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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Is-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP) hi waħda mill-għodod kummerċjali ewlenija tal-
UE biex issostni l-isforzi tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex jippromwovu l-iżvilupp 
sostenibbli, inaqqsu l-faqar u jiggarantixxu r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem.

Ir-rapporteur tinnota li l-SĠP hi, qabel xejn, strument għal żvilupp u tosserva li l-Artikolu 208 
tat-Trattat ta' Lisbona jobbliga lill-UE tqis l-objettivi ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp fl-
implimentazzjoni tal-politiki li x'aktarx jaffettwaw il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. 

Pajjiżi koperti 

L-SĠP l-ġdida, kif ippreżentata mill-Kummissjoni, ma għadhiex tkopri l-pajjiżi b'introjtu għoli u 
l-anqas dawk b'introjtu medju-għoli. Għalhekk din teskludi l-parti l-kbira tal-pajjiżi tal-Amerika 
Latina u pajjiżi bħall-Alġerija, l-Afrika t'Isfel, il-Gabon, in-Namibja u l-parti l-kbira tal-gżejjer 
tal-Karibew. 

Fl-istess ħin, l-ekonomiji b'saħħithom bħal tal-Indja, iċ-Ċina, l-Indoneżja u t-Tajlandja ser 
jibqgħu eleġibbli għas-SĠP, anke jekk b'mod temporanju.

Jidher, konsegwentment, inġust li l-eliġibbiltà għas-SĠP tiddependi biss fuq il-kriterju tal-
Prodott Domestiku Gross (PDG) għal kull abitant, peress li dan jippenalizza l-pajjiżi ż-żgħar 
minkejja l-livelli kbar ta' faqar li jista' jkollhom jiffaċċjaw. 

Il-Kummissjoni għalhekk għandha tikkunsidra sew l-użu ta' ġabra ta' indikaturi u approċċi 
metodoloġiċi differenti.

SĠP +

Il-Kummissjoni għandha: tispeċifika b'mod ċar il-partijiet li huma awtorizzati jagħtu aktar 
informazzjoni fuq il-mekkaniżmi ta' kontroll; tfassal sistema trasparenti ta' indikaturi ta' referenza 
("benchmarks"); twettaq valutazzjoni tal-impatt ċara fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem billi 
tadatta l-politiki kummerċjali tal-UE sabiex tħares dawn id-drittijiet; u tqis aktar ir-rwol tad-
delegazzjonijiet tal-UE.

Il-governanza tajba fil-qasam fiskali u l-ġlieda kontra l-evażjoni fiskali u rifuġji fiskali 
għandhom jiġu inklużi wkoll fil-kriterji ġodda għall-aċċess għall-SĠP +.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
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Proposta għal regolament
Premessa 9 - l-ewwel paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-arranġament ġenerali għandu 
jingħata lil dawk il-pajjiżi kollha li qed 
jiżviluppaw li jaqsmu ħtieġa ta’ żvilupp
komuni u jinsabu fi stadju simili ta’ żvilupp 
ekonomiku. Pajjiżi li huma kklassifikati 
mill-Bank Dinji bħala pajjiżi ta’ dħul għoli 
jew ta’ dħul medju superjuri għandhom per 
capita livelli ta’ dħul li jippermettulhom 
jiksbu livelli ogħla ta’ diversifikazzjoni 
mingħajr preferenzi tariffarji tal-iskema, u 
jinkludu ekonomiji li rnexxielhom ilestu t-
tranżizzjoni tagħhom minn ekonomiji 
ċentralizzati għal dawk tas-suq. Dawk il-
pajjiżi ma jaqsmux l-istess żvilupp, 
kummerċ u ħtiġijiet finanzjarji bħall-bqija 
tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jinsabu fi 
stadju differenti ta’ żvilupp ekonomiku, 
jiġifieri ma jinsabux fl-istess qagħda bħal 
dik ta’ pajjiżi aktar vulnerabbli li qed 
jiżviluppaw; u, biex tkun evitata 
diskriminazzjoni mhux ġustifikata, 
jeħtiġilhom ikunu ttrattati b’mod differenti.
Barra minn hekk, l-użu ta’ preferenzi 
tariffarji pprovduti bl-iskema minn pajjiżi 
bi dħul għoli jew medju superjuri jżid il-
pressjoni kompetittiva fuq esportazzjonijiet 
minn pajjiżi ifqar, aktar vulnerabbli u, 
għalhekk, jista’ jimponi piż mhux 
ġustifikabbli fuq dawk il-pajjiżi aktar 
vulnerabbli li qed jiżviluppaw. L-
arranġament ġenerali jqis il-fatt li l-iżvilupp 
u l-ħtiġijiet finanzjarji u kummerċjali huma 
soġġetti għal tibdil, u jiżgura li l-
arranġament jibqa’ miftuħ jekk il-qagħda 
ta’ pajjiż tinbidel.

