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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala 
l-kumitat responsabbli:

– biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jiddispjaċih dwar il-livelli baxxi attwali ta' diliġenza dovuta tal-katina ta' provvista; 

2. Huwa konvint li d-diliġenza dovuta obbligatorja hija meħtieġa biex jinħolqu 
kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni u jiġu evitati vantaġġi kompetittivi 
inġusti li jirriżultaw mill-kummerċ internazzjonali; 

3. Huwa konvint li l-obbligi ta' diliġenza dovuta għandhom ifittxu li jipprevjenu ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem, tax-xogħol u tal-ambjent, jagħmlu l-katini ta' provvista 
aktar robusti u jevitaw it-tfixkil tal-kummerċ internazzjonali; 

4. Jilqa' l-fatt li r-regolament tal-UE dwar il-minerali ta' kunflitt sar punt ta' riferiment 
għal-leġiżlazzjoni vinkolanti dwar id-diliġenza dovuta fil-ktajjen ta' provvista; 

5. Huwa konvint li r-regolament futur għandu jkun ibbażat fuq il-Prinċipji Gwida tan-
NU u l-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali; 

6. Jisħaq fuq il-kwistjoni li r-restrizzjonijiet tal-kapaċità tal-SMEs jeħtieġ jitqiesu kif 
xieraq fil-leġiżlazzjoni futura dwar id-diliġenza dovuta; jinnota li skemi tal-
industrija ċċertifikati mhumiex sostitut tal-leġiżlazzjoni; 

7. Jenfasizza li l-involviment mas-sħab kummerċjali huwa kruċjali biex jiġi żgurat li 
jkun hemm bidla fil-qasam tad-diliġenza dovuta; jitlob li strumenti finanzjarji bħall-
Għajnuna għall-Kummerċ jintużaw biex jappoġġjaw mġiba responsabbli fin-
negozju; 

8. Jenfasizza l-importanza li jiġu indirizzati u infurzati l-obbligi ta' diliġenza dovuta fi 
ħdan il-kapitoli tal-FTA dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli u l-korpi 
stabbiliti mill-FTAs; 

9. Jitlob li l-istrumenti kummerċjali u d-Delegazzjonijiet tal-UE jkunu marbuta mal-
monitoraġġ tal-applikazzjoni tar-regolament dwar id-diliġenza dovuta; 

10. Jisħaq fuq li l-atturi tas-soċjetà ċivili, it-trade unions u s-sħab soċjali għandhom 
ikunu parti mill-prevenzjoni tar-riskju u għandhom jingħataw id-dritt li jressqu 
lmenti f'każijiet ta' ksur; 


