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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-Artikoli 3 u 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jiddikjaraw li l-Unjoni, fir-
relazzjonijiet tagħha mal-bqija tad-dinja, għandha l-obbligu li tirrispetta u tippromwovi 
l-valuri u l-prinċipji tagħha, jiġifieri l-istat tad-dritt u r-rispett u l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem, u tikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli tal-pjaneta, is-
solidarjetà, il-kummerċ ħieles u ġust kif ukoll għall-osservanza stretta tad-dritt 
internazzjonali u l-iżvilupp tiegħu. b'mod aktar speċifiku, l-Unjoni għandha l-obbligu li 
trawwem l-iżvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali sostenibbli tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, bl-għan primarju li jinqered il-faqar. u billi għandha l-obbligu li tirrispetta 
dawk il-prinċipji u taħdem favur dawk l-objettivi fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-
aspetti esterni tal-politiki l-oħra tagħha;

B. billi l-Artikolu 208(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) 
jipprevedi li l-Unjoni għandha l-obbligu li tqis l-objettivi tal-kooperazzjoni għall-
iżvilupp meta timplimenta politiki li aktarx li jolqtu lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

C. billi leġiżlazzjoni futura dwar id-diliġenza dovuta korporattiva u l-akkontabilità 
korporattiva għall-intrapriżi Ewropej ikollha effetti extraterritorjali; din tolqot l-iżvilupp 
soċjali, ekonomiku u ambjentali ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-prospetti tagħhom li 
jiksbu l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tagħhom; dan l-impatt sinifikanti jista' 
jikkontribwixxi għall-objettivi tal-politika tal-Unjoni fir-rigward tal-iżvilupp, jew 
inkella jimminawhom;

D. billi, skont il-Prinċipji Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali, il-kumpaniji 
għandhom ir-responsabilità li jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem, l-ambjent u l-
governanza tajba u m'għandhomx jikawżaw jew jikkontribwixxu biex jikkawżaw xi 
impatt negattiv f'dan ir-rigward;

E. billi, skont studju tal-Kummissjoni dwar id-diliġenza dovuta fil-katina tal-provvista, 
37 % biss tar-rispondenti mill-qasam tan-negozju attwalment iwettqu diliġenza dovuta 
ambjentali u tad-drittijiet tal-bniedem, u 16 % biss ikopru l-katina tal-provvista kollha;

F. billi, skont il-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem, 
għadd kbir ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem jinsabu mhedda minħabba li jqajmu 
tħassib dwar l-impatti negattivi fuq id-drittijiet tal-bniedem tal-operazzjonijiet 
kummerċjali;

G. billi d-diliġenza dovuta hija primarjament mekkaniżmu preventiv u l-kumpaniji 
għandhom l-ewwel u qabel kollox ikunu meħtieġa jidentifikaw ir-riskji jew l-impatti 
negattivi u jadottaw politiki u miżuri biex jindirizzawhom; billi f'sitwazzjonijiet fejn 
impriża tikkawża jew tikkontribwixxi għal impatt negattiv, hija għandha tipprovdi għal 
rimedju u għandha tkun soġġetta għall-akkontabilità korporattiva għal tali impatti; billi 
l-akkontabilità korporattiva, inkluż għad-dannu marbut mal-operazzjonijiet ta' impriża, 
hija meħtieġa biex jiġi żgurat li l-impriżi jiġu inċentivati biex iwettqu d-diliġenza 
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dovuta u biex id-diliġenza dovuta tkun effettiva;

H. billi l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istandards ambjentali għadu mifrux fil-ktajjen 
tal-provvista u tal-valur globali; billi l-miżuri volontarji wrew li mhumiex biżżejjed u 
għalhekk miżuri ulterjuri huma essenzjali sabiex jiżdiedu l-livelli ta' mġiba responsabbli 
fin-negozju u tissaħħaħ il-fiduċja fis-suq intern, inkluż fost l-investituri u l-konsumaturi;

