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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. Jenfasizza li l-politiki tal-UE fil-qasam tal-kummerċ, tal-investiment u tal-iżvilupp huma 
interkonnessi u li l-Artikolu 208 tat-Trattat ta' Lisbona jistabbilixxi l-prinċipju tal-politika 
ta' koerenza għall-iżvilupp, li jirrikjedi li l-objettivi ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp 
għandhom jittieħdu f'kunsiderazzjoni fil-politiki li x'aktarx jolqtu lill-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw; jenfasizza wkoll l-importanza li jiġi żgurat li l-politiki tal-investiment tal-UE 
huma orjentati lejn għażliet finanzjarji li jinkludu valutazzjoni reali tal-impatt soċjali;

2. Jissottolinja l-fatt li l-investiment u l-finanzi privati x'aktarx huma l-mutur ewlieni għat-
tkabbir sostenibbli, li fis-snin li ġejjin huwa mbassar li jkun madwar 5 % fil-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw; jirrikonoxxi li dawn jistgħu jgħinu biex jappoġġaw ekonomiji u 
kumpaniji lokali u jipprovdu impjiegi deċenti – u għalhekk iwasslu għall-qerda tal-faqar –
kemm-il darba li l-investiment dirett barrani jkun regolat kif xieraq u marbut ma' titjib 
konkret fl-ekonomiji tal-pajjiżi sħab, eż. permezz ta' trasferimenti ta' teknoloġija u 
opportunitajiet ta' taħriġ għall-forza tax-xogħol lokali; jikkunsidra, f'dawn iċ-ċirkostanzi, 
li s-sħubijiet pubbliċi-privati jistgħu jkun ta' benefiċċju għall-pajjiżi l-anqas żviluppati 
peress li r-riskju sproporzjonat tal-investiment ma jinċentivax biżżejjed lill-investimenti 
privati; jenfasizza li s-sħubijiet pubbliċi-privati futuri fi ħdan l-aġenda tal-iżvilupp ta' wara 
l-2015 għandhom ikollhom l-objettiv li jnaqqsu l-faqar u objettivi oħrajn għal żvilupp 
sostenibbli u għandhom jiġu allinjati mal-pjanijiet nazzjonali għall-iżvilupp tal-pajjiżi 
sħab;

3. Jikkonstata li s-sħubijiet pubbliċi-privati li jkunu strutturati u implimentati b'mod xieraq 
jista' jkollhom ħafna benefiċċji bħalma huma l-innovazzjoni, effiċjenza akbar fl-użu tar-
riżorsi u aċċertament tal-kwalità u skrutinju; jikkonstata wkoll li s-sħubijiet pubbliċi-
privati f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw jeħtieġ li jiġu analizzati abbażi tal-kapaċità tagħhom 
li jagħtu riżultati ta' żvilupp, u li hemm bżonn ta' tqassim ġust tal-piż tar-riskju bejn is-
settur pubbliku u dak privat; jenfasizza li s'issa s-sħubijiet pubbliċi-privati f'pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw huma l-aktar ikkonċentrati fis-setturi tal-enerġija u tat-
telekomunikazzjonijiet, mentri l-involviment privat fl-infrastruttura soċjali għadu rari; 
għalhekk jinkoraġġixxi lil dawk is-sħubijiet pubbliċi-privati li għandhom il-ksib ta' 
għanijiet ta' żvilupp sostenibbli bħala l-għan primarju tagħhom;

4. Jappella għal aktar assistenza teknika – inkluż it-taħriġ ta' persunal lokali u l-qsim tat-
teknoloġija – għall-gvernijiet tal-pajjiżi sħab, sabiex iżidu l-kapaċità tagħhom li jaffermaw 
s-sjieda ta' sħubijiet pubbliċi-privati u jassumu s-sehem ta' responsabilità tagħhom għall-
ġestjoni tal-proġetti ta' sħubijiet pubblika-privata, li tgħinhom jistabbilixxu sistemi 
bankarji u amministrazzjonijiet tat-taxxa kapaċi jipprovdu governanza finanzjarja għal u l-
ġestjoni ta' fondi pubbliċi u privati; jirrimarka li f'xi każijiet l-esperjenza tal-passat turi li 
kuntratti ta' sħubijiet pubbliċi-privati li mhumiex innegozjati sew jistgħu jżidu l-pożizzjoni 
ta' dejn tal-Istat, u jħeġġeġ li jkun stabbilit qafas regolatorju dwar il-finanzjament 
responsabbli;
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5. Jappoġġa bil-qawwa t-tixrid u l-implimentazzjoni effikaċi u komprensivi tal-Prinċipji 
Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem fl-UE u 'l barra minnha, u 
jenfasizza l-ħtieġa li jittieħdu l-miżuri politiċi u leġiżlattivi kollha meħtieġa biex jiġu 
indirizzati l-lakuni fl-implimentazzjoni effikaċi tal-Prinċipji Gwida tan-NU, fosthom dawk 
dwar l-aċċess għall-ġustizzja;

