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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u 
l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li l-UE qed titnikker b'mod serju fir-rigward ta' l-użu u l-produzzjoni ta' 
bijofjuwils, li huma element kruċjali tal-kummerċ internazzjonali;

2. Jenfasizza l-kontribut deċiżiv li tista' tagħti strateġija ġenwina għall-promozzjoni ta' 
applikazzjonijiet sostenibbli tal-bijomassa fit-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gass b'effett 
serra, bl-iżvilupp ta' opportunitajiet ġodda permezz ta' l-ipproċessar industrijali ta' 
prodotti agrikoli u bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni b'mod partikulari, u b'hekk titnaqqas 
id-dipendenza ta' l-UE fuq enerġija u tistimula t-tkabbir u x-xogħol kemm fl-UE kif ukoll 
f'partijiet oħra tad-dinja, b'mod partikulari f'pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw;

3. Jaħseb li sabiex jintlaħqu dawn l-objettivi għandha tissawwar politika għall-iżvilupp ta' 
industrija Ewropea tal-bijofjuwil u l-użu ta' dawn il-prodotti għandu jiżdied fl-UE; 
jirrimarka, madankollu, dwar ir-riskju ta' konsegwenzi ambjentali irreversibbli li jistgħu 
jiġu kkawżati mill-kultivazzjoni, il-produzzjoni u l-importazzjoni mhux maħsuba, mhux 
ikkontrollatt u intensivi tal-bijofjuwil;   

4. Jinnota li l-bijoetanol importat huwa għażla tajba mil-lat tal-bidla fil-klima; 

5. Jinnota li l-bijofjuwils issa qed jiġu nnegozjati fis-suq dinji u li l-UE għadha mhix 
awtosuffiċjenti; jaħseb, madankollu, li l-promozzjoni tal-produzzjoni domestika għandha 
tkun prijorità assoluta; 

6. Jenfasizza li, fost il-kundizzjonijiet minn qabel neċessarji għall-iżvilupp ta' industrija 
Ewropea tal-bijofjuwils b'saħħitha u dinamika, jidher li huwa essenzjali li jiġi stabbilit 
qafas xieraq u konsistenti tal-kummerċ, tat-tassazzjoni u tad-dwana li jiggarantixxi l-
kompetittività tal-bijofjuwils magħmulin fl-UE; 

7. Jaħseb li għandha tkun stabbilita rata aċċettabbli ta' penetrazzjoni tal-bijoetanol importat 
għal perjodu speċifikat, li ssib postha fl-iżvilupp gradwali tal-produzzjoni tal-Komunità 
f'konformità ma' l-istrateġija Ewropea favur l-iżvilupp sostenibbli u b'mod partikulari fil-
qasam ta' l-enerġija u li l-politika tal-kummerċ u d-dwana għandha tkun kompatibbli 
maż-żamma ta' din ir-rata waqt li jitqiesu l-imperattivi tal-politika ta' l-iżvilupp;

8. Jinnota li l-ispejjeż tal-produzzjoni tal-bijoetanol fl-UE huma, kif inhuma bħalissa l-
affarijiet, ogħla minn f'bosta pajjiżi produtturi ewlenin oħra, inklużi l-Brażil u l-Istati 
Uniti; jirrimarka, madankollu, li l-kompetittività ta' dawk il-pajjiżi hija bis-saħħa ta' 
sussidju fuq skala kbira u li ilha teżisti u minħabba programmi ta' appoġġ pubbliku, kif 
ukoll, fil-każ tal-Brażil pereżempju, permezz ta' prattiki dubjużi kemm mil-lat soċjali kif 
ukoll minn dak ambjentali; 

9. Jaħseb li meta jittieħdu miżuri biex tiġi stimulata d-domanda għall-bijoetanol fl-UE, f'xi 
każijiet bil-ħtieġa ta' flejjes pubbliċi jew li jwasslu għal konsegwenzi baġitarji għall-
Komunità u l-Istati Membri tagħha, tali azzjoni m'għandhiex tavvantaġġja biss l-
importazzjoni;

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi kkunsidrat jekk il-bijoetanol għandu jitqies bħala 'prodott 
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sensittiv' fil-kuntest tan-negozjati fid-WTO dwar l-aċċess għas-suq agrikolu, u sakemm 
ikun xieraq, li jiġi eskluż mill-applikazzjoni tal-formoli tat-tnaqqis tat-tariffi li huma 
ppjanati;

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrifjuta bil-qawwa kwalunkwe proposta, fil-kuntest tan-
negozjati tad-WTO dwar il-kummerċ u l-ambjnet, biex jiġi inkluż il-bijoetanol fuq lista 
ta' 'prodotti ambjentali' li jafu jkunu suġġetti għat-tneħħija jew it-tnaqqis ta' dazji tad-
dwana;

