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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. Jenfasizza li d-dokument ta' strateġija tal-Kummissjoni bit-titolu 'Ewropa Globali: 
Nikkompetu fid-dinja' mhux kontribut għall-Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp, iżda 
minflok jenfasizza l-aspett predatorju tal-kummerċ promoss mill-UE fl-interess tal-
korporazzjonijiet multinazzjonali bbażati fl-UE; 

2. Jenfasizza li l-aġenda neo-liberali tal-liberalizzazzjoni tal-kummerċ, implimentata bil-
qawwa mis-setgħat ekonomiċi kbar kollha tul dawn l-aħħar 20-25 sena, wasslet għal 
diskrepanzi globali dejjem jikbru bejn is-sinjuri u l-fqar;

3. Jirrikonoxxi li skont ir-rapport ta' monitoraġġ tal-Istrateġija ta' Għajnuna għall-
Kummerċ (AfT) tal-Kummissjoni (COM(2009)160 finali, p. 30), l-impenji tal-AfT tal-
UE għall-Istati tal-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku (AKP) niżlu minn €2975 miljun fl-
2005 għal €2097 miljun fl-2007, li s-sehem tal-AKP fl-impenji ġenerali tal-AfT tal-UE 
niżlu minn 50% għal 36% tul l-istess perjodu, u li dan mhux konsistenti mal-wegħdiet 
preċedenti ta' prijoritizzazzjoni għall-qerda tal-faqar u għall-iżvilupp;

4. Jinnota li kien hemm oppożizzjoni kbira min-naħa tal-moviment trejdunjonistiku u s-
soċjetà ċivili, pereżempju fil-Burkina Faso, il-Gana, il-Kenja u s-Senegal, għall-
introduzzjoni tal-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika, u jenfasizza li l-kummerċ għandu 
jsir fl-interess tal-ħaddiema u tal-fqar fl-Ewropa u madwar id-dinja;

5. Jenfasizza l-fatt li l-hekk imsejħa 'kwistjonijiet ta' Singapor', bħal-liberalizzazzjoni tas-
servizzi, l-investiment u l-appalt pubbliku, l-introduzzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni u 
l-infurzar aktar b'saħħtu tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, ma jgħinux l-għan tal-
kisba tat-tmien Għanijiet ta' Żvilupp għall-Millennju; 

6. Itenni li l-UE għandha tappoġġa lil dawk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw li jużaw il-
'flessibilitajiet' tal-Ftehim TRIPS biex ikunu jistgħu jipprovdu mediċini bi prezzijiet li 
jintlaħqu skont il-programmi domestiċi tagħhom għas-saħħa pubblika; 

7. Jiddeplora d-dispożizzjonijiet tat-TRIPS+ inklużi fil-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika 
CARIFORUM-KE, u fil-ftehim li qed jiġi finalizzat mal-pajjiżi tal-Komunità Andina, 
dispożizzjonijiet li joħolqu ostakoli għall-aċċess għal mediċini essenzjali.


