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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora dawn is-suġġerimenti fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jenfasizza li r-rispett tal-istandards tax-xogħol ewlenin (CLS) u tal-aġenda tax-xogħol 
diċenti tal-ILO, kif ukoll l-Linji Gwida għall-Intrapriżi Multinazzjonali tal-OECD u l-
inizjattiva “Global Compact” tan-Nazzjonijiet Uniti, jista’ jkollhom għandhom impatt 
pożittiv fuq l-ekonomija ta’ pajjiż, billi jiggarantixxu l-istabilità soċjo-politika u billi 
jgħollu l-livelli tal-ħiliet tal-ħaddiema tal-pajjiż; jemmen, f’dan il-kuntest, li l-inklużjoni 
ta’ klawżola soċjali fil-ftehimiet tad-WTO hija tal-ikbar importanza għaliex l-istandards 
tax-xogħol huma essenzjali sabiex jinkisbu l-MDGs u jingħata spinta l-iżvilupp endoġenu 
fil-pajjiżi l-foqra; jinnota li d-dispożizzjonijiet soċjali tal-ftehimiet kummerċjali tal-UE 
huma ppreżentati bħala objettivi li għandhom jinkisbu iktar milli bħala impenji legali li 
għandhom jiġu infurzati, minħabba li m’hemm l-ebda dispożizzjoni għal mekkaniżmi ta’ 
infurzar ġenwini; jenfasizza, b’hekk, l-importanza tat-teħid ta’ miżuri konkreti sabiex ikun 
żgurat li d-dispożizzjonijiet soċjali tal-ftehimiet kummerċjali preferenzjali tal-UE jinkisbu 
u jiġu mmonitorjati, rieżaminati u infurzati b’mod xieraq;

2. Jistieden lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri tagħha biex jagħmlu pressjoni fuq il-
kumpaniji Ewropej fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex ikollhom rwol eżemplari f’dak li 
jirrigwarda r-responsabilità soċjali u l-promozzjoni tax-xogħol diċenti;

3. Jenfasizza li l-ksur ripetut tal-istandards tax-xogħol ewlenin ġie rrappurtat f’diversi pajjiżi 
bl-istatus SPĠ-Plus, iżda ma wassalx għas-sospensjoni tal-preferenzi; jikkunsidra li n-
nuqqas tal-infurzar tal-kundizzjonalità jimmina l-ambizzjoni tal-UE li tippromwovi l-
politika soċjali u l-istandards tax-xogħol ewlenin globalment u jmur kontra l-prinċipju tal-
Iżvilupp tal-Koerenza Politika;

4. Jirrikonoxxi li, minkejja x-xejra internazzjonali tal-ftehimiet kummerċjali bilaterali miexja 
ftit ftit lejn aċċettazzjoni ikbar tax-xogħol u standards soċjali marbuta mal-aġendi 
kummerċjali, il-ftehimiet ta’ kummerċ ħieles ġeneralment għad fihom ftit referenzi għal 
standards soċjali; jiddispjaċih li l-UE m’għandhiex formola omoġena għall-"klawżola 
soċjali" biex tiddaħħal fil-ftehimiet kummerċjali bilaterali kollha; iħeġġeġ lill-UE biex 
tinkorpora klawżola soċjali fil-ftehimiet kollha ta’ kummerċ estern tal-UE f’konformità 
mal-istandards rikonoxxuti u maqbula internazzjonalment l-oħra (jiġifieri standards tax-
xogħol ewlenin tal-ILO), inklużi dawk li jaqgħu taħt l-ambitu tad-WTO;

5. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jappoġġjaw l-inizjattivi mmirati lejn il-
promozzjoni tal-impjiegi produttivi, l-investiment fir-riżorsi umani, il-mekkaniżmi tad-
distribuzzjoni mill-ġdid, il-protezzjoni soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi, id-djalogu 
soċjali u l-applikazzjoni effikaċi tad-drittijiet fuq il-post tax-xogħol;

