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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. Jenfasizza li s-Sħubija tal-Lvant hija parti importanti tal-Politika tal-Viċinat tal-UE u 
hija mmirata biex tikseb assoċjazzjoni politika, tiżgura aktar integrazzjoni ekonomika u 
tistabbilixxi pjattaforma biex ikunu indirizzati l-isfidi komuni;

2. Jisħaq fuq il-fatt li s-Sħubija tal-Lvant toffri qafas sod għal kooperazzjoni multilaterali 
u bilaterali;

3. Ifakkar li l-Parlament għandu l-għan li jsaħħaħ l-integrazzjoni ekonomika tal-pajjiżi 
tas-Sħubija tal-Lvant u li l-objettiv komuni għadu dak li jinħolqu u jintużaw l-
opportunitajiet addizzjonali tas-suq bħall-iżvilupp tan-negozju, iż-żieda fil-
konnettività u l-ekonomija diġitali; jistieden lill-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant 
jiffinanzjaw ir-riformi neċessarji u jkomplu japprofondixxu r-relazzjonijiet tagħhom 
mal-UE;

4. Huwa konxju tal-fatt li l-problemi komuni fil-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant jikkonsistu 
f'livell għoli ta' korruzzjoni, frodi bankarji, l-influwenza tal-oligarki, l-ekonomija 
informali u l-governanza ta' livell skars; jistieden lill-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant 
itejbu l-istat tad-dritt, jeliminaw dawn il-problemi u jindirizzaw il-kummerċ illeċitu;

5. Jisħaq fuq l-importanza taż-żoni ta' kummerċ ħieles approfonditi u komprensivi 
(DCFTAs), tal-ftehimiet ta' sħubija ekonomika komprensivi u tal-ftehimiet ta' sħubija 
u kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u l-UE, kif ukoll l-importanza li 
dawn jiġu implimentati b'mod sħiħ; jistieden lill-UE ssostni l-implimentazzjoni 
tagħhom permezz ta' assistenza kkoordinata, tippromwovi żvilupp ekonomiku 
sostenibbli u ssostni r-riformi ekonomiċi u r-riformi importanti fis-settur bankarju u 
finanzjarju bil-għan li jiġġieldu kontra l-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa; iħeġġeġ 
lill-UE tiżgura li d-DCFTAs ma jkunux f'kuntrast mal-objettivi u mal-inizjattivi fil-
qasam tal-klima ddefiniti fil-qafas tal-Patt Ekoloġiku Ewropew;

6. Jisħaq fuq l-importanza tal-assistenza makrofinanzjarja kundizzjonali tal-UE bħala 
kontribut għall-istabbilizzazzjoni tal-viċinat u jistenna aktar kontinwità fl-ambitu tal-
Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni 
Internazzjonali.


