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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 r-rwol tas-settur privat fl-iżvilupp żdied biex jappoġġja l-prijoritajiet politiċi fi 
żmien meta l-baġits għall-għajuna qed jonqsu, u jqis li l-impenn tal-UE mas-settur privat 
fil-kuntest tal-iżvilupp għandu jkun suġġett għall-prinċipji dwar l-effikaċja tal-iżvilupp 
miftiehma fuq livell internazzjonali;

2. Ifakkar li, skont l-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
politika kummerċjali komuni tal-UE għandha tieħu kont tal-prinċipju tal-koerenza politika 
għall-iżvilupp, u jqis li dan il-prinċipju għandu jsir riferiment għalih b'mod espliċitu fil-
ftehimiet kollha tal-UE dwar il-kummerċ u l-investiment;

3. Jinnota li l-prattiki attwali tal-UE biex il-finanzi privati jiġu akkoppjati ma' għajnuna 
uffiċjali għall-iżvilupp (ODA) għal effett moltepliċi taw prova ta' ineffikaċja minħabba 
nuqqas ta' ċarezza fir-rigward tal-addizzjonalità, it-trasparenza, ir-responsabilità, is-sieda, 
l-allinjament mal-prijoritajiet tal-pajjiż, is-sostenibilità tad-dejn u, konsegwentement, l-
impatt fuq l-iżvilupp;

4. Jenfasizza l-ħtieġa ta' politika tal-kummerċ tal-UE biex jiġi rrispettat l-ispazju tal-politika 
tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex jinżammu tariffi ta' importazzjoni robusti li jiffaċilitaw 
il-ħolqien ta' impjiegi li jirrikjedu ħiliet partikolari u impjiegi deċenti fi ħdan industriji tal-
manifattura u industriji ta' proċessar agrikolu lokali li jservu bħala mezz li jiffavorixxi 
valur miżjud domestiku ogħla, tkabbir industrijali u diversifikazzjoni, li huma komponent 
ewlieni għat-titjib fil-livell ekonomiku u soċjali;

5. Jitlob miżuri għall-promozzjoni ta' strateġiji għall-iżvilupp taħt kontroll nazzjonali li 
jsawru l-kontribuzzjoni tas-settur privat għall-iżvilupp billi jissaħħħu l-mikrointrapriżi, l-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju lokali u l-akkwist pubbliku lokali, li huma essenzjali 
għall-iżvilupp endoġenu u jistgħu jsaħħu l-kapaċità tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw għall-
mobilizzazzjoni tad-dħul domestiku, il-ġlieda kontra l-frodi fiskali u l-evażjoni tat-taxxa, 
u l-mitigazzjoni tal-volatilità tal-munita u tal-prezzijiet tal-komoditajiet, li jipperikolaw l-
aċċess għall-katini tal-valur;

6. Jitlob ir-rieżami ta' ftehimiet eżistenti ta' kummerċ u investiment sabiex jiġu identifikati 
oqsma, speċjalment dispożizzjonijiet dwar drittijiet ta' proprjetà, li jistgħu jaffettwaw l-
iżvilupp b'mod negattiv;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli tippromwovi inizjattivi għat-tħaffir fil-minjieri, il-qtugħ 
tas-siġar u l-kisba tal-materja prima għall-komoditajiet, flimkien ma' skemi privati 
marbuta mas-sostenibilità, tul il-katini kollha tal-provvista, u ssaħħaħ l-analiżi taċ-ċiklu 
tal-ħajja tal-prodott u l-proċess fir-rigward tal-kunsiderazzjonijiet ambjentali u soċjali;

8. Jissottolinja l-bżonn li l-politika kummerċjali tal-UE tippromwovi governanza tajba 
permezz ta' qafas vinkolanti li jiżgura li l-kumpaniji tal-UE jkunu responsabbli għall-
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azzjonijiet tagħhom fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw fir-rigward tal-istandards tad-drittijiet tal-
bniedem, l-ugwaljanza bejn is-sessi, ix-xogħol deċenti, id-drittijiet trejdunjonistiċi, il-
ħarsien tal-ambjent, l-aċċess universali għal servizzi pubbliċi ta' kwalità, il-protezzjoni 
soċjali, il-kopertura tas-saħħa pubblika u universali, l-aċċess universali għall-mediċini, u 
s-sikurezza tal-ikel u l-prodotti.