1. Ifakkar li d-diliġenza dovuta hija primarjament mekkaniżmu preventiv u li l-kumpaniji 
għandhom l-ewwel u qabel kollox ikunu meħtieġa jidentifikaw ir-riskji jew l-impatti 
negattivi u jadottaw politiki u miżuri biex jimmitigawhom;

2. Jenfasizza li hemm biżżejjed evidenza soda li turi li l-isforzi volontarji tal-impriżi 
domiċiljati jew li joperaw fl-Unjoni biex jidentifikaw, jipprevjenu, jimmitigaw u 
jirriflettu l-impatti tal-imġiba tagħhom fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw s'issa ma kinux 
biżżejjed, peress li l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem tal-individwi, u b'mod partikolari tal-
ħaddiema, in-nisa, it-tfal u l-komunitajiet lokali, kif ukoll attivitajiet li jżidu l-effetti tat-
tibdil fil-klima, għadhom qed iseħħu tul il-ktajjen tal-provvista tal-impriżi, kif ukoll 
ksur tal-istandards ambjentali u l-prattiki ta' korruzzjoni; jirrikonoxxi li hemm appoġġ 
politiku, pubbliku u privat dejjem jikber għal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar id-diliġenza 
dovuta;

3. Ifakkar li t-tgawdija sħiħa tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż id-dritt għall-ħajja, is-saħħa, 
l-ikel u l-ilma, tiddependi fuq il-bijodiversità, li hija l-pedament tas-servizzi tal-
ekosistema li magħhom huwa marbut intrinsikament il-benesseri tal-bniedem;

4. Jinnota li minħabba l-pandemija tal-COVID-19, l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs) qed iħabbtu wiċċhom ma' sitwazzjoni diffiċli, u l-għoti ta' appoġġ lil dawn il-
persuni, u l-ħolqien ta' ambjent tas-suq favorevoli huma objettivi kruċjali tal-Unjoni;

5. Jemmen bis-sħiħ li l-leġiżlazzjoni futura għandha wkoll tagħti mandat għal diliġenza 
dovuta ambjentali, biex tiġi żgurata l-konformità mal-istandards u d-drittijiet ambjentali 
rikonoxxuti fil-livell internazzjonali u tal-Unjoni, inkluż dwar it-tibdil fil-klima u l-
bijodiversità; jenfasizza l-benefiċċji ppruvati għall-kumpaniji li jkollhom fis-seħħ 
prattiki effettivi ta' mġiba responsabbli fin-negozju, li jinkludu ġestjoni aħjar tar-riskju, 
spiża aktar baxxa tal-kapital, prestazzjoni finanzjarja aħjar b'mod ġenerali, u 
kompetittività mtejba; jinsab imħasseb dwar l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19, li ħolqot 
ostakoli drammatiċi għan-negozju u esponiet vulnerabilitajiet kbar fl-ekonomija u fil-
ktajjen tal-provvista globali marbuta mal-kundizzjonijiet tax-xogħol u mat-tħejjija għad-
diżastri, filwaqt li kellha wkoll impatt negattiv fuq id-drittijiet tal-bniedem, b'mod 
partikolari d-drittijiet tal-ħaddiema, fejn dawk l-aktar affettwati b'mod gravi kienu n-
nisa u t-tfal; jenfasizza li l-OECD uriet li l-kumpaniji li jieħdu passi proattivi biex 
jindirizzaw ir-riskji relatati mal-kriżi tal-COVID-19 b'mod li jtaffi l-impatti negattivi 
fuq il-ħaddiema u l-ktajjen tal-provvista, x'aktarx li jibnu aktar valur u reżiljenza fit-tul, 
itejbu l-vijabilità tagħhom fit-terminu qasir u l-prospetti tagħhom għall-irkupru fit-
terminu medju sa twil;

