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SUĠĠERIMENTI 

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

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

tiegħu: 

A. billi l-kummerċ globali tal-ħwejjeġ lesti biex jintlibsu (RMG) hu stmat li jiswa 

EUR 2.8 triljun u jimpjega sa 75 miljun ruħ; billi madwar tliet kwarti ta' dawn il-ħaddiema 

huma nisa; billi l-ugwaljanza bejn is-sessi hija xprun tal-iżvilupp; billi d-drittijiet tan-nisa 

jaqgħu taħt l-ispettru tad-drittijiet tal-bniedem; billi n-natura kumplessa tal-katini tal-

provvista tal-ħwejjeġ twassal għal livelli baxxi ta' trasparenza u żżid ir-riskju ta' ksur tad-

drittijiet tal-bniedem u ta' sfruttament; billi l-pagi mħallsa mhumiex biżżejjed biex 

jippermettu lill-ħaddiema biex jipprovdu lill-familji tagħhom bin-neċessitajiet bażiċi tal-

bniedem; 

B. billi l-UE hija attur ewlieni bħala investitur, xerrej, bejjiegħ u konsumatur fl-industrija tal-

ħwejjeġ u l-kummerċ, u għalhekk hija l-aktar adattata biex tiġbor flimkien inizjattivi 

multipli madwar id-dinja biex ittejjeb sostanzjalment is-sitwazzjoni infraumana imġarrba 

minn għexieren ta' miljuni ta' ħaddiema f'dan is-settur u toħloq kundizzjonijiet ekwi għal 

dawk kollha involuti; 

C. billi, fuq livell Ewropew, l-industrija tat-tessuti u tal-ħwejjeġ tinkludi madwar 

185 000 negozju, li jimpjegaw 1.7 miljun ruħ, u tiġġenera fatturat ta' EUR 166 biljun; billi 

l-UE timporta madwar nofs it-total dinji tal-produzzjoni tal-ħwejjeġ; billi l-pajjiżi ta' 

manifatturi huma l-aktar ekonomiji emerġenti; 

D. billi l-Artikoli 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) 

jipprevedi li l-politika kummerċjali tal-UE trid tkun ibbażata fuq il-prinċipji u l-objettivi 

tal-politika esterna tal-UE; billi l-Artikolu 208 tat-TFUE jistabbilixxi l-prinċipju ta' 

koerenza politika għall-iżvilupp u jistabbilixxi l-eradikazzjoni tal-faqar bħala l-objettiv 

ewlieni; billi l-Komunikazzjoni "Kummerċ għal kulħadd" tibbaża l-politika kummerċjali 

tal-UE fuq tliet prinċipji ewlenin – l-effettività, it-trasparenza u l-valuri – u għandha 

taqsima dedikata għall-ġestjoni responsabbli tal-ktajjen ta' provvista; 

E. billi huwa stabbilit sew fl-Artikolu 8 tat-TFUE li "Fl-azzjonijiet kollha tagħha l-Unjoni 

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

nisa", u billi l-UE għalhekk għandha d-dmir li tintegra l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-

politiki kollha tagħha, li jiġi żgurat li l-irġiel u n-nisa jibbenefikaw b'mod indaqs mill-

bidliet soċjali, mit-tkabbir ekonomiku u mill-ħolqien ta' impjiegi deċenti, filwaqt li 

titneħħa d-diskriminazzjoni u jitħeġġeġ ir-rispett tad-drittijiet tan-nisa fid-dinja; 

F. billi 289 ruħ mietu f'nar f'Karachi, fil-Pakistan, f'Settembru 2012; billi, fl-istess sena, 

nirien fil-fabbrika tat-Tazreen Fashions fil-Bangladesh, ikkaġunaw il-mewt ta' 117-il 

persuna u darbu aktar minn 200 ħaddiem; billi t-tiġrif tal-bini fir-Rana Plaza fl-2013 

irriżulta f'1129 vittma u kkawża danni lil madwar 2500 persuna; 

