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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 fl-Afrika, ir-rekwiżiti infrastrutturali huma stmati għal EUR 75 biljun fis-sena, il-

valur tas-suq tal-konsum aktarx jilħaq l-USD 1 000 biljun fl-2020, l-investiment dirett 

barrani huwa mistenni li jiżdied b'mod kostanti għal madwar USD 144 biljun fl-2020 u 

l-popolazzjoni attwali hija ta' biljun abitant; 

B. billi s-sigurtà ekonomika u l-prosperità tal-Ewropa u tal-Afrika huma marbuta, u billi 

dawn iż-żewġ kontinenti jridu flimkien iħabbtu wiċċhom ma' sfidi u opportunitajiet 

kondiviżi; 

C. billi hemm il-ħtieġa li jinħoloq ambjent li jwassal għal investiment u li jipprijoritizza t-

titjib fl-oqsma tas-saħħa u tal-edukazzjoni fuq kull ħaġa oħra; 

D. billi s-sehem tal-popolazzjoni li jgħix f'faqar estrem fl-Afrika Sub-Saħarjana naqas 

minn 56 % fl-1990 għal 43 % fl-2012; 

E. billi hemm differenzi kbar fl-iżvilupp u fit-tkabbir ekonomiku tal-pajjiżi Afrikani, u 

billi, skont in-Nazzjonijiet Uniti, 33 mis-47 pajjiż l-anqas żviluppati jinsabu fl-Afrika; 

billi aktar minn 218-il miljun persuna jgħixu f'faqar estrem fl-Afrika; 

F. billi l-Afrika għadha tesporta l-aktar prodotti mhux ipproċessati u billi l-konċessjoni ta' 

preferenzi kummerċjali assorbiet parti kbira ta' dawn l-esportazzjonijiet; billi aċċess 

ħieles għas-suq għall-biċċa l-kbira tal-prodotti Afrikani jżid il-kapaċitajiet tal-pajjiżi 

Afrikani u jtejjeb il-kompetittività u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-swieq globali, meta 

akkumpanjati, fost affarijiet oħra, minn politiki mmirati lejn industrijalizzazzjoni 

sostenibbli u dejjiema u produttività rurali bħala toroq ewlenin għall-iżvilupp; 

G. billi aċċess preferenzjali għas-suq tal-UE pprovda ambitu biex tittejjeb il-prestazzjoni 

tal-esportazzjoni ta' pajjiżi benefiċjarji tal-Afrika li jiddependu mill-ħila tagħhom biex 

fil-fatt japprofittaw minn dawn il-preferenzi; 

H. billi l-governanza tajba u t-trasparenza jnaqqsu l-ispejjeż tal-kummerċ u jistimulaw il-

kummerċ, l-investiment u l-iżvilupp ekonomiku; billi l-kummerċ u investimenti ġusti u 

responsabbli għandhom rwol essenzjali fl-iżvilupp u jistgħu jgħinu biex jinħolqu aktar 

minn 18-il miljun impjieg sostenibbli ġodda fis-sena meħtieġa fl-Afrika biex b'hekk 

jassorbu l-forza tax-xogħol li qed tikber, li hija wkoll ta' ġid għall-UE; 

I. billi l-ġestjoni sostenibbli u responsabbli tal-materja prima u tar-riżorsi naturali jridu 

jkunu fil-qalba tal-istrateġija UE-Afrika u billi waħda mill-prijoritajiet tal-kooperazzjoni 

bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana hija partikolarment biex tikkontribwixxi 

għall-indirizzar u t-tneħħija tas-saħta tar-riżorsi; billi l-popli Ewropej u dawk Afrikani 

jridu jiddefendu pożizzjoni b'saħħitha u konġunta dwar din it-tema fil-fora u waqt 

summits internazzjonali pertinenti, bħall-G20, l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet 

Uniti jew id-WTO; 
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J. billi l-aċċess universali għall-elettriku hija kwistjoni ewlenija dwar l-iżvilupp għall-

Afrika; 

K. billi, s'issa, l-azzjonijiet ma rnexxilhomx jintegraw bis-sħiħ lill-Afrika fil-kummerċ dinji 

u la wasslu għall-qerda tal-faqar u lanqas għat-tnaqqis fl-inugwaljanzi fil-pajjiżi 

