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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-kummerċ mhuwiex għan fih innifsu iżda għodda importanti għall-kisba 
tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs), billi jgħin biex jitnaqqas il-faqar, itejjeb s-
saħħa u l-isforzi ta' appoġġ biex tiġi indirizzata d-degradazzjoni ambjentali u 
jippromwovi l-valuri tal-UE għal dan il-għan; jaċċentwa l-ħtieġa li tinbena kapaċità tal-
provvista u infrastruttura kummerċjali fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, b'enfasi fuq id-
diversifikazzjoni tal-esportazzjoni, il-valur miżjud u l-intrapriżi ta' daqs mikro, żgħir u 
medju; ifakkar fl-impenn tal-UE rigward il-prinċipju tal-koerenza tal-politiki għall-
iżvilupp u l-prinċipju ta' "tagħmel l-ebda ħsara"; jindika li l-UE hija impenjata għal 
politika kummerċjali robusta, effettiva u kredibbli li tifforma l-bażi ta' sistema 
kummerċjali multilaterali ġusta u miftuħa li tkun ibbażata fuq ir-regoli, element 
essenzjali għall-integrazzjoni ulterjuri tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp f'katini ta' valur 
globali; jissottolinja l-importanza ta' strateġiji ta' assistenza teknika għal dan il-għan;

2. Jisħaq fuq l-importanza ta' dispożizzjonijiet komprensivi, vinkolanti u infurzabbli fir-
rigward tal-istandards soċjali, ambjentali u tax-xogħol, speċjalment fil-kapitoli dwar il-
kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli (TSD) tal-ftehimiet ta' kummerċ ħieles (FTAs); jisħaq, 
barra minn hekk, fuq l-importanza ta' monitoraġġ effettiv; jappella għall-użu sistematiku 
ta' valutazzjonijiet tal-impatt ex ante u ex post komprensivi dwar is-sostenibbiltà tal-
kummerċ;

3. Jaċċentwa li l-ftehimiet kummerċjali ma jistgħux ikollhom impatt negattiv fuq is-sigurtà 
tal-ikel fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp; jenfasizza l-ħtieġa li l-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp 
ikunu jistgħu jasserixxu s-sovranità tal-ikel tagħhom u jiddeterminaw b'mezzi 
demokratiċi proprji l-konfigurazzjoni tas-sistemi tal-ikel tagħhom; jappella għal approċċ 
olistiku għal dan il-għan li jinkludi kwistjonijiet ewlenin bħall-akkwist pubbliku, il-
kompetizzjoni (inklużi s-sussidji) u l-ostakli sanitarji u fitosanitarji; jappella, b'mod 
partikolari, biex l-UE tgħin lill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp jipproteġu l-produzzjoni tal-
ikel lokali tagħhom, jappoġġjaw irziezet tal-familja żgħar u jibnu fuq ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO) tan-
Nazzjonijiet Uniti;

4. Jinnota li minkejja l-progress li sar rigward il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp għall-
perjodu tal-politika agrikola komuni (PAK) 2014–2020, il-projbizzjoni tas-sussidji fuq 
l-esportazzjoni ma ħalliet ebda effett fuq id-distorsjonijiet ekonomiċi li rriżultaw minn 
sussidji diretti jew indiretti oħra, bħal fil-każ ta' prodotti tal-ħalib; jappella lill-UE 
twettaq rieżami tad-dispożizzjonijiet attwali tal-Ftehim tal-1994 li jistabbilixxi l-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO); jappella lill-UE tipprovdi assistenza lill-
pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp għat-tfassil ta' mekkaniżmi ta' valutazzjoni tal-investiment 
dirett barrani (IDB);