G. billi, wara dawn l-avvenimenti drammatiċi, id-domanda tal-konsumaturi Ewropej għal 

aktar trasparenza u traċċabbiltà tul il-katina tal-provvista kollha żdiedet b'mod qawwi; 

H. billi, minkejja d-diversi impenji magħmula mill-UE, mill-organizzazzjonijiet 
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internazzjonali, mill-gvernijiet lokali u mill-operaturi privati, il-protezzjoni tad-drittijiet 

tal-ħaddiema fil-pajjiżi fornituri komplew jonqsu sew milli jirrispettaw l-istandards 

internazzjonali; 

I. billi l-Aġenda dwar Xogħol Deċenti tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) 

saret, mill-2015, parti integrali tal-Aġenda 2030 l-ġdida għall-Iżvilupp Sostenibbli; 

J. billi ħafna Stati Membri, bħall-Ġermanja, in-Netherlands, id-Danimarka u Franza, 

ippromovew programmi nazzjonali; 

K. billi l-ftehimiet kollha ta' kummerċ ħieles konklużi mill-UE jridu jinkludu kapitolu 

ambizzjuż dwar l-iżvilupp sostenibbli; 

L. billi l-UE trid tinkludi fost il-prijoritajiet tagħha l-promozzjoni ta' standards soċjali u 

ambjentali taħt il-patroċinju ta' korpi multilaterali bħall-Organizzazzjoni Dinjija tal-

Kummerċ u l-G20, kif ukoll fir-relazzjonijiet bilaterali tagħha ma' pajjiżi terzi; 

M. billi l-Prinċipji ta' Gwida tan-NU dwar id-Drittijiet tan-Negozju u tal-Bniedem 

iddefinixxew b'mod ċar ir-responsabbiltajiet tal-gvernijiet u l-impriżi, li huma taħt obbligu 

li jipproteġu u jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem irrispettivament mill-punt fil-katina ta' 

provvista, il-pajjiż fejn isseħħ il-produzzjoni, u ta' jekk huwiex il-pajjiż tal-kumpanija li 

tagħmel l-ordni jew tal-fornitur; billi l-UE impenjat ruħha li tħeġġeġ l-adozzjoni tal-

Prinċipji ta' Gwida u tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tagħhom; 

1. Jiddeplora l-fatt li l-Kummissjoni għadha ma ppreżentatx l-inizjattiva ewlenija ambizzjuża 

madwar l-UE kollha dwar is-settur tal-ħwejjeġ, li għandha tkun iggwidata, u allinjata mal-

linji gwida tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku (OECD), 

sabiex in-negozji jkunu jistgħu jsegwu sett uniformi ta' standards dwar id-diliġenza debita 

u r-responsabbiltà soċjali u jistieden lill-Kummissjoni biex tniedi inizjattiva bħal din 

kemm jista' jkun malajr; jinnota, barra minn hekk, li l-multiplikazzjoni preżenti ta' 

inizjattivi eżistenti fil-livell lokali, reġjonali u globali tista' tirriżulta f'ambjent 

imprevedibbli għall-kumpaniji; jenfasizza, barra minn hekk, li l-koordinazzjoni, l-

iskambju ta' informazzjoni u l-iskambju tal-aħjar prassi, jikkontribwixxu biex tiżdied l-

effiċjenza tal-inizjattivi privati u pubbliċi tal-katina tal-valur u jiksbu riżultati pożittivi fuq 

l-iżvilupp sostenibbli; 

2. Jemmen li l-proposta għandha tippermetti kooperazzjoni armonjuża ma' 

organizzazzjonijiet internazzjonali, bħan-NU, l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ 

(WTO), l-ILO u l-OECD, li tistabbilixxi definizzjonijiet komuni biex ikunu jistgħu jseħħu 

azzjonijiet u evalwazzjonijiet ikkoordinati aħjar u aktar ċari; jitlob ir-rikonoxximent u l-

valorizzazzjoni ta' inizjattivi eżistenti ta' suċċess, pereżempju, permezz ta' akkwist 

pubbliku sostenibbli, li jorbot l-aċċess għall-akkwist pubbliku mal-konformità ma' skemi 

ta' Responsabbiltà Soċjali Korporattiva; japprezza, f'dan ir-rigward, il-"Patt għal Titjib 

