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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

10. Jappoġġa l-eżami mill-

Kummissjoni tal-possibilità ta' inizjattiva 

madwar l-UE kollha b'rabta mas-settur tal-

ħwejjeġ, b'inizjattivi volontarji u kodiċi ta' 

kondotta stretti bħala l-prinċipji ewlenin 

tagħha; jieħu nota tad-dokument ta' ħidma 

tal-Kummissjoni tal-24 ta' April 2017 dwar 

katini ta' valur tal-ħwejjeġ sostenibbli 

permezz ta' azzjoni tal-UE għall-iżvilupp, u 

jtenni t-talba tiegħu li ma tillimitax ruħha 

biss għal dak id-dokument ta' ħidma, iżda li 

tinkludi l-kunsiderazzjoni possibbli ta' 
leġiżlazzjoni vinkolanti dwar id-diliġenza 

dovuta; jenfasizza barra minn hekk li l-

koordinazzjoni, il-kondiviżjoni tal-

informazzjoni u l-iskambju tal-aħjar 

prattiki u l-impenn tal-gvernijiet li 

jistabbilixxu kundizzjonijiet ta' qafas 

xierqa jistgħu jikkontribwixxu biex tiżdied 

l-effiċjenza tal-inizjattivi privati u pubbliċi 

tal-katina tal-valur u jgħinu biex jinkisbu 

riżultati pożittivi b'rabta mal-iżvilupp 

sostenibbli; jenfasizza l-importanza kemm 

tas-sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi 

sabiex tiżdied it-trasparenza, kif ukoll tal-

appoġġ tal-isforzi favur it-titjib tal-

istandards tax-xogħol u dawk ambjentali, 

is-sikurezza tal-prodotti u l-konsum 

sostenibbli; 

10. Jappoġġa l-eżami mill-

Kummissjoni tal-possibilità ta' inizjattiva 

madwar l-UE kollha b'rabta mas-settur tal-

ħwejjeġ, b'inizjattivi volontarji u kodiċi ta' 

kondotta stretti bħala l-prinċipji ewlenin 

tagħha; jinnota bi tħassib il-fatt kif l-

inizjattivi volontarji eżistenti għas-

sostenibbilità tal-katina tal-provvista 

globali tas-settur tal-ħwejjeġ ma 

rnexxilhomx jindirizzaw b'mod effikaċi l-

kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-

bniedem u mad-drittijiet tax-xogħol li 

hemm fis-settur; jieħu nota tad-dokument 

ta' ħidma tal-Kummissjoni tal-

24 ta' April 2017 dwar katini ta' valur tal-

ħwejjeġ sostenibbli permezz ta' azzjoni tal-

UE għall-iżvilupp, u jtenni t-talba tiegħu li 

ma tillimitax ruħha biss għal dak id-

dokument ta' ħidma, filwaqt li jitlob ukoll 

lill-Kummissjoni tipproponi leġiżlazzjoni 

vinkolanti dwar l-obbligi ta' diliġenza 

dovuta għall-katini tal-provvista fis-settur 

tal-ħwejjeġ, kif iddikjarat b'mod ċar fir-

rapport tiegħu dwar l-inizjattiva ewlenija 

tal-UE għas-settur tal-ħwejjeġ; jenfasizza 

li din il-proposta leġiżlattiva trid tkun 

allinjata mal-linji gwida l-ġodda tal-

OECD dwar id-diliġenza dovuta għal 

katini tal-provvista responsabbli fis-settur 
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tal-ħwejjeġ u taż-żraben, b'konformità 

mal-linji gwida tal-OECD għall-intrapriżi 

multinazzjonali li jimportaw lejn l-Unjoni 

Ewropea, mar-riżoluzzjoni tal-ILO dwar 

xogħol deċenti fil-katini ta' provvista, u 

mal-istandards maqbula 

internazzjonalment dwar id-drittijiet tal-

bniedem u l-istandards soċjali u 

ambjentali; jenfasizza barra minn hekk li l-

koordinazzjoni, il-kondiviżjoni tal-

informazzjoni u l-iskambju tal-aħjar 

prattiki u l-impenn tal-gvernijiet li 

jistabbilixxu kundizzjonijiet ta' qafas 

xierqa jistgħu jikkontribwixxu biex tiżdied 

l-effiċjenza tal-inizjattivi privati u pubbliċi 

tal-katina tal-valur u jgħinu biex jinkisbu 

riżultati pożittivi b'rabta mal-iżvilupp 

sostenibbli; jenfasizza l-importanza kemm 

tas-sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi 

sabiex tiżdied it-trasparenza, kif ukoll tal-

appoġġ tal-isforzi favur it-titjib tal-

istandards tax-xogħol u dawk ambjentali, 

is-sikurezza tal-prodotti u l-konsum 

sostenibbli; 

Or. en 

 

 