6. Jinkoraġġixxi ’l partijiet għall-FTAs biex ikomplu jirrikonoxxu l-impjiegi produttivi għal 
kulħadd u x-xogħol diċenti għal kulħadd bħala elementi ewlenin għall-iżvilupp sostenibbli 
tal-pajjiżi kollha u bħala l-objettiv ta’ prijorità tal-kooperazzjoni internazzjonali, u biex 
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jippromwovu l-iżvilupp tal-kummerċ internazzjonali b’mod li huwa konduċenti mal-
impjiegi produttivi għal kulħadd u x-xogħol diċenti għal kulħadd, skont id-Dikjarazzjoni 
Ministerjali tal-2006 tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali tan-NU dwar l-Impjiegi għal 
Kulħadd u x-Xogħol Diċenti;

7. Jitlob lill-partijiet għall-ftehimiet ta’ kummerċ ħieles biex jimpenjaw ruħhom, skont l-
obbligazzjonijiet li joħorġu mis-sħubija tal-ILO u d-Dikjarazzjoni tal-ILO dwar il-
Prinċipji u d-Drittijiet Fundamentali fuq ix-Xogħol u s-Segwitu tagħha, adottati mill-
Konferenza Internazzjonali dwar ix-Xogħol fis-86 Sessjoni tagħha fl-1998, li jirrispettaw, 
iwegħdu u jwettqu, fil-liġijiet u l-prattiki tagħhom, il-prinċipji li jikkonċernaw id-drittijiet 
fundamentali, jiġifieri:
(a) il-libertà ta’ assoċjazzjoni u r-rikonoxximent effikaċi tad-dritt ta’ negozjar kollettiv;
(b) l-eliminazzjoni tal-forom kollha ta’ xogħol furzat jew obbligatorju;
(c) l-abolizzjoni effettiva tal-impjieg tat-tfal; kif ukoll
(d) l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni fir-rigward tal-impjiegi u dik professjonali;

8. Jinnota li huwa f’idejn il-pajjiżi individwali u l-Istati Membri li jiffirmaw għall-
konvenzjonijiet tal-ILO, jiddispjaċih għan-nuqqas ta’ implimentazzjoni u infurzar tal-
istandards soċjali, partikolarment il-konvenzjonijiet tal-ILO u l-prinċipji tas-CSR f’għadd 
ta’ pajjiżi sħab tal-UE; b’hekk, iħeġġeġ lill-UE tieħu miżuri biex tiżgura l-
implimentazzjoni effikaċi tal-istandards soċjali; jenfasizza li l-ILO tippermetti l-
impożizzjoni ta’ sanzjonijiet kummerċjali fuq pajjiżi li ma jikkonformawx mal-obbligi 
internazzjonali tagħhom; jitlob lill-UE ssegwi approċċ ibbażat fuq inċentivi u sanzjonijiet 
fil-kuntest tal-ftehimiet bilaterali u reġjonali, sabiex jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet 
soċjali tal-ftehimiet preferenzjali tal-UE jiġu infurzati b’mod effikaċi; jenfasizza li l-SPĠ 
u l-SPĠ + għandhom jiġu mmonitorjati b’mod koerenti, u li l-proċess ta’ monitoraġġ 
għandu jsir iktar trasparenti;

9. Jilqa’ is-sistema superviżorja tal-ILO dwar l-istandards tal-impjiegi internazzjonali li hija 
unika fil-livell internazzjonali u li tgħin biex tiżgura li l-pajjiżi jimplimentaw il-
konvenzjonijiet li jirratifikaw; jenfasizza li, fil-każ ta’ problema, l-ILO għandha tassisti 
lill-pajjiżi permezz tad-djalogu soċjali u l-assistenza teknika;

10. Jinnota li l-UE diġà impenjat ruħha li tippromwovi x-xogħol diċenti u li tiġġieled l-
isfruttament notevolment fil-ftehimiet kummerċjali tagħha; iżda jinnota wkoll li l-UE ma 
tinfurzax il-kundizzjonalità potenzjali li tinsab f'bosta ftehimiet ta' kummerċ ħieles 
bilaterali u reġjonali; iħeġġeġ lill-UE, f’dan ir-rigward, biex tintegra l-politika soċjali fil-
kuntest tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna sabiex jiġu żgurati r-ratifika u l-
implimentazzjoni tas-CLS, filwaqt li jiġu evitati derogi minn regolamenti ġenerali, eż 
f’żoni ta’ proċessar tal-esportazzjoni, billi dawn l-eċċezzjonijiet jinkludu r-riskju ta’ 
"tellieqa sal-qiegħ", u b’hekk jimmina ċertu standards soċjali;