12. Jinnota li xi pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw għandhom opportunitajiet eċċellenti biex 
ikunu kompetittivi fuq skala globali fil-produzzjoni u fil-kummerċ tal-bijofjuwils, iżda li 
fl-istess ħin għandhom jiġi stabbiliti xi standards fir-rigward tal-kwalità tal-fjuwil; jaħseb 
li ostakoli tekniċi u oħrajn kummerċjali għandhom jitneħħew sabiex ikun jista' jiżviluppa 
suq dinji ġenwin; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipproċedi b'kawtela meta tinnegozja t-talbiet għal aċċess 
preferenzjali għas-suq tal-Komunità tal-bijoetanol mis-sħab tagħna fil-Mercosur waqt in-
negozjati bireġjonali ta' l-UE ma' dik iz-zona; jaħseb li huwa essenzjali li l-kwistjonijiet 
kollha relatati mas-swieq internazzjonali ta' l-enerġija jiġu nnegozjati waqt forums 
multilaterali, bħad-WTO, sabiex tiġi żgurata l-akbar trasparenza, u sabiex l-interess 
komuni ta' l-Unjoni jieħu preċedenza, kif jixraq għal politika komuni ta' l-enerġija futura;

14. Jaħseb li l-applikazzjoni tas-Sistema Ġeneralizzata tal-Preferenzi (GSP) u l-GSP+ 
għandhom imexxu 'l quddiem l-objettiv ta' l-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiżi li huma iktar 
vulnerabbli, sakemm hija kkonċernata l-produzzjoni ta' l-etanol, għandha tkun konsistenti 
ma' l-għanijiet ta' politika komuni ta' l-enerġija futura, u jistieden lill-Kummissjoni biex 
timplimenta l-mekkaniżmi ta' gradwazzjoni kull meta meħtieġ, u tosserva l-kriterji 
stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 980/2005 tas-27 ta' Ġunju 2005 li japplika 
skema ta' preferenzi ġeneralizzati ta' tariffi1;

15. Japprova l-isforzi tal-Kummissjoni biex tappoġġja l-industrija tal-bijofjuwil f'pajjiżi u
reġjuni li għadhom qed jiżviluppaw li juru potenzjali f'dan il-qasam u fejn il-produzzjoni 
lokali tista' tgħin biex jitnaqqas il-faqar b'mod permanenti;  jemmen, madankollu, li 
politika bħal din għandha tkun ibbilanċjata u mmirata, bħala kwistjoni ta' prijorità, lejn li 
jintlaħqu l-ħtiġijiet domestiċi għall-enerġija tal-pajjiżi kkonċernati minflok ma ssir enfasi 
esklussiva fuq l-iżvilupp tal-kapaċità tagħhom għall-esportazzjoni; 

16. Jaħseb li fil-ftehimiet kollha ta' sħubija, ta' kummerċ ħieles u dawk preferenzjali, l-UE 
għandha tagħmel enfasi aktar qawwija fuq l-iżvilupp ta' swieq miftuħa tal-bijofjuwils; 
jaħseb li swieq nazzjonali, Ewropej u internazzjonali trasparenti, integrati u miftuħa 
għandhom jiżguraw l-iżvilupp sostenibbli fit-tul ta' dan il-qasam; jistieden lill-
Kummissjoni biex meta tevalwa l-ftehimiet preferenzjali kollha żżomm dan f'moħħha;

17. Jitlob li tingħata aktar attenzjoni politika u ekonomika fuq il-koperazzjoni u l-
integrazzjoni bejn is-swieq tal-bijofjuwils fl-UE u l-istati Ewropej fil-viċinanzi tagħha, 
b'mod partikulari fil-qafas tal-ftehimiet ta' sħubija speċifiċi;  

18. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina bis-serjetà l-possibilità li tiġi stabbilita 
pożizzjoni dwar tariffa speċifika jew pożizzjoni skondarja dwar il-bijoetanol u prodotti 
bbażati fuq il-bijoetanol taħt kapitolu dwar l-agrikoltura fin-Nomenklatura Magħquda, 
sabiex jinkiseb għarfien aħjar ta' l-istatistiċi reali ta' l-importazzjoni u sabiex jiġi żgurat li 

  
1 ĠU L 169, 30.6.2005, p. 1.
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tiġi applikata l-klassifikazzjoni doganali xierqa;
19. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ikunu partikularment kawti fir-

rigward ta' attentati ta' frodi jew il-ħrib mill-ħlas tad-dazju tad-dwana fuq il-bijoetanol, u 
li jiżguraw konformità partikulari mar-regoli tan-nisel u l-klassifikazzjoni tat-tariffi u 
jwaqqfu abbużi f'xi proċeduri doganali sospensivi;

20. Jirrimarka li l-industrija tal-Komunità tista', meta meħtieġ, tuża strumenti għad-difiża tal-
kummerċ (proċeduri dwar l-anti-dumping u kontra sussidji, u salvagwardji) biex 
tipproteġi lilha nnifisha minn kompetizzjoni mhux ġusta jew eċċessiva mill-
importazzjoni; jirrimarka li l-kunċett ta' 'dewmien materjali fl-istabbiliment ta' industrija' 
huwa rilevanti b'mod partikulari għal industrija li għadha ċkejkna bħalma hi l-industrija 
tal-bijoetanol meta qed jiġu evalwati l-ħsarat waqt proċeduri bħal dawn; 

21. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta, qabel l-1 ta' April 2007, rapport dwar il-
produzzjoni tal-bijoetanol u l-kundizzjonijiet ta' l-esportazzjoni fil-pajjiżi produtturi 
ewlenin barra mill-UE, sabiex il-Parlament ikun jista' jevalwa kemm hi ġusta l-
kompetizzjoni bejn il-produzzjoni Komunitarja u l-importazzjoni minn dawn il-pajjiżi; 
jitlob li dan ir-rapport jiffoka fuq programmi ta' sussidji u tipi oħra ta' assistenza mill-istat 
u fuq l-aspetti soċjali u ambjentali ta' l-operat ta' din l-industrija;

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex twaqqaf sistema ta' ċertifikazzjoni għall-bijofjuwils użati 
fl-UE, bil-għan li jiġi żgurat li l-produzzjoni tagħhom tkun konformi ma' l-istandards 
ambjentali li huma fis-seħħ, u sabiex ikun żgurat li din il-produzzjoni ma jkollha l-ebda 
impatt negattiv fuq l-ambjent, b'mod partikulari permezz tal-programm Ewropew Sistema 
ta' Monitoraġġ Globali ta' l-Ambjent u s-Sigurtà (GMES);

23. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa proċedura ta' ċertifikazzjoni li tippermetti l-
produzzjoni sostenibbli tal-bijofjuwils, irrispettivament jekk huma prodotti fl-UE jew 
importati; 

24. Jirrimarka li l-UE hija minn ta' quddiem fid-dinja fl-istabbiliment ta' standards ta' 
protezzjoni ambjentali u soċjali u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex tippromwovi dawn 
l-istandards fil-kummerċ ma' pajjiżi terzi sabiex tiżdied kemm jista' jkun is-sostenibilità 
tal-produzzjoni tal-bijofjuwil u sabiex tittejjeb l-organizzazzjoni ta' l-ispejjeż ta' 
produzzjoni f'dawn il-pajjiżi;

25. Jaħseb li l-Kummissjoni għandha tagħti attenzjoni partikulari lid-dimensjoni loġistika, 
inklużi l-loġistika u s-sigurtà fil-kuntest dinji; jaħseb li dan għandu jitqies fl-
evalwazzjonijiet ta' l-impatt ta' l-UE dwar is-sostenibilità; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tagħmel evalwazzjoni fi żmien xieraq; 

26. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkjarifika r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat u biex 
tinkoraġġixxi eżenzjonijiet ta' taxxa biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp tal-bijofjuwils fl-UE;

27. Jilqa' b'sodisfazzjon l-enfasi li l-Kummissjoni qed tagħmel fuq l-importanza li jiġu użati 
l-istokkijiet tal-Komunità ta' ċereali ta' l-intervent għall-produzzjoni tal-bijoenerġija; 
jenfasizza l-fatt li dan għandu jippermetti li titnaqqas il-kwantità ta' ċereali ta' l-intervent 
għall-esportazzjoni, u b'hekk ikun eħfef għall-UE li tilħaq l-obbligi tagħha mad-WTO; 
jistiedenm għaldaqstant, lill-Kummissjoni biex toħloq inċentivi xierqa bil-għan li tiġi 
żgurata li tintuża b'dan il-mod kwantità kemm jista' jkun kbira ta' ċereali ta' l-intervent;

28. Jaħseb li l-attivitajiet tal-Fond Ewropew ta' l-Agrikoltura għandhom jiġu estiżi biex 
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ikopru l-promozzjoni tal-bijomassa għall-finijiet ta' l-enerġija u li l-firxa massima ta' art 
garantita skond l-iskemi ta' assistenza għal produzzjoni bħal din għandha tiżdied għal 
iktar minn 1.5 miljun ettari;

29. Jaħseb li għandha tingħata prijorità lil aktar riċerka fil-qasam tal-pjanti mhux għall-ikel 
fl-UE, sabiex ikun garantit l-użu effiċjenti u ekonomiku ta' l-art ikkoltivata; 

30. Jaħseb li l-Kummissjoni għandha tikkunsidra mill-ġdid il-pjanijiet ta' azzjoni u d-direttivi 
kollha bil-għan li tippermetti l-produzzjoni u l-użu razzjonali tal-bijoenerġija u tal-
bijofjuwils u li dan għandu jsir prinċipalment fl-oqsma tal-produzzjoni tal-pjanti, il-
forestrija u l-immaniġġjar ta' l-iskart; 

31. Jaħseb li l-ħtieġa għall-produzzjoni tal-bijofjuwils tista' tiqies biss bħala parti minn taħlita 
f'saħħitha u realistika ta' produzzjoni ta' ikel ma' applikazzjonijiet ta' enerġija; dan huwa 
partikularment rilevant minħabba nuqqasijiet futuri fil-produzzjoni ta' l-ikel madwar id-
dinja; jistieden lill-Kummissjoni biex taħdem sabiex din il-kwistjoni ssir is-suġġett ta' 
dibattitu internazzjonali;
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