Afrikani, u billi l-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Afrikani għad għandhom ħafna 

x'jiggwadanjaw minn parteċipazzjoni akbar fil-kummerċ dinji u l-benefiċċji potenzjali 

tagħha; 

L. billi l-istrateġija "Kummerċ għal Kulħadd" tal-2015 tistabbilixxi l-impenn tal-UE għal 

kummerċ u żvilupp sostenibbli vinkolanti u infurzabbli; 

1. Jitlob lill-UE tappoġġa l-iżvilupp sostenibbli u inklużiv fl-Afrika u tikkonċentra fuq il-

proġetti ta' appoġġ li se jkollhom impatt reali u pożittiv fuq il-ħolqien ta' impjiegi 

diċenti għall-irġiel u n-nisa, il-ġlieda kontra l-faqar, il-promozzjoni tal-iżvilupp tal-

bniedem, u l-protezzjoni tal-ambjent, filwaqt li jkollhom impatt pożittiv fuq it-tkabbir 

ekonomiku sostenibbli, il-kummerċ ta' benefiċċju bbażat fuq il-valur u fuq ir-regoli tal-

prodotti u s-servizzi, l-industrijalizzazzjoni u l-bini ta' kapaċità, klima tan-negozju ta' 

kwalità għolja u prevedibbli, il-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi biex jitjiebu l-ġustizzja 

fiskali, it-trasparenza fil-ġestjoni tar-riżorsi naturali (b'mod partikolari f'minjieri u fil-

produzzjoni tal-enerġija), u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-flussi illegali tal-kapital 

barra mill-kontinent, kif ukoll il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza 

bejn is-sessi, il-governanza tajba u l-istat tad-dritt, u filwaqt li jgħinu joħolqu stabbiltà u 

sigurtà; jenfasizza, b'mod partikolari, li l-inizjattivi tal-UE ffukaw fuq il-

mobilizzazzjoni tas-settur privat li jammonta għal 90 % tal-impjiegi f'ekonomiji li qed 

jiżviluppaw; 

2. Jistieden lill-UE ssaħħaħ il-politika kummerċjali tagħha orjentata lejn l-iżvilupp u żżid 

l-impenn finanzjarju tagħha għall-Għajnuna għall-Kummerċ u l-assistenza teknika u l-

inizjattivi tal-bini ta' kapaċità, li huwa essenzjali għall-pajjiżi Afrikani, b'mod partikolari 

l-pajjiżi l-anqas żviluppati, biex jieħdu vantaġġ sħiħ mill-preferenzi kummerċjali tal-

UE; jitlob, barra minn hekk, li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jikkoordinaw l-

implimentazzjoni tal-programmi tagħhom sabiex jimmassimizzaw l-effikaċja tal-

Għajnuna għall-Kummerċ; jilqa', f'dan ir-rigward, id-dħul fis-seħħ, fi Frar 2017, tal-

Ftehim dwar il-Faċilitazzjoni tal-Kummerċ tad-WTO li jenħtieġ li jiffaċilita l-proċeduri 

doganali, u b'hekk jitnaqqsu l-ispejjeż tal-kummerċ; 

3. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jikkoordinaw aħjar l-għajnuna tagħhom 

għall-programmi tal-kummerċ u jkomplu jsaħħu s-sinerġiji mal-politiki ta' investiment 

tagħhom għall-Afrika; 

4. Iqis li jekk jiġu implimentati kif xieraq u akkumpanjati minn miżuri strutturali xierqa, 

il-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika (FSE), appoġġati b'mod ġenerali mill-parlamenti tal-

pajjiżi kkonċernati, għandhom il-potenzjal li jkunu strument importanti biex 

jippromwovu l-iżvilupp reġjonali u l-inklużjoni tal-kontinent fil-kummerċ dinji; 

5. Jenfasizza li r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Afrika jridu jkunu artikolati fuq qafas ġust u 

bilanċjat bejn sħab indaqs u bbażati fuq ir-rispett reċiproku u r-rikonoxximent ta' 

interessi li għandhom l-għan li jippromwovu d-drittijiet tal-bniedem u l-Għanijiet ta' 
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Żvilupp Sostenibbli tan-NU; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa l-integrazzjoni tal-pajjiżi Afrikani f'kummerċ 

globali u reġjonali permezz tal-ħolqien ta' infrastrutturi kritiċi, l-aċċess għall-enerġija, 

is-servizzi finanzjarji u t-taħriġ fin-negozju; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni tgħin lill-pajjiżi Afrikani jiżviluppaw u jintegraw fl-

