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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Huwa tal-fehma li l-ftehimiet ta' kummerċ internazzjonali għandhom jinkorporaw 
fihom miżuri għall-ħarsien ta' standards importanti dwar l-ambjent u s-saħħa umana, 
kif ukoll aspetti dwar is-saħħa tal-annimali;

2. Jirrikonoxxi li l-ftehimiet ta' kummerċ internazzjonali jistgħu jinkoraġġixxu t-titjib fl-
istandards dwar l-ambjent u d-drittijiet tal-bniedem permezz ta’ impenji vinkolanti, 
sakemm dawn l-impenji jkunu implimentati, issorveljati u infurzati kif suppost;

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex timxi lejn definizzjoni kuntrattwali tal-istandards 
ambjentali, tad-drittijiet tal-bniedem u tas-saħħa fil-ftehimiet bilaterali tal-kummerċ, 
fosthom dawk li fil-preżent qed tinnegozja mal-Korea t’Isfel, mal-Perù, mal-
Kolombja, mal-Indja, mal-pajjiżi AKP, mal-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf, u ma' 
għadd ta’ pajjiżi li jipparteċipaw fil-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV), b'attenzjoni 
speċifika għad-drittijiet tal-ħaddiema u l-protezzjoni tat-tfal u tan-nisa kif ukoll għall-
istandards tat-tibdil fil-klima, għas-sikurezza tal-prodotti u għall-informazzjoni tal-
konsumatur;

4. Jinnota li l-miżuri u l-politiki dwar it-tibdil fil-klima kulma jmorru qegħdin jaħbtu 
mal-kummerċ internazzjonali u jitlob lill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ biex 
tinkludi wkoll il-kwistjoni tat-tibdil fil-klima bħala parti mill-programm ta’ ħidma 
tagħha u tiddefinixxi r-regoli u l-istandards speċifiċi f’dan ir-rigward;

5. Huwa tal-opinjoni li l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ għandha tissorvelja l-
implimentazzjoni tal-konformità mal-obbligi f'dan il-qasam u jinsisti li l-
Kummissjoni, bħala r-rappreżentanta tal-Unjoni Ewropea fl-Organizzazzjoni Dinjija 
tal-Kummerċ, għandha tkun involuta mill-qrib f’din is-sorveljanza;

6. Jitlob li jkun hemm armonizzazzjoni tal-istandards ambjentali u tar-rekwiżiti tas-saħħa 
bħala għan aħħari li għandu jinkiseb fil-livell globali u jinsisti dwar il-ħtieġa għall-
iżvilupp u t-titjib ta’ dawn l-istandards fil-livell reġjonali meta jiġu implimentati l-
ftehimiet ta' kummerċ internazzjonali;

7. Jikkunsidra li l-osservanza tal-istandards ambjentali, soċjali u tas-saħħa għandhom 
ikunu prekundizzjoni għan-negozjati internazzjonali tal-kummerċ;

8. Jitlob li jiġi introdott korp ta' arbitraġġ b'setgħat vinkolanti;

9. Jiddikjara li huwa favur l-għoti ta' preferenzi lil pajjiżi emerġenti, sakemm juru li 
huma ddeterminati li jikkonformaw mal-istandards Ewropej soċjali, ambjentali u tas-
saħħa; jiddefinixxi "swieq emerġenti" bħala dawk il-pajjiżi li m’għadx għandhom il-
karatteristiki tipiċi kollha ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw u għalhekk wieħed jista’ 
jassumi li l-momentum tal-attivitajiet ekonomiċi jippermetti li, fil-futur prevedibbli, 
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dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu jegħlbu l-karatteristiki strutturali tipiċi ta’ pajjiż li qed 
jiżviluppa;

10. Jinsisti li l-Kummissjoni għandha tistieden lill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ 
(WTO) biex f'każijiet ta' tilwim ma tiddeċidix biss mill-aspetti tal-politika tal-
kummerċ; iqis li l-ammissibbiltà ta' miżuri transkonfinali ambjentali u tal-protezzjoni 
tas-saħħa m'għandhomx ikunu bbażati fuq jekk id-WTO tqisx li intervent bħal dan 
jista' jwassal għal distorsjonijiet tal-kummerċ ħieles jew le;

