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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jafferma mill-ġdid l-importanza ta' żona ta' kummerċ ħieles tal-Euromed, li 
tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-paċi, għall-prosperità u għas-sigurtà fir-reġjun 
kollu, u għal integrazzjoni ekonomika u territorjali akbar li tiffavorixxi t-tkabbir 
ekonomiku tar-reġjun; jitlob li n-negozjati dwar iż-żona ta' kummerċ ħieles għandhom 
jitmexxew b'mod komuni miftiehem u gradwali, fil-kuntest ta' sħubija razzjonali u 
prevedibbli li tirrifletti r-realtajiet soċjoekonomiċi ta' kull wieħed mill-pajjiżi; 
jenfasizza li l-UgħM għandha titqies bħala inizjattiva kumplementarja għas-sħubija 
Ewro-Mediterranja stabbilita f'Barċellona fl-1995, bil-għan li timla ċerti lakuni li 
hemm fiha;

2. Jenfasizza l-importanza tar-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-reġjun 
Mediterranju, fuq il-pjan kummerċjali, politiku, soċjali, akkademiku u kulturali iżda 
wkoll f'dak li hu żvilupp u ħarsien tal-ambjent. Iqis li l-iżvilupp ta' suq reġjonali 
kumplementari jkun jippermetti li tiġi ffavorizzata l-politika industrijali tar-reġjuni 
tan-Nofsinhar tal-Unjoni Ewropea;

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex issaħħaħ ir-rwol tagħha ta' investitur u ta' sieħba u biex 
telabora linji gwida speċifiċi għal investimenti responsabbli li jippermettu li jitnaqqsu 
l-inugwaljanzi soċjali, jiġu ffavorizzati d-diversifikazzjoni tal-ekonomiji lokali 
partikolarment fuq il-pjan industrijali, l-iżvilupp sostenibbli tal-agrikoltura, is-
salvagwardja tal-produzzjoni lokali tal-ikel u s-sigurtà alimentari. Jenfasizza b'mod 
partikolari l-bżonn li jiġu appoġġati l-“Investimenti Barranin Diretti” (IBD), u li jiġu 
promossi r-riċerka u l-iżvilupp; 

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex issaħħaħ ir-rwol li hija għandha fil-proġett tal-Unjoni 
għall-Mediterran u jitlob għal aktar ċarezza fir-rigward tal-parteċipazzjoni tagħha fl-
istuttura istituzzjonali l-ġdida;

5. Jilqa' bi pjaċir l-għażla ta' sitt setturi strateġiċi kbar: id-dekontaminazzjoni tal-baħar, 
il-pjan solari, it-trasport, l-edukazzjoni u r-riċerka, l-SMEs u l-iżvilupp tal-impriżi, u l-
protezzjoni ċivili, u jittama li dawn il-proġetti kbar isibu l-appoġġ adegwat tal-
istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej u internazzjonali. Iqis li l-proġetti l-ġodda tal-
UgħM għandhom jagħmlu ħilithom biex jassoċjaw l-għadd massimu ta' sħab Ewro-
Mediterranji;

6. Jirrikonoxxi l-kontribut li, fuq il-pjan amministrattiv u operattiv, is-segretarjat li qed 
jiġi kostitwit se jkun jista' jagħti fil-ħidma tal-Unjoni għall-Mediterran għat-twettiq 
tal-prijoritajiet u l-objettivi Ewro-Mediterranji bil-għajnuna ta' riżorsi xierqa u 
ddefiniti tajjeb;

7. Jinsisti fuq il-ħtieġa vitali li jiġi żviluppat il-kummerċ tan-Nofsinhar-Nofsinhar, billi 
dan jirrappreżenta 6% biss tal-iskambji kummerċjali, u għalhekk jitħejjew azzjonijiet 
biex jitwessa' l-ftehim ta' Agadir. Ifakkar fl-interess li dawn il-pajjiżi għandhom li 
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jintensifikaw ir-relazzjonijiet u l-kummerċ tagħhom sabiex jiffurmaw żona ekonomika 
magħquda, b'saħħitha u li tattira l-investituri, u li kapaċi tiddefendi l-interessi tar-
reġjun u li tagħti spinta lill-iżvilupp tagħha; jenfasizza li l-Unjoni għall-Mediterran 
għandha tippermetti li jsir aktar faċli li jkun hemm tweġiba għat-talbiet għall-
assistenza teknika u finanzjarja bil-għan li tiġi promossa l-integrazzjoni ekonomika 
tan-Nofsinhar-Nofsinhar; iqis li l-estensjoni u s-semplifikazzjoni tal-kumulu ta' oriġini 
pan Ewro-Mediterranju jistgħu jgħinu biex dan iseħħ;

8. Iqis li t-tisħiħ tal-infrastrutturi tal-portijiet u tat-trasport bl-art jista' jikkostitwixxi 
fattur ta' żvilupp ekonomiku u jikkontribwixxi biex jiġu stimulati l-iskambji 
kummerċjali bejn il-pajjiżi Ewro-Mediterranji;

9. Jixtieq jara titjib tal-ambjent ekonomiku u ġuridiku tar-reġjun, garanzija 
indispensabbli biex tkun assigurata s-sigurtà tal-investimenti futuri b'mod partikolari l-
“Investimenti Barranin Diretti” (IBD) li għadhom dgħajfa ħafna, u biex ikun 
inkuraġġit il-finanzjament tal-proġetti strateġiċi kbar; jixtieq jara wkoll aktar 
armonizzazzjoni f'dan il-qasam, ladarba jeżistu differenzi kbar minn pajjiż għall-ieħor;

