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SUĠĠERIMENTI

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

1. Ifakkar li l-UE tat lilha nnifisha l-objettiv li ssir kolonna ta’ eċċellenza dwar ir-
Responsabbiltà Soċjali Korporattiva (CSR) imma wkoll li tippromwovi s-CSR fil-politiki 
esterni tagħha; jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kummissjoni biex tippromwovi l-aħjar prattiki 
tas-CSR fost il-kumpaniji Ewropej b'operazzjonijiet esterni, iżda jissottolinea li għandha 
tqis l-importanza ta' ċertifikati u tikketti li juru l-konformità tal-intrapriżi mal-prinċipji tas-
CSR;

2. Iqis li nuqqas ta' konformità mal-istandards soċjali internazzjonali bażiċi huwa forma ta’ 
dumping soċjali u ambjentali għad-detriment tal-intrapriżi u l-ħaddiema Ewropej;

3. Iqis bħala neċessarju li jissaħħaħ ir-rwol tal-istituzzjonijiet internazzjonali rilevanti 
(partikolarment l-ILO, id-WTO, l-OECD u n-Nazzjonijiet Uniti) u titfittex il-
kooperazzjoni tagħhom fl-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-promozzjoni ta' standards 
soċjali internazzjonali bażiċi u s-sanzjonijiet korrispondenti;

4. Jistieden lill-Kummissjoni ddaħħal, b'mod sistematiku, kapitolu dwar l-iżvilupp 
sostenibbli li jkun fih klawsola vinkolanti dwar is-CSR fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles u 
ta' investiment li tinnegozja ma' pajjiżi terzi;

5. Jipproponi li din il-klawsola tas-CSR għandha tkopri l-konformità mat-tmien 
konvenzjonijiet tal-qofol u mal-erba' konvenzjonijiet prijoritarji tal-ILO u tippovdi wkoll 
inċentivi għall-intrapriżi biex jidħlu f’impenji tas-CSR u obbligu ta’ diliġenza għall-
intrapriżi u l-gruppi tal-intrapriżi, jiġifieri obbligu li jieħdu miżuri proattivi biex 
jidentifikaw u jevitaw kwalunkwe ksur tad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet ambjentali, 
korruzzjoni jew evażjoni tat-taxxi, inklużi fis-sussidjarji u fil-katina tal-provvista tagħhom 
(jiġifieri fl-isfera ta’ influwenza tagħhom);

6. Jistieden ukoll lill-Kummissjoni tadatta, fin-negozjati, il-livell tar-rekwiżiti tagħha għal-
livell ta' żvilupp ta' kull pajjiż sieħeb; jipproponi, f’dan il-kuntest, li l-Kummissjoni tfassal 
lista ta’ standards addizzjonali li għandhom jiġu introdotti b’mod gradwali u flessibbli, 
filwaqt li tqis is-sitwazzjoni ekonomika, soċjali u ambjentali tas-sieħeb ikkonċernat;

7. Tikkunsidra li, kemm fit-territorju tal-pajjiż sieħeb kif ukoll fl-Istati Membri, l-
applikazzjoni ta' dawn l-istandards bażiċi għandha tkun sottoposta għal monitoraġġ 
kontinwu minn korpi indipendenti u li n-nuqqas ta' infurzar jew il-ksur tagħhom, 
stabbiliti skont kriterji definiti minn qabel, għandhom jiġu ssanzjonati permezz ta' 
proċeduri effikaċi u trasparenti;

8. Iqis li dawn l-istandards għandhom jiġu applikati bis-sħiħ u li la arranġamenti taż-żoni 
ħielsa u lanqas dawk tal-pajjiż ospitanti ma jistgħu jintużaw biex wieħed jaħrab minnhom;

9. Jenfasizza li, fid-dawl tad-daqs ta' sehemhom fil-kummerċ internazzjonali, il-kumpaniji 
Ewropej u s-sussidjarji u s-sottokuntratturi tagħhom jiżvolġu rwol fundamentali fil-
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promozzjoni u t-tixrid tal-istandards soċjali u tax-xogħol fid-dinja, u għaldaqstant 
għandhom jaġixxu b'konformità mal-valuri Ewropej u mal-istandards rikonoxxuti 
internazzjonalment; iqis li jkun tajjeb u f'loku li l-intrapriżi Ewropej li jmexxu l-
produzzjoni tagħhom lejn pajjiżi b’obbligi soċjali anqas stretti jinżammu responsabbli, 
inkluż quddiem qrati Ewropej, għal kwalunkwe ħsara u esternalitajiet negattivi li 
jaffettwaw il-popolazzjonijiet lokali;

10. Jemmen li il-Kummissjoni għandha, fil-komunikazzjoni futura tagħha dwar l-
internazzjonalizzazzjoni tal-attivitajiet tal-SMEs, tipproponi miżuri li jgħinu biex isostnu 
u jippromwovu l-inizjattivi tal-SMEs fil-qasam tas-CSR li jirrispettaw il-prinċipju ta' 'l-
ewwel aħseb żgħir' u jqisu ċ-ċirkustanzi speċifiċi tagħhom.
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