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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni tiegħu għal riżoluzzjoni:

1. Jistieden lill-Unjoni Ewropea tirrispetta l-prinċipji ta' kummerċ ġust u irregolat, billi 
tiċħad il-protezzjoniżmu jew kull tentattiv biex jiddgħajfu l-vantaġġi komparattivi 
leġittimi tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw li ma jxekklux id-drittijiet tal-bniedem u tat-
trejdunjins, iżda tapplika interpretazzjoni differenti tal-Artikolu XXIV tad-WTO biex 
tippermetti l-eżenzjoni ta' setturi vulnerabbli tal-manifattura u ta' setturi oħrajn minn 
ftehimiet kummerċjali meta dan ikun iġġustifikat;

2. Jikkonferma li l-ftehimiet kummerċjali għandhom jitolbu li l-partijiet kollha jirratifikaw u 
jimplimentaw b'mod effettiv il-konvenzjonijiet fundamentali tad-Dikjarazzjoni tal-ILO 
dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Fundamentali, u li l-kapitolu rigward l-Iżvilupp Sostenibbli 
għandu l-istess status vinkolanti bħad-dispożizzjonijiet dwar l-aċċess għas-suq u huwa 
soġġett għal mekkaniżmu ta' soluzzjoni tal-kunflitti;

3. Jinsisti li, filwaqt li għandha taħdem b'mod effettiv mal-ILO u mal-korpi l-oħra tat-trattat, 
il-Kummissjoni għandha tkompli tissodisfa r-responsabbiltà tagħha li tivvaluta l-impatt 
tan-negozjati kummerċjali fuq id-drittijiet soċjali, ambjentali u umani, u tikkonsulta b'mod 
trasparenti mat-trejdunjins u mal-NGOs ambjentali u soċjali matul il-proċess kollu tan-
negozjati u l-implimentazzjoni tal-ftehimiet kummerċjali, waqt li tiggarantilhom b'mod 
ċar id-dritt li jressqu każi ta' vjolazzjonijiet;

4. Jitlob li  ftehimiet kummerċjali ġejjiena u r-reviżjoni tar-regolament GSP + jegħlbu n-
nuqqasijiet fil-konsistenza, fit-trasparenza u fl-imparzjalità proċedurali bl-applikazzjoni ta' 
benchmarks trasparenti fir-rigward tar-rispett tad-drittijiet tax-xogħol, tal-ambjent u umani 
fil-pajjiżi sħab;

5. Jilqa' b'sodisfazzjon l-użu tal-Valutazzjonijiet tal-Impatt fuq is-Sostenibilità, iżda 
jiddeplora kull nuqqas li tittieħed azzjoni bis-sħiħ fuq is-sejbiet tagħhom, kif ġara fil-
punent tal-Afrika u fil-Kolombja;  jenfasizza li l-UE għandha l-kapaċità li tinfluwenza 
titjib konkret fir-rigward tad-drittijiet tax-xogħol u tal-bniedem, kemm qabel isiru l-
ftehimiet kummerċjali kif ukoll matul l-implimentazzjoni tagħhom;

6. Jirrikonoxxi li l-ftehimiet kummerċjali tal-lum u tal-ġejjieni qegħdin jiġu nnegozjati fil-
kuntest ta' depressjoni ekonomika; li l-kontijiet off-shore jaħtu għal proporzjon kbir ta' telf 
ta' impjiegi; u li l-politika kummerċjali tal-UE għandha tagħmel mezz biex tevita tnaqqis 
eċċessiv jew imgħaġġel iżżejjed fis-sehem mis-suq u fil-livelli tal-impjieg tal-Unjoni fi 
kwalunkwe settur;  isejjaħ biex il-ftehimiet kummerċjali li għandhom jiġu konklużi fid-
dawl tal-ambitu tal-Fond tal-UE għall-Aġġustament għall-Globalizzazzjoni jipprovdu 
assistenza xierqa għar-ristrutturar;

7. Jitlob biex in-negozjati kummerċjali tal-UE jmexxu 'l quddiem l-obbligi u d-drittijiet tal-
investituri u n-negozji, kif stabbilit fil-"Proċess Heiligendamm", u biex il-ftehimiet 
kummerċjali jobbligaw konformità mal-Linji Gwida tal-OECD dwar l-Intrapriżi 
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Multinazzjonali, mad-Dikjarazzjoni Tripartitika tal-ILO dwar l-Intrapriżi Multinazzjonali 
u l-Politika Soċjali, mal-Patt Globali tan-NU u mar-Rakkomandazzjonijiet tar-
Rappreżentant Speċjali tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem;

8. Jitlob li l-ilmenti dwar problemi soċjali jkunu s-suġġett tad-deċiżjonijiet, tas-segwitu u tar-
reviżjoni minn esperti indipendenti;

9. Jinsisti li kwalunkwe inklużjoni fil-ftehimiet kummerċjali ta ' "Mode IV" dwar iċ-
ċirkulazzjoni temporanju tal-ħaddiema għandha tkun soġġetta għall-konformità mal-
istandards nazzjonali tax-xogħol u mal-ftehimiet kollettivi fil-pajjiżi sħab;

10. Jistieden lill-UE tappoġġja l-estensjoni tal-mekkaniżmu ta' reviżjoni tal-politika 
kummerċjali tad-WTO biex ikopri aspetti kummerċjali tal-iżvilupp sostenibbli, fosthom l-
istandards fundamentali tax-xogħol u l-emendar tad-"Definizzjoni ta' Sussidju" fil-Ftehim 
tad-WTO dwar is-Sussidji u l-Miżuri Kumpensatorji, bil-ħsieb li tiżgura l-konformità mal-
istandards ewlenin tax-xogħol u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem f'zoni tal-ipproċessar 
tal-esportazzjonijiet.