5. Jisħaq li l-Istrateġija l-ġdida UE-Afrika jeħtiġilha tappoġġja kummerċ ġust u etiku; 
jirrimarka li r-rapport tal-Kummissjoni tal-2019 bit-titolu "L-Implimentazzjoni tal-
Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles 1 ta' Jannar 2018 – 31 ta' Diċembru 2018" 
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(COM(2019)0455) jaċċentwa l-progress limitat rigward id-diversifikazzjoni ekonomika 
tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp koperti minn ftehimiet ta' sħubija ekonomika (FSE); 
iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jagħrfu t-tħassib espress mill-pajjiżi fil-fażi tal-
iżvilupp fir-rigward tal-FSE; ifakkar li l-FSE jeħtiġilhom jipprovdu appoġġ effettiv 
għall-integrazzjoni tas-swieq reġjonali; jisħaq fuq il-ħtieġa li jitqies l-istudju ta' 
evalwazzjoni ex post tal-ewwel għaxar snin tal-FSE mal-CARIFORUM u li jiġi 
eżaminat l-ambitu għal titjib bl-għan li jissaħħu r-rabtiet mal-pajjiżi fir-reġjun filwaqt li 
jiġu indirizzati l-isfidi l-ġodda tas-seklu 21, b'mod partikolari t-tibdil fil-klima, u li 
jintlaħqu l-SDGs; jisħaq fuq l-importanza, barra minn hekk, li l-FSE jiġu mmonitorjati 
b'mod konġunt bl-appoġġ tas-sħab lokali u tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; 
jappella lill-Kummissjoni twettaq analiżi fil-fond tal-FSE attwali dwar kwistjonijiet bħal 
ekonomiji lokali, swieq tax-xogħol, telf tal-bijodiversità, deforestazzjoni u ħtif tal-art 
biex jiġi ddeterminat jekk humiex meħtieġa bidliet; 

6. Jaċċentwa l-importanza li b'mod partikolari jiġu involuti l-parlamenti nazzjonali, is-
soċjetà ċivili u s-settur privat ta' kull parti fin-negozjati kummerċjali; jappella għal 
parteċipazzjoni u konsultazzjoni akbar tas-sħab soċjali u tas-soċjetà ċivili fin-negozjati 
u fl-implimentazzjoni ta' ftehimiet kummerċjali, b'mod partikolari fi ħdan il-mandat tal-
gruppi konsultattivi domestiċi, li r-rwol ta' monitoraġġ tagħhom jista' jiġi estiż għall-
partijiet kollha tal-ftehimiet kummerċjali, u mhux biss għall-kapitoli tat-TSD;

7. Jisħaq li l-UE għandha tiżgura ktajjen ta' provvista globali sostenibbli; itenni t-talba 
tiegħu għal qafas legali tal-UE bbażat fuq id-diliġenza dovuta korporattiva obbligatorja 
dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-ktajjen ta' provvista u li jipprovdi aċċess għall-
ġustizzja għall-vittmi; jemmen li tali obbligi jeħtiġilhom ikunu transsettorjali; jilqa' d-
dħul fis-seħħ imminenti tar-regolament dwar il-minerali ta' kunflitt u jappella biex l-
implimentazzjoni tiegħu tiġi mmonitorjata mill-qrib, inkluż permezz tal-
implimentazzjoni ta' miżuri ta' akkumpanjament; jisħaq li dan ir-regolament huwa 
stadju importanti fl-iżgurar tat-trasparenza u tar-responsabbiltà fil-ktajjen ta' provvista;

8. Jappella lill-Kummissjoni biex taħdem b'mod attiv fid-WTO biex tippromwovi regoli 
multilaterali għall-ġestjoni sostenibbli ta' ktajjen ta' valur globali, inkluża d-diliġenza 
dovuta tal-katina ta' provvista obbligatorja, fejn is-settur tal-ħwejjeġ jiġi indirizzat bħala 
l-ewwel pass abbażi tal-linji gwida tal-OECD; itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri biex jimpenjaw ruħhom b'mod kostruttiv fin-negozjati għal Trattat 
tan-NU legalment vinkolanti dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi 
kummerċjali oħra fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem, bil-għan li jiġi żgurat l-aċċess 
għall-ġustizzja għall-vittmi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u li jfittxu rimedju;

9. Jaċċentwa l-fatt li l-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp huma l-aktar affettwati mill-fenomenu 
tal-evażjoni tat-taxxa, li kull sena jċaħħad lill-Istati minn biljuni ta' euro fi dħul 
pubbliku; jappella biex fil-ftehimiet kummerċjali mal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp jiġu 
inklużi dispożizzjonijiet li jgħinu fil-ġlieda kontra l-flussi finanzjarji illeċiti u l-evażjoni 
tat-taxxa min-naħa ta' korporazzjonijiet u kumpaniji multinazzjonali, bil-għan li jiġi 
żgurat li t-taxxi jitħallsu fejn jinħolqu l-profitti u l-valur ekonomiku reali u li jiġu 
eliminati l-erożjoni tal-bażi u t-trasferiment tal-profitt;

