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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jitlob lill-Kummissjoni biex fir-relazzjonijiet kummerċjali tirrispetta l-Artikolu 208 tat-
Trattat ta' Lisbona u tinkludi fis-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment 
(TTIP) referenza espliċita għall-politika għall-iżvilupp bħala wieħed mill-objettivi 
leġittimi tal-politika pubblika, kif ukoll għall-prinċipju ta' politika koerenti għall-iżvilupp, 
li jirrikjedi li l-objettivi tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp jitqiesu fil-politiki li probabbli 
jaffettwaw il-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

2. Jitlob lill-Kummissjoni żżomm f'moħħha li, meta jitqiesu d-daqs u l-kamp ta' 
applikazzjoni tal-ekonomija Trans-Atlantika, l-implikazzjonijiet tat-TTIP se jmorru sew lil 
hinn mir-relazzjonijiet bilaterali u bla dubju se jħallu impatt fuq il-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, billi dan il-ftehim kummerċjali enormi probabbli se jifforma r-regoli 
kummerċjali globali u jistabbilixxi standards ġodda; jitlob lill-Kummissjoni biex 
tikkumissjona studju indipendenti dwar l-impatt tat-TTIP fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
u dwar l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli futuri, ladarba d-dispożizzjonijiet tat-TTIP ikunu 
aktar ċari, billi t-test tal-mandat ta' negozjar tant huwa ġenerali li l-effetti konsegwenzjali 
possibbli fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw għadu diffiċli biex jiġi previst;

3. Jitlob lill-Kummissjoni biex tqis li l-effett tat-TTIP fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw se 
jvarja skont l-istruttura ekonomika u r-relazzjonijiet kummerċjali attwali tagħhom; jitlob 
ukoll lill-Kummissjoni tqis il-fatt li l-biċċa l-kbira tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
jibbenefikaw minn xi grad ta’ preferenzi tariffarji mill-UE u mill-Istati Uniti; jistieden lill-
Kummissjoni biex tintensifika d-djalogu mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex tivvaluta l-
impatt tat-TTIP u tikkunsidra r-riskju probabbli tal-erożjoni preferenzjali u d-devjazzjoni 
tal-kummerċ u tal-investiment li se ġġib magħha għal xi pajjiżi li qed jiżviluppaw;

4. Jitlob lill-Kummissjoni biex fid-djalogu tagħha mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw tenfasizza l-
potenzjal tat-TTIP biex toħloq opportunitajiet ġodda għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-
kummerċ globali, li jirriżulta minn żieda fit-tkabbir u fit-talba għal prodotti ta' 
esportazzjoni kemm fl-UE kif ukoll fl-Istati Uniti u t-tnaqqis tal-kostijiet kummerċjali li 
joriġina mill-bżonn li jkun hemm adattament għal sett uniku ta' regoli u standards sabiex 
ikun hemm aċċess għaż-żewġt iswieq; jirrakkomanda lill-Kummissjoni li topera biex 
tnaqqas il-kost tal-konformità (speċjalment għall-SMEs) u tappoġġja inizjattivi biex 
tkattar l-inklużjoni tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw f'katini ta' valur globali permezz ta' 
strumenti ta' żvilupp xierqa; 

5. Jitlob lill-Kummissjoni biex tipprovdi lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw b'appoġġ politiku u 
assistenza teknika fit-tfittxija ta' integrazzjoni reġjonali u żoni kumerċjali aktar 
b'saħħithom, u biex tqarreb lejn approċċ aktar ġust fin-negozjati tagħha tal-Ftehimiet ta' 
Sħubija Ekonomika (FSE) li għandhom l-għan li jistabbilixxu qafas sigur għall-fluss tal-
kummerċ u l-investiment bejn l-UE u l-pajjiżi tal-AKP;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura li TTIP ma tnaqqasx l-importanza tad-WTO u 
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tikkontribwixxi għal sistema dinjija tal-kummerċ ekwa u sostenibbli filwaqt li ma 
twarrabx kwistjonijiet importanti għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw bħas-sigurtà tal-ikel, is-
sussidji agrikoli u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, billi żżid l-isforzi sabiex tavvanza fil-
fora multilaterali demokratiċi, primarjament id-WTO, bħala l-għażla preferenzjali tal-UE, 
u biex tikkonkludi b'suċċess in-negozjati tar-Rawnd ta' Doha, peress li dan huwa l-aħjar 
mod biex tinkiseb sistema ta' kummerċ inklussiva u li topera għall-benefiċċju ta' kulħadd;  
jitlob ukoll lill-Kummissjoni biex tiżgura li t-tielet pilastru tat-TTIP jirrispetta r-regoli 
multilaterali li bihom id-WTO tipprevedi eċċezzjonijiet għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
speċjalment fir-rigward tal-possibbiltà ta' restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni fil-qasam tal-
enerġija u l-aċċess għall-materja prima;

7. Jitlob lill-Kummissjoni biex fi ħdan in-negozjati tippromwovi l-ogħla standards globali 
dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-istandards tal-ILO, l-impjiegi deċenti, il-protezzjoni 
ambjentali, l-aċċess universali għal servizzi pubbliċi ta' kwalità, il-protezzjoni soċjali u l-
kopertura tas-saħħa universali, l-aċċess universali għall-mediċini u s-sigurtà tal-ikel u tal-
prodotti; iħeġġeġ lill-UE biex tpoġġi lilha nnifisha bħala difensur tal-interessi tal-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iżidu t-trasparenza u n-natura 
demokratika tan-negozjati permezz tat-tisħiħ tad-djalogu mas-soċjetà ċivili u partijiet 
interessati oħra.
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