(9) L-arranġament ġenerali għandu 
jingħata lil dawk il-pajjiżi kollha li qed 
jiżviluppaw li jikkondividu l-ħtieġa komuni
ta’ żvilupp u jinsabu fi stadju simili ta’ 
żvilupp ekonomiku. Pajjiżi li huma 
kklassifikati mill-Bank Dinji bħala pajjiżi 
ta’ dħul għoli jew ta’ dħul medju superjuri
u li għandhom Indiċi ta’ Żvilupp Uman 
(HDI) li hu għoli ħafna jew għoli, 
għandhom per capita livelli ta’ dħul u 
livelli ta’ żvilupp ekonomiku li 
jippermettulhom jiksbu livelli ogħla ta’ 
diversifikazzjoni mingħajr preferenzi 
tariffarji tal-iskema, u jinkludu ekonomiji li 
rnexxielhom ilestu t-tranżizzjoni tagħhom 
minn ekonomiji ċentralizzati għal dawk 
tas-suq. Dawk il-pajjiżi ma għandhomx l-
istess ħtiġijiet għal dak li jikkonċerna l-
żvilupp, il-kummerċ u l-finanzi bħall-bqija 
tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jinsabu fi 
stadju differenti ta’ żvilupp ekonomiku, 
jiġifieri ma jinsabux fl-istess qagħda bħal 
dik ta’ pajjiżi aktar vulnerabbli li qed 
jiżviluppaw; u, għalhekk biex tkun evitata 
diskriminazzjoni mhux ġustifikata, 
jeħtiġilhom ikunu ttrattati b’mod differenti.
Barra minn hekk, l-użu ta’ preferenzi 
tariffarji pprovduti bl-iskema minn pajjiżi 
bi dħul għoli jew medju superjuri jżid il-
pressjoni kompetittiva fuq esportazzjonijiet 
minn pajjiżi ifqar u aktar vulnerabbli u, 
għalhekk, jista’ jimponi piż mhux 
ġustifikabbli fuq dawk il-pajjiżi aktar 
vulnerabbli li qed jiżviluppaw. L-
arranġament ġenerali jqis il-fatt li l-ħtiġijiet 
fir-rigward tal-iżvilupp, il-finanzi u l-
kummerċ huma soġġetti għal tibdil, u 
jiżgura li l-arranġament jibqa’ miftuħ jekk 
il-qagħda ta’ pajjiż tinbidel.

Emenda 2
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Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-iskema ta' preferenzi ġeneralizzati 
għandha tikkontribwixxi għal iżgurar ta' 
koerenza akbar bejn il-politiki interni u 
esterni tal-Unjoni. Fid-dawl tad-
dispożizzjonijiet interni tal-Unjoni dwar 
il-protezzjoni tal-annimali, l-
arranġamenti għal inċentiv speċjali għall-
iżvilupp sostenibbli u l-governanza t-tajba 
għandhom jingħataw lil dawk il-pajjiżi li 
josservaw b'mod partikolari il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-benesseri 
tal-annimali.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Lista ta' pajjiżi eliġibbli, ikklassifikati 
bħala pajjiżi li għandhom żvilupp uman 
baxx jew medju, skont l-Indiċi ta' Żvilupp 
Uman, tinsab fl-Anness II. 

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ma jkunx ġie kklassifikat mill-Bank 
Dinji bħala pajjiż bi dħul għoli jew bi dħul 
medju superjuri matul tliet snin 
konsekuttivi minnufih qabel l-aġġornament 
tal-lista ta’ pajjiżi benefiċjarji;

a) ma jkunx ġie kklassifikat mill-Bank 
Dinji bħala pajjiż bi dħul għoli jew bi dħul 
medju superjuri u ma jkunx ġie kklassfikat 
bħala li għandu livell għoli ħafna jew 
livell għoli ta’ żvilupp uman skont l-Indiċi 
ta’ Żvilupp Uman matul tliet snin 
konsekuttivi minnufih qabel l-aġġornament 
tal-lista ta’ pajjiżi benefiċjarji;
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) ma jkunx ġie kklassifikat mill-Bank 
Dinji bħala pajjiż bi dħul medju superjuri 
għal tlett snin konsekuttivi, 
immedjatament qabel l-aġġornament tal-
lista ta’ pajjiżi benefiċjarji u jitqies bħala 
vulnerabbli minħabba n-nuqqas ta’ 
diversifikazzjoni u integrazzjoni 
insuffiċjenti fis-sistema kummerċjali 
internazzjonali, kif definit fl-Anness VII;