6. Huwa tal-fehma li l-leġiżlazzjoni futura għandha tibni fuq inizjattivi diġà introdotti 
minn xi Stati Membri; jemmen li hemm ħtieġa qawwija għal qafas armonizzat u 
obbligatorju fil-livell tal-Unjoni biex jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti u l-Ftehim ta' Pariġi, u biex jiġu 
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żgurati kundizzjonijiet ekwi għan-negozji; jistieden lill-Kummissjoni twettaq 
valutazzjoni tal-impatt ex ante dwar il-kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni bbażata 
fuq ir-riskju ta' ħsara aktar milli fuq id-daqs tal-impriża; jistieden lill-Kummissjoni 
tintensifika l-ħidma kontinwa tagħha dwar leġiżlazzjoni li tirrikjedi li l-kumpaniji tal-
Unjoni u l-kumpaniji li joperaw minn ġewwa s-suq uniku jwettqu d-diliġenza dovuta 
dwar ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-obbligi ambjentali, inkluż dawk relatati mal-
bijodiversità, tul il-ktajjen tal-provvista tagħhom, skont l-istandards internazzjonali 
eżistenti tad-diliġenza dovuta, b'mod partikolari l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-
Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, il-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi 
Multinazzjonali, il-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta għal Imġiba 
Responsabbli fin-Negozju, il-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta speċifika 
għas-settur u d-Dikjarazzjoni Tripartitika dwar il-Prinċipji li jikkonċernaw l-Intrapriżi 
Multinazzjonali u l-Politika Soċjali tal-ILO u l-Konvenzjoni tan-NU kontra l-
Korruzzjoni; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni tonora l-prinċipju ta' koerenza tal-politiki għall-iżvilupp 
minqux fl-Artikolu 208 tat-TFUE f'leġiżlazzjoni futura; jenfasizza li huwa importanti li 
jiġu minimizzati l-kontradizzjonijiet possibbli u jinbnew sinerġiji mal-politika ta' 
kooperazzjoni għall-iżvilupp għall-benefiċċju tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u li tiżdied l-
effikaċja tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp; iqis li, f'termini prattiċi, dan ifisser l-
involviment attiv tad-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Internazzjonali fil-ħidma leġiżlattiva li għaddejja u t-twettiq ta' valutazzjoni 
bir-reqqa tal-impatt tal-leġiżlazzjoni futura fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw minn 
perspettiva ekonomika, soċjali, tad-drittijiet tal-bniedem u ambjentali f'konformità mal-
Linji Gwida għal Regolamentazzjoni Aħjar1 u l-Istrument 34 tal-Istrumenti għal 
Regolamentazzjoni Aħjar2; jinnota li r-riżultati ta' dik il-valutazzjoni għandhom jiġu 
riflessi fil-proposta leġiżlattiva futura; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni tapplika approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem għal-
leġiżlazzjoni futura li għandha tiġi mfassla, implimentata, immonitorjata u evalwata 
b'mod li jirrispetta l-prinċipji ewlenin tad-drittijiet tal-bniedem tat-trasparenza, l-aċċess 
għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni u l-akkontabilità, u l-inklużjoni u n-
nondiskriminazzjoni b'attenzjoni speċjali fuq dawk l-aktar vulnerabbli; jinnota li dak l-
approċċ għandu jkun iggwidat mill-prinċipju ġenerali ta' "la tagħmilx ħsara" peress li 
huwa importanti li jiġu evitati effetti negattivi mhux intenzjonati; iqis li l-leġiżlazzjoni 
futura għandha tkun soġġetta għal proċess ta' konsultazzjoni sinifikanti u inklużiv fuq il-
post mal-partijiet ikkonċernati rilevanti inklużi l-gvernijiet lokali u l-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili kemm fl-Unjoni kif ukoll fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jemmen li dak 
il-proċess għandu jitwettaq f'kooperazzjoni mill-qrib mad-delegazzjonijiet tal-Unjoni; 
jenfasizza li l-leġiżlazzjoni futura għandha tkun imfassla fid-dawl ta' analiżi tal-ġeneru u 
għandha tqis il-ħtiġijiet speċifiċi tan-nisa u l-bniet; iqis li l-impriżi għandhom 
jikkunsidraw l-impatt fuq il-ġeneru tal-attivitajiet tagħhom permezz ta' proċess ta' 
diliġenza dovuta tad-drittijiet tal-bniedem li jkun sensittiv għall-ġeneru; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni tħaddan approċċ olistiku li jqis ir-riskju ta' korruzzjoni 
flimkien mar-riskji għad-drittijiet tal-bniedem u għall-ambjent; jinnota li l-impatt tal-