6. Huwa mħasseb li ċerti salvagwardji li jiggarantixxu l-użu bi skop ta' finanzi pubbliċi 
mhux dejjem huma fis-seħħ; jikkonstata, b'mod partikolari, li l-għanijiet tas-sħubijiet 
pubbliċi-privati huma spiss definiti b'mod ġenerali ħafna, filwaqt li  huma ġeneralment 
assenti l-kriterji għal objettivi speċifiċi, li jistgħu jitkejlu, u jintlaħqu f'waqthom; 
jenfasizza li s-sħubijiet pubbliċi-privati għandhom ikunu għodda li jippremjaw l-imġiba 
responsabbli ta' kumpaniji privati; għalhekk, iqis li għandu jiġi stabbilit qafas regolatorju 
b'saħħtu li jiżgura li dawn l-investimenti jkunu konformi mad-drittijiet tal-bniedem, ma' 
standards soċjali, ambjentali u ta' trasparenza, filwaqt li jiżgura li s-settur privat iħallas is-
sehem ġust tiegħu ta' taxxi; jirrimarka wkoll li valutazzjoni tal-impatt ex ante dwar l-
iżvilupp favur il-fqar, li jiżgura d-drittijiet tal-persuni, b'mod partikolari l-aċċess għall-art, 
l-ilma u s-servizzi soċjali bażiċi, hija meħtieġa għal kull proġett ta' sħubija pubblika-
privata li jibbenefika minn għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp; jenfasizza li l-indikaturi tar-
riżultati li jistgħu jitkejlu u mekkaniżmi ta' monitoraġġ kif ukoll ta' evalwazzjoni jeħtieġ li 
jkunu miftiehma b'konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili matul il-fażi preparatorja tal-proġetti 
u implimentati b'mod effikaċi; jissottolinja l-importanza tar-rwol formali konsultattiv u ta' 
skrutinju tal-parlamenti u tas-soċjetà ċivili sabiex jiġu żgurati t-trasparenza , il-leġittimità 
u r-responsabbiltà sħaħ; 

7. Iqis li s-sħubijiet pubbliċi-privati huma soluzzjoni innovattiva essenzjali għall-problema li 
qiegħda tikber ta' nuqqas ta' investiment pubbliku; jirrikonoxxi li s-sħubijiet pubbliċi-
privati jistgħu jippreżentaw sfidi istituzzjonali u organizzattivi għas-settur pubbliku 
minħabba li fin-natura tagħhom huma kumplessi, jeħtieġu tipi differenti ta' ħiliet u 
istituzzjonijiet ġodda li jagħmluhom possibbli; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza 
ta' governanza tajba, l-istat tad-dritt u istituzzjonijiet pubbliċi inklużivi, miftuħa u 
trasparenti; itenni l-importanza tar-rwol ta' tmexxija tal-UE fit-tisħiħ tal-Għan ta' Żvilupp 
Sostenibbli 16 dwar il-ġustizzja u istituzzjonijiet effikaċi fil-kuntest tan-negozjati 
intergovernattivi dwar il-qafas tal-iżvilupp globali wara l-2015; 

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, fil-prospettiva tax-xewqa tagħha li testendi b'mod 
konsiderevoli l-użu tat-taħlit fis-snin li ġejjin, timplimenta r-rakkomandazzjonijiet li saru 
fir-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar l-użu tat-taħlit u tivvaluta l-
mekkaniżmu għat-taħlit tas-self u l-għotjiet, b'mod partikolari fir-rigward tal-iżvilupp u l-
addizzjonalità finanzjarja, it-trasparenza u r-responsabbiltà;