10. Jixtieq jara titjib tal-ambjent ekonomiku u ġuridiku tar-reġjun, garanzija 
indispensabbli għall-investimenti futuri; jisħaq fuq l-objettiv ta' żvilupp tar-riżorsi 
umani u tal-impjiegi, f'konformità mal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju rigward il-
ġlieda kontra l-faqar, jenfasizza li ż-żamma u l-iżvilupp ta' servizzi pubbliċi 
b'saħħithom jikkostitwixxu element essenzjali ieħor biex jiġi ggarantit l-iżvilupp 
sostenibbli tar-reġjun;

11 Jinsisti fuq ir-rwol u d-djalogu tal-impriżi taż-żewġt ixtut tal-Mediterran għat-tisħiħ 
tal-kummerċ u tal-investimenti;

12. Jistieden lill-Kummissjoni biex, waqt in-negozjati tal-ftehimiet kummerċjali, tqis ir-
riżultati tal-valutazzjonijiet tal-impatt eżistenti u biex tevalwa l-effetti tal-proċess ta' 
liberalizzazzjoni fid-dawl tat-tibdil fil-klima u tal-kriżi ekonomika u biex tippermetti, 
skont il-ħtieġa, applikazzjoni progressiva u asimmetrika tagħhom filwaqt li jiġu 
protetti, fuq iż-żewġt ixtut tal-Mediterran, il-produzzjonijiet simili, esposti għal riskju 
akbar ta' kompetizzjoni fir-rigward tal-evoluzzjoni tal-proċess ta' liberalizzazzjoni; 
jistieden lill-Unjoni għall-Mediterran sabiex tagħżel il-proġetti prinċipalment skont il-
bżonnijiet soċjali u ekonomiċi u skont il-ħtieġa li jitnaqqas l-impatt fuq l-ambjent;

13. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi stabbilita politika agrikola reġjonali, skont il-pjan 
direzzjonali Ewro-Mediterranju għall-agrikoltura, li ssalvagwardja l-produzzjoni tal-
ikel lokali u s-sigurtà tal-ikel, u tippromwovi l-produzzjoni, id-distribuzzjoni u d-
diversifikazzjoni tal-prodotti tipiċi Mediterranji, l-iżvilupp tal-azjendi agrikoli ż-żgħar 
u ta' daqs medju, u li tkun kompatibbli mal-iżvilupp sostenibbli; iistieden lill-
Kummissjoni, fid-dawl tan-nuqqas dejjem akbar tas-sigurtà tal-ikel f'għadd kbir ta' 
pajjiżi Mediterranji msieħba, biex taċċetta t-talbiet tal-imsieħba rigward l-estensjoni 
tas-salvagwardji kif ukoll il-proċeduri implimentazzjoni ta' malajr fi żmien ta' kriżi 
alimentari;

14. Jirrikonoxxi l-importanza tat-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn l-imsieħba Ewro-
Mediterranji fil-qasam enerġetiku u l-ħtieġa li jiġi żviluppat suq enerġetiku reġjonali, 
bil-għan li jiġu implimentati proġetti tal-enerġiji rinnovabbli u ta' infrastrutturi 
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enerġetiċi fir-reġjun Mediterranju; jinsisti sabiex il-proġetti fil-qasam tal-enerġija u 
tal-iżvilupp sostenibbli, l-istess bħall-proġett Desertec, jinkludu l-ewwel u qabel 
kollox ir-reġjun u b'hekk jikkontribwixxu għall-iżvilupp tiegħu; jilqa' favorevolment 
il-proġett reġjonali tal-Unjoni għall-Mediterran 'Pjan Solari għall-Mediterran', filwaqt 
li jaf li minbarra l-kontribut tiegħu għall-iżvilupp ta' infrastrutturi, se jiffavorixxi wkoll 
l-iżvilupp tal-industrija tal-komponenti kif ukoll tal-inġinerija u tat-teknoloġiji 
korrispondenti fil-pajjiżi kollha li huma koperti minn dan il-pjan;

15. Jixtieq li l-ftehimiet ta' assoċjazzjoni jiġu riveduti filwaqt li jitqiesu l-bżonnijiet ġodda 
marbuta mal-kriżi finanzjarja, ekonomika u soċjali, u mal-kriżijiet alimentari u 
enerġetiċi; ifakkar li wieħed mill-objettivi prinċipali tal-ħolqien ta' żona Ewro-
Mediterranja ta' kummerċ ħieles għandu jibqa' dak ta' kummerċ li jkun ta' servizz 
għall-iżvilupp u għat-tnaqqis tal-faqar, u jittama li l-pjan direzzjonali tas-Samit 
Ministerjali tad-9 ta' Diċembru 2009 jkun jippermetti li dan l-objettiv jintlaħaq;

16. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex, waqt in-negozjati kummerċjali, iżżomm ir-rikjesti 
tagħha f'dak li jirrigwarda d-demokrazija, u d-drittijiet tal-bniedem, mhux biss fir-
rigward tal-Libja li tipparteċipa fl-UgħM bħala pajjiż osservatur, iżda wkoll fir-
rigward tal-pajjiżi membri kollha tal-Unjoni għall-Mediterran;

17. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkontribwixxi għall-istabilità reġjonali u għall-
prevenzjoni tal-kriżijiet bil-għan li jiġi kkonsolidat spazju uniku ta' paċi, żvilupp, 
ġustizzja, ugwaljanza, libertà, pluralità, demokrazija u rispett.

18. Jafferma mill-ġdid in-natura ċentrali tal-Assemblea Parlamentari Ewro-Mediterranja, 
bħala s-sede naturali tad-djalogu politiku, ekonomiku u soċjali bejn ir- 
rappreżentanti eletti demokratikament tal-pajjiżi Ewro-Mediterranji.
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