1 SWD(2017)0350.
2 https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_mt

https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_mt
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korruzzjoni korporattiva fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-ħsara ambjentali fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw huwa ddokumentat sew u li l-leġiżlazzjoni futura tal-Unjoni trid tiżgura 
li n-negozji ma jkollhomx impatt negattiv fuq l-istat tad-dritt u l-governanza tajba ta' 
pajjiż, reġjun jew territorju, li jinkludi, iżda mhuwiex limitat għal, nuqqas ta' konformità 
mal-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni, it-Taqsima VII tal-Linji Gwida tal-
OECD għal Intrapriżi Multinazzjonali, u l-prinċipji tal-Konvenzjoni tal-OECD dwar il-
Ġlieda Kontra t-Tixħim tal-Uffiċjali Pubbliċi Barranin fit-Tranżazzjonijiet Kummerċjali 
Internazzjonali, u sitwazzjonijiet ta' korruzzjoni u tixħim fejn intrapriża teżerċita 
influwenza żejda fuq, jew tagħti vantaġġi pekunjarji mhux dovuti lil uffiċjali pubbliċi 
biex jiksbu privileġġi jew trattament favorevoli inġust bi ksur tal-liġi, u inklużi 
sitwazzjonijiet li fihom intrapriża tkun involuta b'mod mhux xieraq f'attivitajiet politiċi 
lokali, tagħmel kontribuzzjonijiet illegali lil kampanji jew tonqos milli tikkonforma 
mal-leġiżlazzjoni fiskali applikabbli.

10. Ifakkar li l-istati għandhom obbligi li jadottaw oqfsa legali u istituzzjonali li jipproteġu 
b'mod effettiv kontra l-ħsara ambjentali li tfixkel it-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem; 
jenfasizza li dawk l-obbligi japplikaw għall-bijodiversità, bħala parti integrali mill-
ambjent; għaldaqstant, jistieden lill-Unjoni u lill-Istati Membri tagħha jirregolaw il-
ħsara għall-bijodiversità minn atturi privati kif ukoll minn aġenziji tal-gvern; jenfasizza 
li l-leġiżlazzjoni futura għandha tinkludi obbligi li jipproteġu d-drittijiet ta' proprjetà 
komunali tal-popli indiġeni u tal-komunitajiet lokali fit-territorji tagħhom u r-riżorsi 
naturali li tradizzjonalment użaw; b'mod aktar ġenerali, huwa konvint li l-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih għandhom jiffurmaw parti mill-obbligi ta' 
diliġenza dovuta tan-negozju;

11. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar l-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem ta' ċerti 
attivitajiet kummerċjali, b'mod partikolari l-industriji estrattivi u l-akkwisti ta' negozji 
agrikoli fuq skala kbira, fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw fuq il-popli indiġeni, il-
komunitajiet lokali u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ambjent; jenfasizza li d-
drittijiet tal-bniedem kollha għandhom ikunu koperti mil-leġiżlazzjoni futura; iqis li d-
drittijiet tal-komunitajiet lokali, in-nisa u l-gruppi vulnerabbli bħat-tfal, il-persuni 
b'diżabilità, il-minoranzi, il-popli indiġeni u oħrajn li jiddependu mill-qrib fuq in-natura 
għall-ħtiġijiet materjali u kulturali tagħhom għandhom jingħataw attenzjoni speċjali; 
għandha titqiegħed enfasi wkoll fuq id-drittijiet tal-ħaddiema u tat-trade unions, id-
drittijiet tal-libertà ta' assoċjazzjoni, tan-negozjar kollettiv u d-dritt għal paga li 
tiggarantixxi l-għajxien; jisħaq li kwalunkwe leġiżlazzjoni għandha tkun ibbażata fuq 
obbligi u standards legali eżistenti fil-livell internazzjonali u Ewropew, inklużi l-
konvenzjonijiet kollha tal-ILO, il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' 
Diskriminazzjoni kontra n-Nisa, u l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal, kif ukoll id-
dritt għal kunsens liberu, minn qabel u infurmat; huwa tal-fehma li l-leġiżlazzjoni futura 
għandha tkopri t-tipi kollha ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż il-ksur tad-dritt 
għal ambjent tajjeb għas-saħħa, kif ukoll l-impatti negattivi fuq l-ambjent; jappella għal 
oqfsa legali aħjar u implimentazzjoni u monitoraġġ aħjar tad-drittijiet tal-bniedem u l-
istandards ambjentali u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-difensuri ambjentali 
fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u jafferma r-rieda tal-Unjoni li tappoġġa lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw fil-bini tal-istituzzjonijiet u t-taħriġ ta' esperti legali u amministrattivi 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp kif ukoll permezz tad-djalogu politiku; 