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) huwa jkun irratifika l-konvenzjonijiet 
kollha elenkati fl-Anness VIII u l-
konklużjonijiet l-aktar riċenti disponibbli 
tal-entitajiet ta' monitoraġġ rilevanti ma 
jidentifikawx nuqqas serju fl-
implimentazzjoni effettiva ta' kull waħda 
minn dawn il-konvenzjonijiet;

b) huwa jkun irratifika l-konvenzjonijiet 
kollha elenkati fl-Anness VIII, mingħajr 
riżerva u mingħajr stqarrijiet 
interpretattivi li jmorru kontra l-objettivi 
tal-konvenzjonijiet imsemmija, u l-aħħar 
konklużjonijiet disponibbli tal-entitajiet ta' 
monitoraġġ rilevanti ma jidentifikawx 
nuqqas serju fl-implimentazzjoni effettiva 
ta' kull waħda minn dawn il-
konvenzjonijiet;

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pajjiż li jagħmel it-talba għandu 
jissottometti t-talba tiegħu lill-

2. Il-pajjiż li jagħmel it-talba għandu 
jissottometti t-talba tiegħu lill-
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Kummissjoni bil-miktub. It-talba għandha 
tipprovdi informazzjoni komprensiva dwar 
ir-ratifika tal-konvenzjonijiet elenkati fl-
Anness VIII u għandha tinkludi l-impenji 
obbligatorji msemmijin fl-Artikolu 
9(1)(c),(d) u (e).

Kummissjoni bil-miktub. It-talba għandha 
tipprovdi informazzjoni komprensiva dwar 
ir-ratifika u l-implimentazzjoni effikaċi
tal-konvenzjonijiet elenkati fl-Anness VIII
u għandha tinkludi l-impenji obbligatorji 
msemmijin fl-Artikolu 9(1)(c),(d) u (e).

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-
eliġibilità inizjali għandha ssir abbażi tal-
konklużjonijiet u tar-
rakkomandazzjonijiet tal-korpi ta’ 
monitoraġġ rilevanti u ta’ kull 
informazzjoni mressqa minn partijiet 
terzi, inklużi s-soċjetà ċivili u t-
trejdunjins. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-
pajjiż li jagħmel it-talba dwar deċiżjoni 
meħuda skont il-paragrafi 4 u 5. Fejn il-
pajjiż li jagħmel it-talba jingħata l-
arranġament speċjali ta’ inċentivi, huwa 
għandu jkun mgħarraf bid-data li fiha d-
deċiżjoni tidħol fis-seħħ.

7. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-
pajjiż li jagħmel it-talba dwar deċiżjoni 
meħuda skont il-paragrafi 4 u 5 u għandha 
tippublika avviż f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea li fih tikkomunika u 
timmotiva d-deċiżjoni tagħha. Fejn il-
pajjiż li jagħmel it-talba jingħata l-
arranġament speċjali ta’ inċentivi, huwa 
għandu jkun mgħarraf bid-data li fiha d-
deċiżjoni tidħol fis-seħħ.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sistema ta’ punti ta’ referenza ċara bil-
għan li tikkontrolla l-progress imwettaq 
f’termini ta’ żvilupp sostenibbli, inkluż 
fir-rispett għall-benesseri tal-annimali u 
ta' governanza t-tajba, inkluża l-
governanza fiskali tajba, u twettaq 
valutazzjoni tal-impatt dwar kwistjonijiet 
ta’ drittijiet tal-bniedem għall-pajjiżi 
benefiċjarji tal-SPĠ+; 

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) informazzjoni dwar il-progress 
mwettaq u valutazzjoni ġenerali ta' dan il-
progress fil-pajjiżi benefiċjarji tal-SĠP+ 
rigward it-twettiq tal-indikaturi ta' 
referenza stabbiliti minn qabel mill-
Kummissjoni; għandu jsemmi kull każ ta' 
ksur gravi u persistenti tad-drittijiet tal-
bniedem, u kull każ ta' frodi jew ta' 
korruzzjoni;

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) informazzjoni fuq il-programmi tal-
Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti kontra d-
Droga u l-Kriminalità, li jirrigwardaw l-
għajnuna teknika għall-implimentazzjoni 
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tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
kontra l-Korruzzjoni, b'mod partikolari s-
sistemi ta' prevenzjoni tal-korruzzjoni u l-
azzjonijiet fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni 
intiżi sabiex jippromwovu t-trasparenza, l-
integrità, l-obbligu ta' rendikont u l-
istrateġiji nazzjonali kontra l-korruzzjoni, 
skont l-Artikolu 5 tal-Konvenzjoni. 