ekonomija dinjija, inkluż permezz tal-katini ta' valur globali u reġjonali sabiex 

tippermetti lil pajjiżi differenti jikkontribwixxu għall-produzzjoni permezz ta' prodotti 

intermedji u finalizzati; jistieden, f'dan il-kuntest, lill-UE tkompli tappoġġa l-

ambizzjonijiet fl-Afrika sabiex tinħoloq żona kontinentali ta' skambju liberu li 

jiffavorixxi t-tnaqqis tal-inugwaljanzi lokali fid-dħul, sabiex tassisti fid-

diversifikazzjoni ekonomika, it-trasferiment tat-teknoloġija u tikkontribwixxi wkoll 

għall-akbar parteċipazzjoni tagħha fl-iskambji internazzjonali biex tkompli tikkoopera 

mal-pajjiżi konċernati bil-għan li tikseb dan l-objettiv; jagħraf li, minkejja li l-politiki 

tal-UE huma kruċjali biex jassistuhom jilħqu tali objettivi, l-impenn politiku tal-pajjiżi 

Afrikani huwa, naturalment, essenzjali;  

8. Iħeġġeġ lill-UE biex dejjem tqis il-livelli differenti ta' żvilupp fost il-pajjiżi u r-reġjuni 

Afrikani kif ukoll l-aspettattivi li jvarjaw tagħhom meta jiddefinixxu u jimplimentaw il-

politiki kummerċjali tagħha fil-konfront tal-Afrika, u biex għalhekk tadotta preferenzi 

jew miżuri kummerċjali mmirati u speċifiċi li jsaħħu l-produzzjoni u l-kapaċità tal-

ipproċessar, l-integrazzjoni reġjonali u trawwem agrikoltura sostenibbli u fuq skala 

żgħira, billi tippromwovi ikel lokali fis-swieq lokali; jenfasizza wkoll il-ħtieġa għal 

kwalunkwe ftehim kummerċjali jew arranġament kummerċjali unilaterali bejn l-UE u l-

pajjiżi Afrikani jew gruppi reġjonali biex jipprovdu biżżejjed skedi ta' liberalizzazzjoni 

asimetriċi, protezzjoni għal industriji żgħar, regoli li jappoġġaw l-iżvilupp tal-oriġini u 

klawżoli ta' salvagwardja effikaċi;  

9. Huwa tal-fehma li l-implimentazzjoni effikaċi ta' ftehim ta' faċilitazzjoni kummerċjali 

tad-WTO u s-semplifikazzjoni u t-trasparenza tal-proċeduri doganali se jgħinu biex 

jagħtu spinta lill-kummerċ bejn l-Ewropa u l-Afrika, li jkun partikolarment ta' 

benefiċċju għall-SMEs u l-innovazzjoni; 

10. Jistieden lill-UE tiffoka, permezz tal-politiki kummerċjali u ta' investiment tagħha, fuq 

it-tkabbir tas-settur privat, l-appoġġ għall-innovazzjoni, il-kompetittività u l-

intraprenditorija fl-Ewropa u fl-Afrika, u biex tmexxi l-affarijiet tagħha mal-Afrika 

skont il-prinċipji ta' sostenibbiltà u responsabbiltà soċjali; 

11. Huwa tal-fehma li sħubiji pubbliċi-privati għandhom rwol fundamentali x'jaqdu fl-

iżvilupp ekonomiku, sa fejn irendu lis-settur privat aktar dinamiku u jagħtu spinta lis-

sinerġiji bejn l-istituzzjonijiet u l-operaturi ekonomiċi, u li għalhekk jenħtieġu li jiġu 

appoġġati f'din l-istrateġija; 

12. Jitlob li proġetti ta' żvilupp u investiment Ewropej fl-Afrika jiġu ggwidati mill-prinċipju 

ta' sjieda, sabiex il-pajjiżi benefiċjarji jkunu jistgħu jieħdu inkarigu tal-mudelli ta' 

żvilupp tagħhom stess; 

13. Jistenna li l-UE tagħmel pjanijiet strateġiċi għall-kooperazzjoni fi djalogu mal-Afrika 
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fil-ġejjieni;  

