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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. Jisħaq li l-kummerċ mhuwiex għan fih innifsu, iżda huwa għodda biex jintlaħqu l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs); ifakkar fl-impenn tal-UE rigward il-prinċipju 
tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp u l-prinċipju ta' "tagħmel l-ebda ħsara";

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 
fuq l-importanza ta' mekkaniżmi effikaċi ta' monitoraġġ u ta' sanzjonijiet li jippermettu 
lill-individwi u 'l-komunitajiet, kemm fi ħdan l-UE jew lil hinn minnha, li jfittxu 
rimedju; jappella għall-użu sistematiku ta' valutazzjonijiet tal-impatt ex ante u ex post 
komprensivi dwar is-sostenibbiltà tal-kummerċ, inkluż fir-rigward tad-drittijiet tal-
bniedem;

3. Jissottolinja li l-ftehimiet kummerċjali jista' jkollhom impatt negattiv fuq is-sigurtà tal-
ikel fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jappella lill-UE tappoġġja t-talbiet tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw biex jipproteġu l-produzzjoni tal-ikel tagħhom u biex jissalvagwardjaw il-
popolazzjoni tagħhom mill-effetti potenzjalment distruttivi ta' importazzjonijiet irħas, 
b'mod partikolari permezz tar-reviżjoni tat-tariffi esterni komuni tagħhom fl-ambitu tal-
ftehimiet ta' sħubija ekonomika riveduti (FSE);

4. Ifakkar li waħda mill-isfidi ewlenin għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw hija li javvanzaw fil-
katina ta' valur mondjali permezz tad-diversifikazzjoni ekonomika; jappella lill-UE 
żżomm lura milli tadotta politika kummerċjali li bħala regola ġenerali tipprojbixxi lill-
pajjiżi li qed jiżviluppaw milli jimponu taxxi fuq l-esportazzjoni tal-materja prima, 
sakemm din tkun kompatibbli mar-regoli tad-WTO;

5. Jisħaq li l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi għandha tkun appoġġjata mill-politika 
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-trasferiment tat-teknoloġija.