Kontinwu fir-rigward tad-Drittijiet tax-Xogħol u s-Sikurezza tal-Fabbriki fl-Industrija tal-

Ilbies Lest u tal-Maljerija fil-Bangladesh" (il-Patt tas-Sostenibbiltà) bħala pass 'il quddiem 

fir-rigward tal-monitoraġġ, iżda jistieden lill-atturi involuti biex ikunu konformi bis-sħiħ; 

jinsisti li l-Kummissjoni tieħu azzjoni biex jiġu rimedjati n-nuqqasijiet indikati mir-

rapporti ta' evalwazzjoni; 

3. Jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa li titfassal lista ta' miżuri eżistenti ta' responsabbiltà soċjali 
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korporattiva li qed jiġu implimentati min-negozji Ewropej, sabiex ikunu jistgħu jiġu 

identifikati prattiki tajba b'mod aktar effettiv u jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' qafas ta' 

azzjoni komuni fil-livell Ewropew; ifakkar, f'dan ir-rigward, li s-settur privat nieda wkoll 

bosta inizjattivi biex jiżdied il-livell ta' responsabbiltà murija fi ħdan il-katina ta' 

provvista; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu kont tal-ħtiġijiet speċjali tal-SMEs, li jiffurmaw 

90 % tal-industrija Ewropea tal-ħwejjeġ, filwaqt li tibbaża l-approċċ tagħha fuq il-

prinċipju tal-iskalabbiltà u tagħti importanza partikolari lill-kapaċità tagħhom li jipprovdu 

t-traċċabbiltà u t-trasparenza f'konformità mal-gwida tal-OECD, b'tali mod li l-SMEs ma 

jkunux soġġetti għal piżijiet sproporzjonati; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, 

tistabbilixxi helpdesk speċifiku għall-SMEs u biex tappoġġahom bi programmi ta' tisħiħ 

tal-kapaċitajiet imfassla apposta; iqis li l-SMEs u l-mikrointrapriżi Ewropej li huma 

involuti fit-twaqqif tal-inizjattiva għandhom jirċievu wkoll appoġġ finanzjarju Ewropew 

permezz tal-programm COSME; 

5. Jenfasizza l-ħtieġa għal approċċ integrat dwar it-trasparenza u t-traċċabbiltà dwar il-ġbir 

ta' data dwar id-drittijiet tal-bniedem, soċjali, ambjentali u tax-xogħol, biex jiġi applikat 

fil-katina sħiħa tal-provvista b'metodoloġija standardizzata biex jitkejjel l-impatt ta' katini 

ta' valur tal-ħwejjeġ fuq l-iżvilupp sostenibbli sabiex tiżdied il-koerenza tal-istima tar-

responsabbiltà soċjali korporattiva, li għandha tieħu kont tad-diversità ta' parteċipanti 

minħabba l-kumplessità tal-katina; iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex tmur lil hinn 

mill-preżentazzjoni ta' dokument ta' ħidma tal-persunal; jirrimarka li, flimkien mal-Gwida 

tal-OECD, l-oqsma ewlenin milquta huma koperti minn inizjattivi oħra, bħal pereżempju 

l-Prinċipji ta' Gwida tan-NU dwar id-Drittijiet tan-Negozju u tal-Bniedem, il-liġi Franċiża 

dwar id-diliġenza debita obbligatorja, l-abbozz tar-Renju Unit kontra l-iskjavitù, kif ukoll 

xi inizjattivi mmexxija mill-industrija li jistgħu jservu bħala bażi għal tali inizjattiva; 

6. Jitlob lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni speċjali lill-aspetti ta' aċċess għall-ġustizzja, 

rimedju għall-vittmi u għall-familji tagħhom u l-protezzjoni tal-informaturi f'din il-

komunikazzjoni; 