14. Jistieden lill-BEI u lill-Kummissjoni, b'mod partikolari permezz tal-Pjan ta' Investiment 

Estern (PIE), biex jinvestu fi proġetti b'potenzjal għoli ta' ħolqien tax-xogħol u fl-oqsma 

prijoritarji tal-enerġija nadifa, l-infrastruttura, is-saħħa u r-riċerka medika; 

15. Jenfasizza li l-appoġġ għal proġetti ta' investiment jenħtieġu li jsiru kundizzjonali għall-

effikaċja ekonomika u l-eżiti ekonomiċi mistennija, fi sforz sabiex jissaħħaħ il-

kummerċ fis-suq Afrikan u ma' pajjiżi u reġjuni terzi, u sabiex tissaħħaħ il-kapaċità ta' 

proċessar tal-industriji f'pajjiżi Afrikani; 

16. Ifakkar li l-politika ta' investiment tal-UE, speċjalment meta tinvolvi flejjes pubbliċi, 

trid tikkontribwixxi għar-realizzazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli; ifakkar fil-

bżonn li jiżdiedu t-trasparenza u r-responsabbiltà ta' istituzzjonijiet ta' finanzjament tal-

iżvilupp (DFIs) u s-sħubiji pubbliċi-privati (PPPs) biex jitkejlu u jiġu mmonitorjati 

b'mod effikaċi l-flussi tal-flus, is-sostenibbiltà tad-dejn u l-valur miżjud għall-iżvilupp 

sostenibbli tal-proġetti tagħhom; 

17. Huwa tal-fehma li l-iżvilupp diġitali jista' jwassal għal opportunitajiet ta' tkabbir fl-

Afrika – permezz ta' kummerċ elettroniku jew pagamenti bit-telefon, pereżempju – u li 

l-politiki tal-iżvilupp tal-UE u l-Afrika jenħtieġu li jgħinu biex jitjieb l-aċċess għall-

elettriku u l-internet fl-Afrika; 

18. Jappella għal aktar trasparenza fil-ftehimiet kummerċjali u għall-parteċipazzjoni sħiħa 

tal-partijiet interessati rilevanti kollha, inklużi s-soċjetajiet ċivili tal-pajjiżi konċernati, 

permezz ta' konsultazzjonijiet formali, f'negozjati futuri u fl-implimentazzjoni ta' 

ftehimiet li attwalment qed jiġu negozjati; 

19. Jitlob li l-prinċipji ta' koerenza politika għall-iżvilupp jiġu inkorporati għalkollox fir-

relazzjoni kummerċjali tal-UE mal-Afrika, li jirrikjedi l-inklużjoni ta' klawsoli dwar il-

kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli infurzabbli fil-ftehimiet kummerċjali kollha tal-UE 

ma' pajjiżi Afrikani, f'konformità mal-impenn meħud mill-Kummissjoni fl-istrateġija 

"Kummerċ għal kulħadd"; 

20. Jilqa' l-isforzi li saru mill-UE f'dawn l-aħħar snin immirati biex jippromwovu r-

responsabbiltà soċjali korporattiva; jistieden lill-UE tkompli tieħu passi sabiex tiżgura li 

l-kumpaniji huma kompletament responsabbli għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tar-

reati ambjentali; jikkondividi, f'dan ir-rigward, il-fehma li l-Prinċipji Gwida tan-NU 

dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem jenħtieġu jkunu parti minn kwalunkwe 

ftehim futur bejn il-pajjiżi Afrikani u l-UE, u jitlob liż-żewġ naħat biex jinkluduhom fi 

kwalunkwe reviżjoni; jitlob, barra minn hekk, lill-UE biex tippromwovi b'mod effikaċi 

l-obbligi tad-diliġenza dovuta sabiex tiżgura s-sostenibbiltà fil-ktajjen tal-provvista 

globali; 

21. Jistenna barra minn hekk l-iżvilupp ta' strateġija għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni u t-

trasferiment illegali ta' kapital mill-Afrika u jinsisti li l-iżvilupp tas-swieq reġjonali 

Afrikani jittieħed inkunsiderazzjoni fil-futur; 

22. Huwa tal-fehma li huwa essenzjali li jkun hemm strateġija UE-Afrika sabiex tqis l-
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importanza tar-rwol tan-nisa fl-iżvilupp ekonomiku u r-reżiljenza tas-soċjetajiet kemm 

fl-Ewropa kif ukoll fl-Afrika, u li jenħtieġu jiġu stabbiliti proġetti b'dan l-għan. 
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