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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, 

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

riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jisħaq fuq il-fehma li l-kummerċ ħieles u ġust fih innifsu huwa l-aktar għodda utli li tgħin 

lill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp jgħinu lilhom infushom; jiġbed l-attenzjoni għall-impatt kbir 

li l-kummerċ u l-investiment jista' jkollhom fuq l-iżvilupp sostenibbli tal-pajjiżi foqra u l-

anqas żviluppati u fuq il-ġlieda kontra l-faqar u kontra l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem 

meta jkunu mfasslin kif meħtieġ, meta jitwettqu b'objettivi fit-tul, meta jkollhom mira ċara 

u qafas ta' regoli ta' prestazzjoni ċari, u meta jkunu marbutin ma' miżuri ta' kontrobilanċ 

għall-perjodi ta' tranżizzjoni, pereżempju permezz ta' programmi speċifiċi għall-preferenzi 

kummerċjali, sanzjonijiet kummerċjali, ir-regolazzjoni tal-kummerċ f'ċerti oġġetti li 

jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew it-trattamenti u l-pieni inumani jew 

degradanti, u sistemi ta' ċertifikazzjoni li jirregolaw il-kummerċ fil-minerali ta' kunflitt; 

jistieden, għalhekk, lill-UE tiżviluppa miżuri ta' politika kummerċjali ambizzjużi, effikaċi 

u attivi għall-promozzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) u l-Għanijiet ta' 

Żvilupp tal-Millennju (MDGs) tan-NU; jemmen, fir-rigward tal-konklużjoni taċ-Ċiklu ta' 

Doha għall-Iżvilupp, li n-NU tista' tuża l-pożizzjoni unika tagħha fl-aġenda multilaterali 

sabiex tiżgura li tali diskussjonijiet jkunu ta' suċċess għall-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp; iqis 

li, f'dan ir-rigward, in-NU għandha taħdem flimkien mal-Organizzazzjoni Dinjija tal-

Kummerċ (WTO), kif ukoll tagħti pariri u gwida lill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, sabiex 

tippromwovi strateġija għal-liberalizzazzjoni tal-kummerċ u l-investiment bl-involviment 

tal-UE bħala attur ewlieni; 

2. Jisħaq fuq il-bżonn ta' aġenda ambizzjuża fil-qasam tal-iżvilupp sostenibbli min-naħa tan-

NU, u, f'konformità mal-Artikolu 21(2)(d) tat-TUE, huwa tal-fehma li l-politika 

kummerċjali tal-UE għandha bżonn tkun aktar koordinata u implimentata b'mod 

konsistenti bil-għan li s-sħubija globali għall-iżvilupp sostenibbli mil-lat ekonomiku, 

soċjali u ambjentali tingħata ħajja ġdida u tiġi promossa; jappella sabiex jissaħħu l-isforzi 

internazzjonali mmirati lejn l-implimentazzjoni ta' valutazzjonijiet tal-impatt komprensivi 

tal-impatt tal-kummerċ dinji fuq il-kwalità tal-ħajja u l-opportunitajiet indaqs għall-

popolazzjoni dinjija, kif ukoll fuq l-ambjent; jappella għall-promozzjoni ta' spazji għad-

djalogu bejn l-entitajiet pubbliċi u dawk privati, inklużi l-impriżi, it-trade unions u s-

soċjetà ċivili, sabiex jiġu promossi l-iskambju tal-aħjar prattiki u sinerġiji li jwasslu għall-

iżvilupp sostenibbli; 

3. Jifhem li l-politika kummerċjali għandha rwol x'tiżvolġi fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-

CO2, u għalhekk iħeġġeġ lill-UE tiżgura li d-deċiżjonijiet tagħha fil-qasam tal-politika 

kummerċjali huma f'konformità mal-impenji meħuda mill-mexxejja tal-G7 waqt il-laqgħa 

tagħhom fi Schloss Elmau (il-Ġermanja) fl-ewwel tmiem il-ġimgħa ta' Ġunju 2015 biex 