7. Ifakkar li t-traċċabbiltà u t-trasparenza tal-katina tal-provvista jistgħu jagħtu kontribut 

importanti għall-bidla kostanti u jirrikonoxxi li n-nuqqas ta' aċċess għal informazzjoni 

huwa kruċjali fil-prevenzjoni tal-pubbliku milli jsir konxju ta' ksur tad-drittijiet tal-

bniedem; itenni, għalhekk, il-ħtieġa għal skemi ta' diliġenza debita li jkopru l-katina tal-

provvista kollha, li jorbtu kull prodott mal-produtturi rispettivi tiegħu; għalhekk jistieden 

lill-Kummissjoni ssaħħaħ it-traċċabbiltà u t-trasparenza tal-katina tal-provvista fl-

industrija tal-ħwejjeġ b'mod realistiku u bilanċjat, li jista' jseħħ waqt li tieħu kont tad-

diversità tal-atturi fil-katina; jirrakkomanda li informazzjoni affidabbli, ċara u sinifikanti 

dwar is-sostenibilità tkun disponibbli għall-konsumaturi; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni, fir-reviżjoni li jmiss dwar ir-Regolament tal-Iskema 

Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP), tintroduċi preferenzi tariffarji għal tessuti li ntwerew li 

kienu prodotti b'mod sostenibbli; iqis li l-oġġetti għandhom jiġu ppreżentati fuq bażi 

volontarja għaċ-ċertifikazzjoni ta' tip ta' produzzjoni sostenibbli tagħhom u li l-prova 

tagħhom għandha tiġi prodotta fuq l-importazzjoni fl-UE; jemmen li b'dan il-mod, l-UE 

tista' tappoġġja l-isforzi tal-industrija privata biex tagħmel il-katina tal-valur ta' tessuti 

sostenibbli; iqis li dan ir-rikonoxximent għandu jingħata skont kriterji ta' sostenibbiltà u 
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rekwiżiti minimi stabbiliti f'dak li għandu x'jaqsam ma' evidenza jew sistemi ta' 

ċertifikazzjoni; iqis li r-rekwiżiti tas-sostenibilità għandhom ikunu bbażati, inter alia, fuq 

konvenzjonijiet internazzjonali, pereżempju, l-istandards fundamentali tax-xogħol tal-ILO 

jew il-Konvenzjoni dwar il-Bijodiversità; jemmen, barra minn hekk, li b'dan il-mod, il-

produzzjoni ta' prodotti tal-kummerċ ġust (bħal dawk iċċertifikati minn Social 

Accountability International (SAI) jew taħt il-Fairtrade Textile Standard) tkun imsaħħa u 

promossa; 

9. Jenfasizza li n-negozjar ta' ftehimiet ta' kummerċ ħieles tal-UE li jinkludu kapitolu 

ambizzjuż dwar l-iżvilupp sostenibbli jirrappreżenta opportunità għall-UE biex tgħin biex 

ittejjeb ir-rispett għad-drittijiet tal-ħaddiema – b'mod partikolari n-nisa – u 

jikkontribwixxu għat-tneħħija tal-forom kollha ta' tħaddim tat-tfal u tax-xogħol furzat; 

jenfasizza li l-implimentazzjoni ta' ftehimiet ta' kummerċ ħieles tiffaċilita, b'mod 

partikolari, l-iżvilupp ta' djalogu bejn in-negozji u s-soċjetà ċivili fir-rigward tal-katina tal-

provvista fl-industrija tal-ħwejjeġ, u b'hekk tista' tgħin biex ittejjeb il-kundizzjonijiet tal-

produzzjoni u s-sigurtà tal-ħaddiema; 

