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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jinnota li t-tnaqqis sinifikanti fid-dħul mill-esportazzjoni fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw 
qiegħed jhedded li jfarrak it-tkabbir u l-iżvilupp tan-Nofsinhar; jistieden lill-Kummissjoni 
– meta din tinnegozja u timplimenta ftehimiet ta' kummerċ, b'mod partikolari l-Ftehimiet 
ta' Sħubija Ekonomika – biex issaħħaħ il-Koerenza tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp u l-
promozzjoni ta' xogħol deċenti kif ukoll biex tiżgura li l-prijoritajiet ta' kull pajjiż ikunu 
rrispettati u li jkun hemm konsultazzjoni adegwata mal-parteċipanti ewlenin u mas-soċjetà 
ċivili;

2. Jinsab konvint li l-konklużjoni ġusta u orjentata lejn l-iżvilupp tar-Rawnd ta' Doha fl-2010 
tista' tgħin lid-WTO taħdem għall-irkupru ekonomiku mill-kriżi u tkompli l-ġlieda kontra 
l-protezzjoniżmu u tista' tagħti kontribut biex jittaffa l-faqar fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, biex jinħolqu impjiegi ta' kwalità tajba u biex jonqsu l-prezzijiet għall-
konsumaturi;

3. Ifakkar li l-istrateġija Aid for Trade hija intiża biex tgħin il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw 
u dawk l-anqas żviluppati biex jinnegozjaw, jimplimentaw u jibbenefikaw mill-ftehimiet 
ta' kummerċ, biex iwessgħu l-kummerċ tagħhom u biex iħaffu l-qerda tal-faqar; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li jintlaħqu l-impenji ta' EUR 2 biljun kull 
sena sal-2010 bħala mira għall-UE kollha; jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta tagħrif 
u ċifri dettaljati dwar il-linji baġitarji li jintużaw għall-finanzjament tal-assistenza marbuta 
mal-kummerċ u l-Aid for Trade (minbarra l-linja baġitarja 20 02 03) u għall-finanzjament 
kollu tal-Aid for Trade li jiġi mill-baġit tal-UE;

4. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jappoġġaw miżuri li jħaffu l-aċċess għall-
kreditu għall-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, fosthom il-kapitalizzazzjoni sostanzjali tal-
banek għall-iżvilupp multilaterali;

5. Jilqa' l-Ftehim dwar is-Sistema Globali ta' Preferenzi għall-Kummerċ (GSTP), 
mekkaniżmu mwaqqaf minn 22 pajjiż li qiegħed jiżviluppa għat-tnaqqis ta' tariffi u ostakli 
oħrajn għall-esportazzjoni ta' prodotti nnegozjati bejniethom, f'tentattiv biex tingħata 
spinta lill-kummerċ min-Nofsinhar għan-Nofsinhar.