"jiddekarbonizzaw l-ekonomija globali matul dan is-seklu" u biex jillimitaw iż-żidiet fit-

temperaturi globali għal massimu ta' 2°C, f'konformità mal-objettivi tal-ftehim li wasal 

biex jiġi ffinalizzat fil-Konferenza COP21 f'Pariġi; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri 

tagħha jirratifikaw l-Emenda ta' Doha li tkopri l-perjodu sal-2020; 

4. Iħeġġeġ lill-UE biex, bħala l-akbar blokk kummerċjali tad-dinja, tiżvolġi rwol ċentrali fid-

diskussjonijiet internazzjonali dejjem aktar numerużi dwar kwistjonijiet purament globali, 
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u fost l-oħrajn biex tieħu sehem prominenti fil-Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-

Klima 2015, kif ukoll biex issaħħaħ impenn qawwi fil-konfront tal-migranti u r-rifuġjati 

fil-qafas tan-NU, filwaqt li tiżviluppa wkoll miżuri ta' politika kummerċjali ambizzjużi, 

effikaċi u attivi għall-promozzjoni tat-tkabbir sostenibbli, it-tnaqqis tal-faqar u l-ħarsien 

tal-ambjent u tar-riżorsi naturali, f'konformità mal-konvenzjonijiet rilevanti tan-NU; 

5. Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jiżguraw l-implimentazzjoni tad-dritt għall-

ikel, inkluż fi ftehimiet kummerċjali kif deskritt fir-riżoluzzjoni tan-NU tal-2011 dwar id-

dritt għall-ikel (A/66/158); jirrikonoxxi r-rwol essenzjali tal-UE fl-indirizzar tal-isfidi 

globali marbutin mas-sigurtà tal-ikel; 

6.  Ikompli jappoġġa l-konklużjonijiet tar-rapport tal-2011 tal-UNCTAD dwar l-investiment 

dirett barrani (FDI) fil-pajjiżi anqas żviluppati (LDCs) li jirrakkomandaw pjan ta' azzjoni 

li jappella għal aktar investiment permezz ta' liberalizzazzjoni bir-reqqa fis-setturi tal-

infrastruttura, il-promozzjoni ta' sħubijiet pubbliċi-privati (PPPs) b'investituri barranin, l-

inkoraġġiment ta' self lill-SMEs, żieda fil-forniment ta' standards sodi fir-rigward tal-

ipproċessar u l-protezzjoni tal-investimenti, u aktar sforzi biex jiġu ttrattati kwistjonijiet ta' 

governanza ħażina u r-rispett għall-oqsfa ġuridiċi; 

7. Jikkondividi l-fehma espressa fir-Rapport dwar l-Investiment Dinji 2015 tal-UNCTAD li 

l-ambjent ta' politika regolatorja għall-investiment irid jiġi riformat u li l-prattiki ta' frodi 

tat-taxxa, evitar tat-taxxa u ppjanar aggressiv tat-taxxa kif definit mill-OECD fir-rapport 

tal-2011, intitolat "Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning" (Użu tat-

telf tal-kumpaniji permezz ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa), min-naħa tal-impriżi 

multinazzjonali jridu jieqfu sabiex tiġi appoġġata l-mobilizzazzjoni tar-riżorsi nazzjonali 

għall-SDGs, u li l-potenzjal sħiħ ta' investiment, it-tnaqqis tal-ostakoli għall-kummerċ, u l-

liberalizzazzjoni tal-ekonomiji tagħna għandhom il-potenzjal li jwasslu għal żvilupp 

ekonomiku sostenibbli, speċjalment fil-pajjiżi l-anqas żviluppati, meta jitwettqu b'objettivi 

fit-tul, meta jkollhom mira ċara u qafas ta' regoli ta' prestazzjoni ċari, u meta jkunu 

marbutin ma' miżuri ta' kontrobilanċ għall-perjodi ta' tranżizzjoni; iqis li l-

implimentazzjoni effikaċi ta' taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji (FTT) fil-livell dinji, 

li għaliha l-UE tiżvolġi rwol ta' avangwardja, tkun mezz addizzjonali biex ħafna pajjiżi 

jilħqu dawn l-objettivi; jistieden lill-UE tmexxi l-ġlieda globali kontra r-rifuġji fiskali, li 

jxekklu l-qerda tal-kummerċ illeċitu b'effetti devastanti fuq l-iżvilupp u d-drittijiet tal-

bniedem; jistieden lill-UE, f'dan ir-rigward, tindirizza l-evitar tat-taxxa u l-erożjoni tal-

bażi u trasferiment tal-profitt (BEPS) minn impriżi multinazzjonali, permezz ta' 

dispożizzjonijiet adegwati fil-ftehimiet kummerċjali tagħha ma' pajjiżi terzi, fir-regoli tal-