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fejn il-Kummissjoni tqis li s-sejbiet ma 
jiġġustifikawx irtirar temporanju, hija 
għandha tadotta deċiżjoni li ttemm il-
proċedura ta’ rtirar temporanju skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 38(2).

8. Fejn il-Kummissjoni tqis li s-sejbiet ma 
jiġġustifikawx irtirar temporanju, hija 
għandha tadotta deċiżjoni li ttemm il-
proċedura ta’ rtirar temporanju skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 38(2). Id-deċiżjoni għandha tkun 
immotivata bis-sħiħ, imsejsa fuq l-
evidenza riċevuta u għandha tiġi
ppublikata minnufih.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ksur serju u sistematiku tal-prinċipji 
stabbiliti fil-konvenzjonijiet elenkati fil-
Parti A tal-Anness VIII;

(a) ksur tal-prinċipji stabbiliti fil-
konvenzjonijiet elenkati fil-Parti A tal-
Anness VIII bi qbil mal-Artikolu 19(2a).

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-ksur gravi u sistematiku tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-
protezzjoni tal-annimali matul it-trasport 
jew il-qtil.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha taċċetta li 
jkun hemm rieżami tas-sottomissjoni mill-
Parlament Ewropew jew minn partijiet 
terzi, inklużi t-trejdunjins jew is-soċjetà 
ċivili, rigward allegazzjoni ta’ ksur tal-
Artikolu 19(1).

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiddikjara li l-Kummissjoni għandha 
tagħmel monitoraġġ u evalwazzjoni tal-
qagħda fil-pajjiż benefiċjarju konċernat 
għal sitt xhur mid-data tal-pubblikazzjoni 
tal-avviż.

(b) jistupula l-miżuri li l-pajjiż benfiċjarju 
għandu jwettaq biex jikkonforma mal-
Artikolu 19(1); jiddikjara li l-Kummissjoni 
se timmonitorja tevalwa l-qagħda fil-pajjiż 
benefiċjarju konċernat għal sitt xhur mid-
data tal-pubblikazzjoni tal-avviż.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Fejn il-Kummissjoni tqis li s-sejbiet ma 
jiġġustifikawx irtirar temporanju, hija 

9. Fejn il-Kummissjoni tqis li s-sejbiet ma 
jiġġustifikawx irtirar temporanju, hija 
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għandha tiddeċiedi, skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 38(2), 
li ttemm il-proċedura ta’ rtirar temporanju.

għandha tiddeċiedi, skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 38(2), 
li ttemm il-proċedura ta’ rtirar temporanju.
Id-deċiżjoni għandha tkun immotivata 
bis-sħiħ, imsejsa fuq l-evidenza riċevuta u 
għandha tiġi ppublikata minnufih.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Fejn il-Kummissjoni tqis li s-sejbiet 
jiġġustifikaw irtirar temporanju għar-
raġunijiet msemmijin fil-paragrafu 1, hija 
jkollha s-setgħa, skont l-Artikolu 36, li 
tadotta atti delegati biex temenda l-Annessi 
II, III, IV, skont liema minnhom ikun 
japplika, biex temporanjament tirtira l-
preferenzi tariffarji msemmija fl-Artikolu 
1(2).

10. Fejn il-Kummissjoni tqis li s-sejbiet 
jiġġustifikaw irtirar temporanju għar-
raġunijiet msemmijin fil-paragrafu 1, hija 
jkollha s-setgħa, skont l-Artikolu 36, li 
tadotta atti delegati biex temenda l-Annessi 
II, III, IV, skont liema minnhom ikun 
japplika, biex temporanjament tirtira l-
preferenzi tariffarji msemmija fl-Artikolu 
1(2). Id-deċiżjoni għandha tkun 
immotivata bis-sħiħ, imsejsa fuq l-
evidenza riċevuta u għandha tiġi 
ppublikata minnufih.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Annex VIII – Part B - point 27 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27a. Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar il-Liġi tal-Baħar (1982) rigward il-
konservazzjoni u l-ġestjoni tal-istokkijiet 
tal-ħut transżonali u stokkijiet ta’ ħut li 
jpassi ħafna. 
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