12. Huwa tal-fehma li l-leġiżlazzjoni futura dwar id-diliġenza dovuta għandha tapplika 
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għas-setturi kollha, it-tipi kollha ta' impriżi u istituzzjonijiet, kemm pubbliċi kif ukoll 
privati, fil-livell nazzjonali u Ewropew, inkluż il-Bank Ewropew tal-Investiment u l-
Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp, u ta' kull daqs, domiċiljati jew li 
joperaw fl-Unjoni; iqis li l-leġiżlazzjoni futura għandha tirrispetta l-prinċipju tal-
proporzjonalità u tiggarantixxi kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji tal-Unjoni, filwaqt 
li tipproteġi l-kompetittività tagħhom, speċjalment dik tal-SMEs bl-għan ġenerali li 
tistabbilixxi ktajjen tal-valur sostenibbli, reżiljenti għall-kriżijiet li jirrispettaw id-
drittijiet tal-bniedem u l-ambjent; jenfasizza l-importanza li titwettaq valutazzjoni tal-
impatt biex jitfasslu regoli li jtejbu l-kompetittività, li huma funzjonali u applikabbli 
għall-atturi kollha fis-suq, inklużi l-SMEs b'enfasi partikolari fuq ir-riskju ta' 
żvestiment, u biex jiġi żgurat li tali qafas ikun konformi mad-WTO; jitlob li l-SMEs 
jirċievu appoġġ adegwat u ħin ta' tranżizzjoni sabiex jadattaw l-operazzjonijiet tan-
negozju tagħhom għar-regoli l-ġodda, jimplimentaw il-proċessi ta' diliġenza dovuta u 
jevitaw piżijiet eċċessivi; iqis li l-fokus għandu jkun fuq setturi li jippreżentaw riskji 
akbar għad-drittijiet tal-bniedem; jemmen li dan l-approċċ orizzontali għandu jiġi 
ssupplimentat minn standards u gwida aktar speċifiċi fil-livell settorjali; jisħaq li, jekk 
ikun meħtieġ, l-impriżi għandhom jipprijoritizzaw, iżda mhux jillimitaw, l-istrateġiji ta' 
diliġenza dovuta tagħhom filwaqt li jqisu s-severità u l-probabilità ta' riskji tad-drittijiet 
tal-bniedem, ambjentali u ta' governanza filwaqt li jibqgħu responsabbli għall-impatti 
kollha li jistgħu jseħħu; jissottolinja l-ħtieġa ta' inċentivi pożittivi għall-kumpaniji li 
jistgħu juru livelli għoljin ta' konformità mal-ambizzjoni tal-leġiżlazzjoni futura; jiġbed 
l-attenzjoni lejn ir-riskju li l-kumpaniji jistgħu jiżvestu minn pajjiżi terzi, li jista' 
jirriżulta f'telf ta' impjiegi u f'telf ta' sħab ta' kooperazzjoni għal bdiewa b'azjenda 
agrikola żgħira f'pajjiżi li qed jiżviluppaw jekk rekwiżiti ġodda jirriżultaw fl-
impożizzjoni ta' piż amministrattiv eċċessiv u riskji inkontrollabbli; 