10. Ifakkar li waħda mill-isfidi ewlenin għall-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp hija li javvanzaw 
fil-katina ta' valur mondjali permezz tad-diversifikazzjoni ekonomika;
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11. Jisħaq fuq l-importanza tas-sistema multilaterali bħala l-aktar mezz effettiv biex 
jinkisbu kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni globali u sistema ta' kummerċ 
globali inklużiva fl-interess tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp; itenni l-importanza tar-
riforma tad-WTO skont l-SDGs, l-Aġenda 2030 u l-impenji tal-Ftehim ta' Pariġi; 

12. Ifakkar, barra minn hekk, li l-politika kummerċjali u ta' żvilupp tal-UE għandha 
tikkontribwixxi għall-integrazzjoni reġjonali u l-inkorporazzjoni u l-emerġenza tal-
pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp fi ħdan ktajjen ta' valur globali; jisħaq fuq l-importanza li l-
politiki kummerċjali jiġu adattati biex jappoġġjaw l-isforzi għall-iżvilupp taż-Żona ta' 
Kummerċ Ħieles Kontinentali Afrikana (AfCFTA) permezz ta' assistenza finanzjarja u 
teknika;

13. Jisħaq bl-istess mod fuq l-importanza li tiġi mmonitorjata l-implimentazzjoni tal-
kapitoli tat-TSD fl-FTAs abbażi ta' gwida mogħtija minn gruppi konsultattivi fl-UE u 
fil-pajjiżi sħab rispettivi, bil-għan li jiġi evalwat ir-riżultat tal-eżiti orjentati lejn l-
iżvilupp permezz ta' preferenzi kummerċjali; jenfasizza l-ħtieġa li l-kapitoli tat-TSD 
jiġu adattati għall-kapaċitajiet ta' kull pajjiż, flimkien mal-għoti ta' trasferimenti 
finanzjarji u teknoloġiċi meħtieġa;

14. Jilqa' l-appoġġ tal-UE għal negozjati tal-FTA li jkunu estensivi, ibbilanċjati u ta' 
benefiċċju reċiproku bil-għan li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' 
kompetizzjoni; jindika li l-evitar tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi tat-taxxa 
għandhom jiġu indirizzati b'mod robust u li għandhom jiġu promossi sistemi b'regoli 
maħsuba għall-ħolqien u s-salvagwardja tal-kompetizzjoni miftuħa u ġusta; 

15. Jaċċentwa l-ħtieġa li l-produtturi rurali u kostali jiġu megħjuna jadattaw ruħhom għal 
kundizzjonijiet ta' kriżi tas-suq minħabba t-tifqigħa tal-COVID-19 u li jitfasslu malajr 
strateġiji ta' adattament u reżiljenza għall-coronavirus biex jinżammu l-livelli ta' dħul ta' 
sussistenza, filwaqt li tiġi żgurata l-ġestjoni sostenibbli tal-ekosistemi agrikoli, forestali, 
marini u rikki fil-bijodiversità;

16. Jiddeplora t-telf ekonomiku minħabba t-tfixkil tal-kummerċ internazzjonali u tal-ktajjen 
ta' provvista globali bħala riżultat tal-pandemija COVID-19, li jaf ikollha impatt 
partikolarment sever fuq il-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp; jappella lill-Kummissjoni tiżgura 
li d-dispożizzjonijiet kummerċjali tagħha mal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp jappoġġjaw l-
aċċess għall-mediċini u t-tagħmir mediku; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni taħdem favur 
aktar trasparenza fil-ktajjen ta' provvista globali, b'mod partikolari fis-settur 
farmaċewtiku; jappoġġja l-konklużjoni ta' ftehim multilaterali dwar iċ-ċirkolazzjoni 
libera ta' tagħmir mediku;