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-kumpaniji involuti fi sħubijiet 
pubbliċi-privati jirrispettaw il-prinċipji tar-responsabbiltà soċjali korporattiva matul iċ-
ċiklu kollu tal-ħajja tal-proġetti, inkluż billi jirrispettaw il-Patt Globali tan-NU dwar id-
drittijiet tal-bniedem, il-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-
Bniedem, l-istandards fundamentali tax-xogħol tal-ILO, l-istandards ambjentali u l-
Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni; iqis li għandhom jitqiesu wkoll il-Linji Gwida 
tal-OECD matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-proġetti, b'mod partikolari l-Kapitolu IV tagħhom 
dwar ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 



AD\1060620MT.doc 5/6 PE549.323v02-00

MT

jistabbilixxu mekkaniżmi ta' responsabbiltà ġuridikament eżegwibbli; 

10. Iħeġġeġ lill-UE tappoġġa l-proċess ta' elaborazzjoni li għaddej ta' strument internazzjonali 
ġuridikament vinkolanti tan-NU dwar kumpaniji transnazzjonali u impriżioħra fir-rigward 
tad-drittijiet tal-bniedem, peress li dan se jiċċara l-obbligi ta' kumpaniji transnazzjonali fil-
qasam tad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll ta' kumpaniji fir-rigward ta' stati, u jipprevedi t-
twaqqif ta' rimedji effikaċi għall-vittmi f'każijiet li fihom il-ġurisdizzjoni nazzjonali tidher 
b'mod ċar li mhijiex kapaċi tipproċessa lil dawk il-kumpaniji b'mod effikaċi;

11. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-SMEs huma l-mutur għall-ħolqien ta' impjiegi u ġid 
f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, li jiġġeneraw madwar 90 % tal-impjiegi; iqis li hu 
indispensabbli li ninvolvu ruħna kemm mas-settur privat lokali – essenzjali għall-
mobilizzazzjoni tar-riżorsi interni u l-ħolqien tal-impjiegi – u kif ukoll mal-SMEs Ewropej 
u kumpaniji ġodda f'termini ta' sħubijiet pubbliċi-privati sabiex jiġi mobilizzat 
finanzjament fit-tul, tiġi ġġenerata l-innovazzjoni fit-teknoloġiji u mudelli ta' negozju u 
jinbnew mekkaniżmi li jrendu lis-settur privat responsabbli;

12. Jenfasizza li l-aġenziji għall-iżvilupp għandhom jiżguraw li l-finanzjament għall-iżvilupp 
pubbliku jintuża biex jappoġġa netwerks ekonomiċi lokali f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw 
u ma jiġix devjat biex jippromwovi kumpaniji privati u kumpaniji multinazzjonali mill-
pajjiżi donaturi; jenfasizza, b'mod partikolari, li s-sħubijiet pubbliċi-privati għandhom 
ikunu mmirati lejn it-tisħiħ tal-kapaċità ta' impriżi nazzjonali mikro, żgħar u ta' daqs 
medju;

13. Ifakkar li l-Unjoni Ewropea hija impenjata li tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
tiżgura l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-azzjonijiet kollha tagħha; iħeġġeġ li 
d-dimensjoni tal-ġeneru tiġi integrata fl-ippjanar u fit-twettiq ta' sħubijiet pubbliċi-privati, 
eż. bl-użu ta' data diżaggregata skont is-sessi u analiżi għal investimenti mmirati u billi fil-
kuntratti jiġu stabbiliti indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni għal benefiċċji għan-nisa; f'dan 
il-kuntest jappella għal żieda fl-appoġġ għall-SMEs lokali, speċjalment għall-imprendituri 
nisa, sabiex ikunu jistgħu jiggwadanjaw minn tkabbir immexxi mis-settur privat; 

14. Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni għandha tiffaċilita pjattaformi strutturali ta' djalogu 
b'diversi partijiet interessati, li jinvolvu, pereżempju, organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw 
il-ħaddiema, l-imprendituri u min iħaddem, sabiex tinbena l-fiduċja u jkun hemm qbil 
dwar għanijiet komuni fost il-partijiet interessati differenti, bħal gvernijiet, donaturi, is-
settur privat, il-fondazzjonijiet filantropiċi, l-awtoritajiet lokali, l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili (OSĊ) u organizzazzjonijiet mhux governattivi, sabiex tinħoloq ċertezza 
minn perspettiva amministrattiva u ta' investiment; jissottolinja, f'dan ir-rigward, ir-rwol 
importanti tad-delegazzjonijiet tal-UE fil-pajjiżi differenti bħala faċilitaturi ta' djalogi bħal 
dawn. 
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