13. Jisħaq li l-istrateġiji tad-diliġenza dovuta għandhom ikunu allinjati mal-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli, il-Ftehim ta' Pariġi u l-objettivi ta' politika tal-Unjoni fl-oqsma tad-
drittijiet tal-bniedem u tal-ambjent, inkluż il-Patt Ekoloġiku Ewropew, u l-politika 
internazzjonali tal-Unjoni;

14. Jemmen bis-sħiħ li l-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima, f'konformità mal-
għan tal-Ftehim ta' Pariġi li ż-żieda fit-temperatura medja globali tinżamm għal 1,5 
gradi Celsius 'il fuq mil-livelli preindustrijali, iridu jiffurmaw parti mill-obbligi ta' 
diliġenza dovuta tan-negozji skont il-leġiżlazzjoni futura; barra minn hekk, l-intrapriżi 
tan-negozju għandhom jindirizzaw ukoll il-vulnerabilitajiet relatati mat-tibdil fil-klima 
tal-persuni milquta mill-operazzjonijiet tan-negozju tagħhom;

15. Huwa tal-fehma li l-leġiżlazzjoni futura għandha tistabbilixxi proċessi obbligatorji u 
effettivi ta' diliġenza dovuta korporattiva li jkopru l-prattiki kollha ksur tad-drittijiet tal-
bniedem, ta' ħsara ambjentali u ta' korruzzjoni tal-kumpaniji u l-istituzzjonijiet 
finanzjarji, inklużi l-ktajjen tal-provvista u ta' sottokuntrattar tagħhom; jisħaq li għandha 
tiżgura l-involviment sħiħ u attiv ta' dawk milquta fil-proċess ta' diliġenza dovuta, bħat-
trade unions u r-rappreżentanti tal-ħaddiema iżda wkoll il-komunitajiet lokali fil-pajjiżi 
li qed jiżviluppaw u, b'mod partikolari, ir-rispett għad-dritt għal kunsens liberu, min 
qabel u informat tal-popli indiġeni; jinnota li dawk il-proċessi għandhom ikunu allinjati 
mal-obbligi, il-linji gwida u l-istandards internazzjonali u Ewropej; jisħaq li l-
leġiżlazzjoni għandha tobbliga lill-kumpaniji jadottaw politika ta' diliġenza dovuta soda, 
li għandha tinkludi mekkaniżmu inklużiv ta' monitoraġġ u akkontabilità; jemmen li 
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għandhom jiġu previsti miżuri ta' appoġġ għal ċerti kumpaniji, b'mod partikolari l-
SMEs; 

 16. Jistenna li l-leġiżlazzjoni futura toħloq dmirijiet għall-istituzzjonijiet finanzjarji 
permezz tal-kjarifika tad-dmirijiet tal-investituri kif ukoll dawk tal-bordijiet tal-
kumpaniji; jisħaq li l-leġiżlazzjoni futura għandha tindirizza wkoll il-kwistjoni ta' kif 
isir kejl u rappurtar b'mod effettiv;

17. Jissottolinja l-ħtieġa li tiġi mfassla sistema soda ta' monitoraġġ u akkontabilità u li l-
awtoritajiet kompetenti, kemm fil-livell tal-Unjoni kif ukoll dak nazzjonali, 
jingħatawlhom strumenti armonizzati u effettivi għall-monitoraġġ u l-infurzar tal-
konformità ma' tali leġiżlazzjoni biex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet ekwi bejn l-Istati 
Membri u, b'mod partikolari fil-livell lokali; iqis li għandu jsir sforz speċjali biex jiġu 
mmonitorjati l-attivitajiet tan-negozju mwettqa f'pajjiżi u reġjuni b'riskju ogħla, inkluż 
f'żoni milquta minn kunflitti, filwaqt li jitqiesu l-istandards tal-liġi umanitarja 
internazzjonali u l-isfidi speċifiċi maħluqa mill-kunflitti biex tiġi garantita r-
responsabilità għall-kumpaniji u l-aċċess għall-ġustizzja għall-vittmi;