17. Jappella lill-Kummissjoni tiżgura li l-kundizzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem marbuta 
ma' preferenzi kummerċjali unilaterali bħalma huma l-SPĠ jew l-SPĠ+ huma 
effettivament implimentati u monitorjati;

18. Jisħaq li l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi għandha tkun appoġġjata mill-politika 
kummerċjali tal-UE; jindika li l-konformità mal-Ftehim ta' Pariġi għandha tkun 
dispożizzjoni obbligatorja tal-ftehimiet kummerċjali tal-UE; jappella għall-inklużjoni ta' 
dispożizzjonijiet u miri speċifiċi biex jintlaħqu dawn l-impenji fl-FTAs, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti fil-livell 
nazzjonali, tat-telf u l-ħsara assoċjati mal-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima, u tat-
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trasferiment tat-teknoloġija;

19. Itenni li l-UE u s-sħab kummerċjali tagħha għandhom jirrispettaw l-istandards 
internazzjonali tax-xogħol u tal-ambjent, jiġġieldu kontra l-kummerċ illegali ta' speċijiet 
ta' fawna u flora mhedda u fil-periklu, jiġġieldu kontra d-deforestazzjoni u d-
degradazzjoni tal-foresti u jinkoraġġixxu l-kummerċ li jappoġġja l-isforzi biex jiġi 
indirizzat it-tibdil fil-klima; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ir-rabta bejn il-
liberalizzazzjoni tal-kummerċ u d-deforestazzjoni u dwar l-impatt potenzjalment 
negattiv ta' ftehimiet kummerċjali ġodda f'dan ir-rigward; jappella lill-Kummissjoni 
tinkludi fil-ftehimiet kummerċjali futuri kollha – kemm dawk komprensivi kif ukoll is-
sottoftehimiet rilevanti – dispożizzjonijiet legalment vinkolanti relatati mal-foresti, 
flimkien mas-salvagwardji li jiżguraw l-implimentazzjoni tagħhom u jintużaw għall-
ġlieda kontra d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti;

20. Jissottolinja li ż-żieda kontinwa fl-emissjonijiet ta' CO2 relatati mat-trasport u l-
kummerċ internazzjonali jimminaw l-effikaċja tal-istrateġija dwar it-tibdil fil-klima tal-
UE; huwa tal-fehma li l-kost tal-FTAs għall-klima huwa raġuni valida biżżejjed biex l-
istrateġija għall-iżvilupp ibbażata fuq l-esportazzjoni tinbidel għal waħda ta' żvilupp 
endoġenu bbażat fuq produzzjoni u konsum lokali fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp;

21. Jissottolinja l-fatt li l-interruzzjonijiet miġjuba mill-COVID-19 żvelaw il-
vulnerabbiltajiet tas-sistema globali tal-ikel; jaċċentwa, barra minn hekk, l-fatt li l-
liberalizzazzjoni tas-swieq agrikoli ssaħħaħ aktar il-mudell industrijali orjentat lejn l-
esportazzjoni tal-agrikoltura li huwa kontributur sinifikanti għat-tibdil fil-klima, iwassal 
għat-telf ta' ħabitats u joħloq il-kundizzjonijiet għall-emerġenza u t-tixrid ta' viruses; 
iqis li ktajjen ta' provvista qosra u inizjattivi lokali oħra, b'kuntrast, għandhom potenzjal 
kbir biex jindirizzaw in-nuqqasijiet attwali tas-sistema alimentari, billi jtejbu l-aċċess 
għall-ikel frisk, jiżguraw li l-bdiewa jiksbu valur akbar u jnaqqsu l-vulnerabbiltà għal 
tfixkil fis-swieq internazzjonali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għaldaqstant, biex tiżviluppa 
strateġija għal tbegħid gradwali lil hinn minn politiki agrikoli orjentati lejn il-kummerċ 
u eqreb għal swieq lokali u reġjonali;

22. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-aġġustamenti tat-taxxa tal-fruntieri tal-karbonju bħala 
għodda importanti biex tiġi ggarantita kompetizzjoni ġusta għall-kumpaniji li jieħdu 
azzjoni biex inaqqsu l-impatt tagħhom fuq il-klima.
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