BEI, fil-Faċilità ta' Investiment għall-Amerika Latina (FIAL) u fi programmi oħra għall-

faċilitazzjoni tal-investiment, eċċ.; 

8.  Ifakkar fil-ħtieġa li jingħaqdu u jissaħħu l-isforzi biex jinqered l-isfruttament tal-

ħaddiema, b'mod partikolari tan-nisa u t-tfal, li jintemmu l-prattiki ta' dumping soċjali li 

jheddu l-iżvilupp tal-bniedem, u li jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fil-katina tal-valur 

globali bl-involviment kemm tax-xerrejja kif ukoll tal-produtturi, kif implimentat dan l-

aħħar fil-Bangladesh u l-Myanmar; ifakkar fil-ħtieġa li l-Kummissjoni żżomm l-ogħla 

livell ta' kooperazzjoni mal-ILO, mhux l-anqas fil-kuntest tas-Summit tan-NU dwar l-

Iżvilupp Sostenibbli ta' Settembru 2015; jistieden lill-UE tippromwovi, fix-xena 

internazzjonali, l-integrazzjoni fil-politika kummerċjali tal-objettivi tal-Aġenda tax-

Xogħol Deċenti tal-ILO, kif maqbul mill-istati membri tal-ILO fid-Dikjarazzjoni dwar il-
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Ġustizzja Soċjali għal Globalizzazzjoni Ġusta, li ġiet approvata b'mod unanimu fl-2008; 

jistieden ukoll lill-UE tagħmel użu sħiħ mill-għarfien espert ipprovdut mill-korpi kollha 

tal-ILO, b'mod partikolari l-Kumitat tal-Esperti u l-Kumitat dwar l-Applikazzjoni tal-

Istandards; iħeġġeġ lill-UE tinkludi kapitolu ambizzjuż u effikaċi dwar l-iżvilupp 

sostenibbli fil-ftehimiet kollha fil-qasam tal-politika kummerċjali; ifakkar ukoll, f'dan il-

kuntest, ir-rwol vitali li l-ftehimiet kummerċjali konklużi mill-UE kif ukoll strumenti oħra, 

bħalma huma l-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi, jista' jkollhom biex jippromwovu l-

implimentazzjoni tal-istandards tal-ILO u biex b'hekk iħeġġu kundizzjonijiet tax-xogħol 

deċenti fil-livell dinji; 

9. Jappoġġa l-għan li, fil-livell multilaterali, jiġi stabbilit reġim ta' protezzjoni tal-

investiment, b'sistema ġdida fejn il-ġurisdizzjoni tal-qrati nazzjonali tkun rispettata, u 

jistieden lill-Kummissjoni tinkorpora dan l-objettiv fl-aġenda ta' negozjar tagħha waqt l-

abbozzar tal-ftehimiet dwar l-investiment; huwa tal-fehma li, fl-eventwalità li tinħoloq 

qorti internazzjonali permanenti għas-soluzzjoni ta' tilwim dwar l-investiment, din tista' 

tiġi inserita fis-sistema tan-NU, u għandha tkun ibbażata fuq id-drittijiet u l-obbligi ta' 

dawk li huma suġġetti għall-qorti, b'enfasi fuq il-prinċipji tal-OECD għall-impriżi 

multinazzjonali u l-prinċipji tan-NU dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem; iqis li s-

sistema tan-NU toffri mudelli utli għal tali sistema, b'mod partikolari rigward kwistjonijiet 

ta' finanzjament; 