18. Jesprimi l-opinjoni li l-leġiżlazzjoni futura għandha tistabbilixxi sistema komprensiva, 
trasparenti u koerenti ta' responsabilità li għandha tinkludi responsabilità 
amministrattiva, ċivili u kriminali, u mekkaniżmu ta' sanzjonament li jinforza l-
konformità mal-leġiżlazzjoni l-ġdida u jiżgura l-infurzar; jenfasizza li fejn jiġi 
determinat li s-sanzjonijiet huma xierqa, dawn għandhom ikunu ċari, effettivi, 
proporzjonati u dissważivi; ifakkar, f'dan ir-rigward, fil-firxa wiesgħa u effettiva ta' 
sanzjonijiet amministrattivi eżistenti taħt id-dritt tal-Unjoni, b'mod partikolari fil-liġi 
dwar il-kompetizzjoni u dwar il-protezzjoni tad-data; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
sanzjonijiet bħal multi sinifikanti, projbizzjonijiet mill-akkwist pubbliku u minn skemi 
ta' appoġġ pubbliku u skwalifika mill-kariga ta' direttur ta' impriża; iħeġġeġ, barra minn 
hekk, lill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jagħmlu l-ġlieda kontra l-kriminalità 
ambjentali prijorità politika strateġika fil-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali u 
għall-istituzzjonijiet u l-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, b'mod partikolari billi jippromwovu l-konformità mal-
ftehimiet ambjentali multilaterali permezz tal-adozzjoni ta' sanzjonijiet kriminali, 
permezz ta' skambji tal-aħjar prattiki u billi jippromwovu t-tkabbir tal-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Qorti Kriminali Internazzjonali biex jiġu koperti atti kriminali li 
jammontaw għal ekoċidju; jissottolinja l-importanza kruċjali tal-mekkaniżmi ta' 
responsabilità ċivili biex jipprovdu aċċess għal rimedji għall-vittmi quddiem il-qrati tal-
Unjoni; jenfasizza li l-ostakli għall-aċċess għal rimedji għandhom jitneħħew, inkluż 
permezz ta' statuti ta' limitazzjoni adegwati u appoġġ fir-rigward tal-ispejjeż legali; 

19. Jenfasizza li l-aċċess għal rimedji effettivi huwa kruċjali; ifakkar li l-istati għandhom id-
dmir primarju li jipprovdu aċċess għal rimedji; iqis li l-leġiżlazzjoni futura għandha 
tobbliga lill-kumpaniji jkollhom mekkaniżmu effettiv ta' lmentar li għandu jkun 
trasparenti, aċċessibbli, prevedibbli, sikur, affidabbli u b'akkontabilità; jenfasizza li l-
mekkaniżmi ta' lmentar korporattivi huma maħsuba biss biex jaħdmu bħala sistemi ta' 
twissija bikrija, jippermettu għajnuna ta' emerġenza u rimedji għal ħsara insinifikanti; 
jenfasizza li tali mekkaniżmi jridu jiġu ċċertifikati mill-awtoritajiet pubbliċi u li qatt ma 
għandhom jipprevjenu rikorrent milli jaċċessa l-qrati; jesprimi li għandha tingħata 
attenzjoni speċjali liż-Żona ta' Pproċessar għall-Esportazzjoni, li ħafna drabi huma 
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kkaratterizzati minn eżenzjonijiet mil-liġi u mit-taxxi tax-xogħol u jiffaċċjaw problemi 
serji relatati ma' kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti u restrizzjonijiet tat-trade unions; hu 
tal-fehma li dawk il-mekkaniżmi għandhom jiġu mfassla f'konsultazzjoni mal-ħaddiema 
u mal-komunitajiet milquta; iqis, barra minn hekk, li l-leġiżlazzjoni futura għandha 
tipprevedi rimedji ġudizzjarji effettivi lill-vittmi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, ħsara 
ambjentali u prattiki ta' korruzzjoni, individwalment u permezz ta' azzjonijiet kollettivi; 
jemmen li għandha tingħata protezzjoni speċjali lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u 
lill-avukati tagħhom; iqis li għandhom jiġu previsti wkoll rimedji oħra mhux 
ġudizzjarji; jemmen f'dan ir-rigward, li l-leġiżlazzjoni futura għandha tkompli tesplora 
r-rwol tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni futura, 
pereżempju permezz ta' mekkaniżmu ta' lmenti li jippermetti lill-vittmi ta' abbużi 
mwettqa minn impriżi domiċiljati fl-Unjoni jew li joperaw fiha u l-ktajjen ta' provvista 
tagħhom iressqu l-ilmenti tagħhom;

