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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. Jirrikonoxxi d-distakk estensiv li għad fadal bejn il-proċeduri fil-fruntieri tal-pajjiżi 

żviluppati u tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u li infrastruttura fqira, ġestjoni doganali 

ineffiċjenti u proċeduri burokratiċi eċċessivi qed inaqqsu r-ritmu tal-kummerċ; 

jirrikonoxxi li l-Ftehim tal-Faċilitazzjoni tal-Kummerċ u l-proċess ta' liberalizzazzjoni 

kummerċjali jikkondividu l-istess objettiv li jnaqqsu l-ispejjeż kummerċjali biex jagħtu 

spinta lill-esportazzjonijiet u l-attività ekonomika; 

2. Ifakkar li, għall-ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw, il-faċilitazzjoni tal-kummerċ se tkun is-

sors prinċipali ta' kisbiet fl-Aġenda ta' Doha għall-Iżvilupp; jilqa' d-dispożizzjonijiet 

estensivi rigward trattament speċjali u differenzjali għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-

pajjiżi l-anqas żviluppati; jissuġġerixxi li l-approċċ oriġinali li permezz tiegħu l-impenji u 

l-programmazzjoni tagħhom isiru proporzjonati għall-kapaċitajiet tal-pajjiżi għandu jservi 

bħala parametru ta' riferiment għall-ftehimiet fil-ġejjieni; 

3. Jirrikonoxxi li implimentazzjoni fil-pront u komprensiva tal-Ftehim hi fl-interess tal-

membri kollha tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), minħabba l-kisbiet 

tanġibbli u, b'mod partikolari, it-tnaqqis stmat fl-ispejjeż kummerċjali; jissottolinja li l-

grad ta' implimentazzjoni tal-Ftehim se jkun deċiżiv għall-benefiċċji miksuba minnu; iqis 

li l-implimentazzjoni tal-Ftehim tista' tkun biss fl-interess tal-membri kollha tad-WTO 

jekk anke l-prijoritajiet u t-tħassib tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-qasam ta' kompetenza 

tal-Aġenda ta' Doha għall-Iżvilupp jiġu riflessi kif dovut; 

4. Jirrikonoxxi li għadd ta' rekwiżiti skont il-Ftehim, speċifikament fir-rigward tat-

trasparenza u proċeduri awtomatizzati ta' dħul u pagament ta' dazji, jistgħu jkunu mezz 

qawwi biex tiġi affrontata l-korruzzjoni fil-fruntieri; 

5. Jilqa' d-diversi impenji, inklużi dawk li ħadet l-UE, biex jiġu pprovduti assistenza u 

appoġġ għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet b'mod li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-pajjiżi l-anqas 

żviluppati jiġu megħjuna jimplimentaw il-Ftehim; jisħaq fuq il-fatt li l-finanzjament għat-

tisħiħ tal-kapaċitajiet għandu jkun orjentat lejn il-benefiċjarji, abbażi ta' valutazzjonijiet 

tal-ħtiġijiet xierqa; jikkunsidra li hu indispensabbli li l-għajnuna tiġi ġestita u kkoordinata 

kif jixraq, minħabba l-għadd ta' donaturi u wegħdiet; jissottolinja l-ħtieġa għal monitoraġġ 

u rapportar adegwati fir-rigward tal-flussi tal-għajnuna; 

6. Jirrikonoxxi li l-esperti mis-settur privat jistgħu jiżvolġu rwol ċentrali fil-promozzjoni ta' 

miżuri għall-faċilitazzjoni tal-kummerċ u fil-forniment ta' assistenza u appoġġ għall-

implimentazzjoni tal-Ftehim fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jieħu nota ta' inizjattiva 

ppjanata minn USAID għal alleanza pubblika-privata għal dan il-għan; jappella lill-

Kummissjoni biex tinkoraġġixxi l-involviment min-naħa tas-settur privat u tesplora l-

possibilitajiet għal sħubijiet ma' industriji Ewropej b'appoġġ għall-implimentazzjoni tal-

Ftehim; 

7. Jirrikonoxxi li l-implimentazzjoni tar-riformi fil-qasam tal-faċilitazzjoni tal-kummerċ 
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għandha benefiċċji aktar estensivi fir-rigward tal-iżvilupp; jikkonstata f'dan il-kuntest ir-rwol 

kruċjali li d-dwani jistgħu jiżvolġu biex jiffaċilitaw iċ-ċaqliq fil-pront ta' spedizzjonijiet ta' 

oġġetti għal għajnuna f'każ ta' diżastru; jisħaq fuq il-fatt li l-assistenza umanitarja ta' 

emerġenza għandha tibbenefika minn proċeduri ta' approvazzjoni doganali ssemplifikati biex 

jitħaffef il-forniment ta' għajnuna u, barra minn hekk, għandha tkun eżentata minn dazji u 

taxxi. 
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