinkolanti għall-kumpaniji u testendi l-mudelli żviluppati fil-kuntest ta' minerali ta' 
kunflitt, b'mod partikolari f'termini ta' trasparenza u traċċabilità, għas-settur tat-tessuti; 

15. Jitlob għal parteċipazzjoni akbar fil-proċess ta' monitoraġġ mis-soċjetà ċivili u aġenziji 
ta' żvilupp;

16. Jisħaq fuq l-importanza tal-bini ta' kapaċità fil-pajjiżi benefiċjarji biex jitnaqqsu l-limiti 
fil-lat tal-provvista fuq id-diversifikazzjoni u l-użu tal-preferenzi; jitlob biex il-miżuri 
taħt l-Għajnuna għall-Kummerċ jintużaw b'mod aktar effettiv f'dan ir-rigward;
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