20. Jenfasizza li l-komplementarjetà u l-koordinazzjoni mal-politika, l-istrumenti u l-atturi 
tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp huma deċiżivi, u li l-leġiżlazzjoni futura għandha, 
għaldaqstant, tipprevedi xi dispożizzjonijiet f'dan ir-rigward;

21. Jenfasizza li s-soċjetà ċivili lokali tibqa' sieħeb ewlieni fl-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ tal-leġiżlazzjoni futura; jinnota, għalhekk, li l-leġiżlazzjoni futura għandha 
tiżgura li l-mekkaniżmi tas-soċjetà ċivili jiġu provduti b'riżorsi b'mod sostenibbli u 
toħloq kanali trasparenti u strutturati biex is-soċjetà ċivili tinteraġixxi mal-entitajiet 
korporattivi u governattivi;

22. Jenfasizza l-importanza li l-obbligi tad-diliġenza dovuta fil-qasam soċjali, ambjentali, 
tad-drittijiet tal-bniedem u tal-governanza tajba fl-istrumenti kummerċjali bħall-
ftehimiet ta' kummerċ ħieles, ftehimiet ta' investiment, ftehimiet ta' sħubija ekonomika 
jew skemi ġeneralizzati ta' preferenzi; iwissi kontra l-iżvilupp ta' politika bi standards 
doppji fir-rigward tad-drittijiet u l-obbligi tal-korporazzjonijiet fit-trattati dwar l-
investiment u l-kummerċ; jinsab konvint li huwa kruċjali li l-kapitoli dwar l-iżvilupp 
sostenibbli tal-ftehimiet ta' kummerċ ħieles isiru vinkolanti u infurzabbli; jemmen li dan 
jgħin ukoll biex tiġi evitata d-distorsjoni tal-kompetizzjoni ma' kumpaniji bbażati barra 
mill-Unjoni; jemmen bis-sħiħ li trattat vinkolanti u infurzabbli tan-NU dwar in-negozju 
u d-drittijiet tal-bniedem, li jiżgura aċċess għall-ġustizzja għall-vittmi ta' ksur tad-
drittijiet tal-bniedem u jipprevedi mekkaniżmi ta' rimedju u responsabbilizzazzjoni 
għall-komunitajiet milquta, jista' jindirizza l-iżbilanċi eżistenti; itenni għal darb'oħra l-
importanza li l-Unjoni tkun involuta b'mod attiv fid-diskussjonijiet tal-grupp ta' ħidma 
intergovernattiv miftuħ dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi 
kummerċjali oħrajn fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem; iqis li, b'mod parallel mal-
ħidma tagħha dwar leġiżlazzjoni dwar id-diliġenza dovuta korporattiva obbligatorja, l-
Unjoni għandha tadotta mandat biex tinvolvi ruħha b'mod attiv u kostruttiv fin-negozjati 
għal trattat vinkolanti tan-NU dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem, bil-għan li jiġu 
żgurati kundizzjonijiet ekwi globali ambizzjużi għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem u r-responsabilitajiet tan-negozji; jistieden lill-Kummissjoni taħdem b'mod 
attiv fi ħdan id-WTO sabiex tippromwovi regoli multilaterali għall-ġestjoni sostenibbli 
tal-ktajjen tal-valur globali, inkluża d-diliġenza dovuta obbligatorja tal-katina tal-
provvista, fis-settur tal-ħwejjeġ bħala l-ewwel pass.
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