10. Ifakkar li t-twaqqif ta' skemi bħall-Arranġament ta' Inċentiv Speċjali għal Żvilupp 

Sostenibbli u Governanza Tajba (GSP+) tal-UE, permezz tar-rekwiżit tar-ratifika u l-

implimentazzjoni tas-27 konvenzjoni, jistgħu jgħinu biex tittejjeb is-sitwazzjoni fir-

rigward tad-drittijiet tal-ħaddiema, il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u l-

abolizzjoni tat-tħaddim tat-tfal u x-xogħol furzat; jenfasizza, b'kont tenut ta' dan, il-ħtieġa 

li jitwettaq monitoraġġ bir-reqqa tal-implimentazzjoni tal-GSP+ u r-rispett għall-

konvenzjonijiet mill-pajjiżi kkonċernati; 

11. Jinkoraġġixxi lill-UE u lill-Istati Membri biex jippromwovu, permezz tal-inizjattiva dwar 

il-ħwejjeġ u strumenti oħra tal-politika kummerċjali, l-implimentazzjoni effettiva tal-

istandards tal-ILO dwar il-pagi u l-ħinijiet tax-xogħol, ukoll ma' pajjiżi sħab fis-settur tal-

ħwejjeġ; jistieden lill-UE, barra minn hekk, biex tipprovdi gwida u appoġġ dwar kif tista' 

tittejjeb l-osservanza ta' dawn l-istandards filwaqt illi tgħin fil-binja ta' intrapriżi 

sostenibbli u jittejbu l-prospetti ta' impjiegi sostenibbli; 

12. Jenfasizza li l-Patt tas-Sostenibbiltà mniedi wara d-diżastru ta' Rana Plaza hija inizjattiva 

Ewropea utli, li tista' sservi bħala bażi għall-ippjanar ta' miżuri ġodda bi sħubija ma' 

pajjiżi terzi sabiex isegwu l-għanijiet ta' titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u tas-saħħa u 

s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol fl-industrija tal-ħwejjeġ; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli u tintensifika l-kooperazzjoni internazzjonali tagħha 

ma' organizzazzjonijiet bħall-ILO, l-OECD u n-Nazzjonijiet Uniti sabiex tippromwovi 

responsabbiltà akbar min-naħa ta' atturi fil-katina tal-forniment tal-industriji tat-tessuti u 

tal-ħwejjeġ; 

14. Jistieden lill-gvernijiet tal-pajjiżi fornituri  jimpenjaw ruħhom mal-partijiet interessati 

kollha biex jiżviluppaw ir-relazzjonijiet industrijali u n-negozjar kollettiv u sabiex 

jimpenjaw lill-produtturi biex jistabbilixxu mekkaniżmi għall-ilmenti effettivi u 

aċċessibbli faċilment, li, skont standards miftiehma internazzjonalment, huma fost il-

garanziji prinċipali għar-rispett xieraq tal-istandards tax-xogħol u d-drittijiet tal-bniedem u 

jikkumplimentaw mezzi ta' rimedji ġuridiċi skont il-qafas żviluppat mir-Rappreżentant 

Speċjali tan-NU dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem; 
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15. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tippromwovi r-ratifika u l-implimentazzjoni tal-

konvenzjonijiet fundamentali tal-ILO u l-Aġenda dwar Xogħol Deċenti tal-ILO; jistieden 

lill-Kummissjoni, għal dan il-għan,  tappoġġa l-ILO, lill-gvernijiet lokali u lill-

organizzazzjonijiet tal-ħaddiema li jipprovdu l-għajnuna għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet fir-

relazzjonijiet industrijali, kif ukoll fl-infurzar tad-drittijiet tax-xogħol u l-liġijiet tax-

xogħol, b'attenzjoni speċjali għall-eradikazzjoni tat-tħaddim tat-tfal u tax-xogħol furzat, 

kif ukoll il-promozzjoni tal-ogħla standards ta' protezzjoni tas-saħħa u tas-sikurezza; 

16. Jinkoraġġixxi lill-UE tiżviluppa u tmexxi djalogu ma' ċerti pajjiżi terzi sabiex tgħin fit-

titjib tad-drittijiet tal-ħaddiema u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem f'dawk il-pajjiżi; 

jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jappoġġaw il-ħidma tan-NU, inkluż il-Programm tan-

Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent (UNEP), billi jesploraw il-possibilità ta' trattat 

internazzjonali li jtejjeb ukoll l-effettività tar-responsabilità soċjali korporattiva fis-settur 

tal-ħwejjeġ; 

17. Jittama li l-proposta tal-Kummissjoni tkun ispirata mill-inizjattiva tal-"Patt tas-

Sostenibbiltà" imnedija fil-Bangladesh wara t-tiġrif tar-Rana Plaza; 

18. Jitlob kjarifika dwar kif ħwejjeġ prodotti f'Żoni tal-Ipproċessar għall-Esportazzjoni, bi 

protezzjoni tal-ħaddiema baxxa jew ineżistenti, jistgħu jiġu identifikati b'mod ġenerali u 

esklużi mill-iskema GSP+ f'pajjiż benefiċjarju partikolari; 

19. Huwa konvint li l-akkwist pubbliku huwa għodda utli għall-promozzjoni ta' industrija tal-

ħwejjeġ responsabbli; 

20. Jirrimarka li l-forza tax-xogħol tal-industrija globali tal-ħwejjeġ hija fil-parti l-kbira 

femminili – madwar 85 % tal-ħaddiema impjegati f'dan is-settur huma nisa, li ta' spiss 

iħabbtu wiċċhom ma' kundizzjonijiet diffiċli ta' xogħol u salarji baxxi; jitlob, għalhekk, 

biex l-aspett tal-ġeneru jiġi integrat fl-inizjattiva tal-ħwejjeġ tal-UE, b'mod partikolari 

sabiex jippermetti li jsir progress sinifikanti fir-rigward tal-ugwaljanza fil-pagi, fl-

ugwaljanza bejn is-sessi, fid-drittijiet soċjali u tax-xogħol tan-nisa, inkluż il-ħarsien tal-

maternità, u l-parteċipazzjoni tan-nisa fin-negozjar kollettiv; 

21. Itenni t-talba tiegħu għal valutazzjonijiet tal-impatt sostenibbli li għandhom jitwettqu għal 

kull ftehim innegozjat mill-ġdid u jitlob għall-ġbir tad-data diżaggregata skont il-ġeneru; 

22. Jistieden lill-Kummissjoni tikkomunika ma' kumpaniji multinazzjonali, mal-bejjiegħa bl-

imnut u mad-ditti u biex tħeġġiġhom jimpenjaw ruħhom favur ir-responsabbiltà soċjali 

korporattiva mtejba; jistenna li l-kumpaniji tal-UE jiggarantixxu l-konformità sħiħa mal-

istandards tax-xogħol ċentrali tal-ILO tul il-katini tal-provvista tagħhom, f'konformità 

mal-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali u d-Dikjarazzjoni Tripartitika 

tal-ILO dwar il-Prinċipji li Jikkonċernaw l-Intrapriżi Multinazzjonali u l-Politika Soċjali; 

jinsisti li jinvolvu ruħhom fi djalogi li jagħtu r-riżultati mal-ħaddiema lokali u l-

organizzazzjonijiet; jistieden lill-Kummissjoni tiffavorixxi l-iskambju tal-aħjar prattiki; 

23. Jirrikonoxxi l-ħtieġa ta' kundizzjonijiet ekwi globali għall-protezzjoni tal-ħaddiema kontra 

d-dumping ambjentali u soċjali; għandu fiduċja fil-kapaċità tal-UE, b'kunsiderazzjoni tal-

massa kritika tagħha, li tkun protagonista dinjija u biex tixpruna l-bidla; jemmen li huwa 

biss qafas multilaterali li jista' jipprevjeni l-vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u tad-

drittijiet tal-ħaddiema; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għalhekk, timpenja ruħha ma' sħab 
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internazzjonali fil-laqgħa ministerjali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ li jmiss 

biex tniedi inizjattiva globali. 
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