11. Jinnota li l-ftehimiet kummerċjali futuri jistgħu jiġu konklużi fid-dawl tal-kriżi 
finanzjarja attwali; iqis li dan ma jfissirx li għandhom jiġu traskurati l-istandards 
soċjali u ambjentali, b’mod partikolari dwar l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ 
serra u l-ġestjoni tal-iskart perikoluż, biex jintlaħqu għanijiet oħra;

12. Jagħraf li standards għoljin ta’ protezzjoni ambjentali u d-drittijiet tax-xogħol fl-UE 
jistgħu joħolqu żvantaġġ kompetittiv għall-kumpaniji Ewropej li jikkompetu ma’ 
prodotti u servizzi minn pajjiżi terzi bi standards aktar baxxi f'dan il-qasam; 
jikkunsidra li t-titjib u l-infurzar ta’ dawn l-istandards fil-pajjiżi terzi permezz ta’ 
kundizzjonijiet mehmuża mal-ftehimiet internazzjonali tal-kummerċ joħolqu 
kompetizzjoni aktar ġusta għall-kumpaniji Ewropej, filwaqt li jtejbu wkoll il-
protezzjoni ambjentali u d-drittijiet tal-bniedem, dawk soċjali u tax-xogħol f’dawk il-
pajjiżi terzi;

13. Huwa tal-opinjoni li l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) u l-istati membri 
tagħha għandhom jaqblu mal-ħolqien ta’ suq globali miftuħ fil-prodotti, is-servizzi u t-
teknoloġiji ambjentali bħala mod biex jissaħħaħ il-kummerċ internazzjonali u biex it-
teknoloġiji favur l-ambjent u l-investimenti jkunu jistgħu jiċċaqalqu b’mod liberu fl-
ekonomija globali;

14. Jistieden lill-Kummissjoni biex tinsisti għall-adozzjoni ta’ Ftehim dwar il-Prodotti u s-
Servizzi Ambjentali bħala parti mir-Round ta’ Doha tat-Taħditiet Kummerċjali tal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, bl-għan li l-kummerċ jiġi liberalizzat fit-
teknoloġiji ewlenin favur il-klima;

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex twettaq evalwazzjonijiet tal-ftehimiet tal-kummerċ 
b'mod regolari, u biex iżżomm lill-Parlament aġġornat u infurmat regolarment dwar 
dawn l-evalwazzjonijiet, u tiżgura wkoll li jkun hemm kooperazzjoni kemm bejn il-
korpi regolatorji domestiċi u internazzjonali kif ukoll bejn l-unjons u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi biex tiġi żgurata l-konformità mal-istandards 
ambjentali, tas-saħħa u ta' dawk soċjali;

16. Jenfasizza li s-settur tal-kummerċ u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, u l-
istandards soċjali u ambjentali huma komponent importanti fl-assigurazzjoni tal-paċi u 
tal-benesseri fid-dinja, iżda ma jistgħux jitqiesu bħala s-soluzzjoni għall-problemi 
kollha li jinqalgħu bejn l-istati; jinnota, madankollu, li l-imblokk f'sitwazzjonijiet 
politiċi jista’ jingħeleb bit-tisħiħ tar-relazzjonijiet kummerċjali, u b'hekk tiġi żgurata 
d-definizzjoni tal-interessi komuni, b'mod speċjali fil-qasam tal-protezzjoni 
ambjentali, bħala mezz biex jingħelbu l-konflitti.



AD\814473MT.doc 5/6 PE439.249v02-00

MT

17. Jistieden lill-Kummissjoni, skont il-Ftehim ta' Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-
Parlament Ewropew u l-Kummissjoni, biex tipprovdi lill-Parlament f'kull ħin 
b'informazzjoni komprensiva dwar l-oqsma kollha tas-suġġetti rilevanti waqt in-
negozjati dwar il-ftehimiet ta' kummerċ internazzjonali;

18. Jistieden lill-Kummissjoni, fid-dawl tas-setgħat estiżi tal-Parlament skont it-Trattat ta' 
Lisbona, biex tiggarantixxi l-fluss ta' informazzjoni effiċjenti u biex tirrikonoxxi lill-
Parlament l-istatus ta' osservatur, fil-persuni tad-delegati tiegħu, f'kull ħin, u b'hekk 
tiżgura aċċess għal-laqgħat u għad-dokumenti kollha rilevanti.
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