11. Jinsisti li n-negozjati kummerċjali segwiti fi ħdan id-WTO ma għandhomx jipperikolaw l-
iżvilupp soċjali; jafferma mill-ġdid li l-ILO għandha titħalla tippreżenta rapporti esperti 
lid-WTO waqt tilwimiet kummerċjali;

12. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinkoraġġixxu governanza tajba fl-oqsma 
finanzjarji, tat-taxxa u ġudizzjarji, bħala mod kif titjieb id-dimensjoni soċjali tal-
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globalizzazzjoni;

13. Jirrikonoxxi li s-CSR huwa kunċett fejn il-kumpaniji b’mod volontarju jinkorporaw it-
tħassib soċjali u ambjentali fl-istrateġija tan-negozju tagħhom; jinnota li l-
implimentazzjoni tal-prattiki tas-CSR jistgħu jibnu mill-ġdid il-fiduċja fin-negozju, li hija 
vitali għall-ekonomija tas-suq soċjali tal-Ewropa; Jinnota, madankollu, li l-eteroġeneità 
tal-kunċett tas-CSR, fejn kumpaniji differenti żviluppaw standards differenti rigward il-
kontabilità, l-awditjar u r-rappurtaġġ soċjali, tqajjem il-kwistjoni tal-komparabilità;
jirrikonoxxi l-isforzi li saru mill-UE biex tapplika iktar linji gwida ġenerali għad-
definizzjoni u l-użu tas-CRS; jiġbed l-attenzjoni, madankollu, li d-diversità u l-
eteroġeneità tal-kunċett jibqgħu xorta; iħeġġeġ lill-UE biex tieħu azzjoni konkreta fil-fora 
internazzjonali biex tbiegħed lis-CSR minn approċċ purament volontarju u biex tidentifika 
l-obbligi legali ċari għall-kumpaniji rigward id-drittijiet tal-bniedem u s-CLS, flimkien 
mal-metodi effikaċi biex jinżammu responsabbli fil-każ ta’ ksur; jikkunsidra pereżempju 
li meta l-Istati Membri jintalbu mill-kumpaniji multinazzjonali għall-garanziji ta’ 
investiment, huma għandhom jorbtu dawk il-garanziji mal-implimentazzjoni tal-linji 
gwida uffiċjali tas-CSR;

14. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri għall-iżvilupp ta’ approċċ pro-attiv biex 
jindirizza l-konsegwenzi soċjali tal-aġġustamenti u r-ristrutturar relatati mal-
globalizzazzjoni;

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi l-konvenzjonijiet ewlenin tal-ILO b’mod 
iktar proattiv u biex twaqqaf hotline tal-UE dwar l-impjieg tat-tfal fejn iċ-ċittadini jistgħu 
jirrappurtaw lill-kumpaniji Ewropej li jagħmlu użu mill-impjieg tat-tfal kullimkien fid-
dinja; iqis li dan il-hotline għandu jkollu kapaċità ta’ riċerka żgħira imma biżżejjed sabiex 
ikun jista’ (a) jippubblika rapport annwali dwar is-sejbiet tiegħu (b) jassisti lill-kumpaniji 
Ewropej fl-isforzi tagħhom biex jeliminaw l-impjieg tat-tfal mill-katina tal-provvista 
tagħhom;

16. Iħeġġeġ lill-UE biex tieħu miżuri xierqa fil-livell internazzjonali biex tiġġieled kontra r-
rimi soċjali li jseħħ fil-prattiki tan-negozju ta’ xi pajjiżi, kemm fl-UE kif ukoll f’pajjiżi 
terzi li lilhom l-UE tipprovdi l-assistenza tagħha għall-iżvilupp;

17. Jindika l-bżonn li jinstab bilanċ xieraq bejn l-istimulazzjoni tal-kompetittività tal-
industrija u l-indirizzar tal-impatt tan-negozju fuq l-ambjent u s-soċjetà; jilqa’ l-inizjattivi 
meħuda mill-Kummissjoni biex tinkludi r-Responsabilità Soċjali tal-Kumpaniji bħala parti 
mill-istrateġija Ewropa 2020 għat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv;
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