10. Ifakkar li l-Mandat ta' Doha, approvat mill-istati parteċipanti kollha waqt it-13-il sessjoni 

tal-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp (XIII UNCTAD, 

Doha, mill-21 sas-26 ta' April 2012), jinsisti fuq ir-rabtiet bejn l-ugwaljanza bejn is-sessi u 

l-iżvilupp inklużiv, jitlob lill-UNCTAD issaħħaħ il-ħidma tagħha dwar ir-rabtiet bejn l-

ugwaljanza bejn is-sessi, it-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa, u l-kummerċ u l-iżvilupp, u 

jinkludi l-kwistjonijiet relatati mal-ugwaljanza bejn is-sessi u mat-tisħiħ tal-pożizzjoni 

tan-nisa fil-lista ta' objettivi essenzjali għall-pajjiżi kollha; jistieden lill-UE tintensifika l-

isforzi tagħha u tkun minn ta' quddiem fl-integrazzjoni tal-perspettivi tal-ġeneru fil-

politiki kummerċjali; jappella għall-integrazzjoni sistematika tas-sejbiet u r-

rakkomandazzjonijiet dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-politika kummerċjali ta' UN 

Women li jirreferu għall-eżistenza ta' evidenza konklużiva li l-iżvilupp ekonomiku u l-

ugwaljanza soċjali jimxu id f'id, minbarra li jikkonstataw il-korrelazzjoni qawwija bejn l-

ugwaljanza bejn is-sessi u l-kompetittività u l-PDG per capita; jappella, għaldaqstant, 

sabiex l-inugwaljanza bejn is-sessi tibqa' tintuża bħala indikatur tas-sostenibbiltà fir-

reviżjoni tal-Manwal tal-UE dwar il-Valutazzjonijiet tal-Impatt għas-Sostenibbiltà; 

11. Jistieden lill-UE tħeġġeġ u tappoġġa l-adeżjoni mal-prinċipji tar-Responsabbiltà Soċjali 

Korporattiva (CSR) tal-Patt Globali tan-NU; jitlob lill-UE tippromwovi, fil-fora tan-NU, 

l-adozzjoni ta' politiki kummerċjali li jinċentivaw b'mod effikaċi r-rispett għal dawn il-

prinċipji, pereżempju billi jiġu stabbiliti kundizzjonijiet għall-akkwist pubbliku; 

12. Jinsab konxju tal-ħtieġa li l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-

Bniedem (UNGPs) jissaħħu u jiġu implimentati; iħeġġeġ lill-UE tikkontribwixxi għall-

eżitu pożittiv tal-ħidma tal-Grupp ta' Ħidma Intergovernattiv dwar il-Korporazzjonijiet 

Transnazzjonali u Impriżi Kummerċjali Oħrajn fir-rigward tad-Drittijiet tal-Bniedem, li l-

għan tiegħu huwa li joħloq strument ġuridikament vinkolanti għan-negozju u d-drittijiet 

tal-bniedem, filwaqt li jirrikonoxxi r-responsabbiltà konġunta tan-negozji u l-gvernijiet fl-

appoġġ ta' dawn il-prinċipji; 
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13. Jistieden lill-UE ssaħħaħ ir-rwol u l-parteċipazzjoni tagħha fil-gruppi ta' ħidma fil-qasam 

regolatorju tal-korpi tan-NU, bħall-grupp WP.29 li jopera taħt l-awspiċji tal-Kummissjoni 

Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE), u tinkoraġġixxi lil stati 

membri oħra tan-NU jieħdu azzjoni simili; jisħaq fuq il-ħtieġa li ssir ħidma favur il-

ħolqien ta' standards tekniċi globali li jippromwovu l-kummerċ ħieles u t-tkabbir 

ekonomiku filwaqt li jkunu kompatibbli mas-suq uniku Ewropew; 

14. Jirrikonoxxi li l-ftehimiet kummerċjali u l-aċċess għas-saħħa huma relatati mill-qrib, 

speċjalment fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp; jikkonstata li l-Organizzazzjoni Dinjija tas-

Saħħa (WHO) qed taħdem fuq il-ħolqien ta' għodod maħsubin biex jevalwaw din ir-

relazzjoni b'mod oġġettiv; iħeġġeġ lill-UE tappoġġa l-inizjattiva tad-WHO u tieħu 

inkunsiderazzjoni l-konklużjonijiet tal-ħidma tagħha. 
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