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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu

1. Jenfasizza, b'referenza għall-Preambolu tal-Ftehim tad-WTO u l-Artikolu XX b), d) u g) 
tal-GATT, li l-kummerċ internazzjonali ma għandux jirriżulta fl-isfruttament żejjed tar-
riżorsi naturali u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-prinċipju ta' 
preferenza kollettiva fil-qafas tad-WTO, speċjalment rigward prodotti sostenibbli, li 
jirrispettaw il-klima u etiċi;

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-membri tad-WTO jiksbu opinjoni minn din tal-aħħar li 
tirrikonoxxi l-importanza tat-tibdil fil-klima u l-konsegwenzi tiegħu u tħeġġeġ lid-WTO 
taħdem biex tiżgura li r-regoli tad-WTO jippromwovu u mhux jimminaw l-isforzi dinjija 
biex it-tibdil fil-klima jiġi miġġieled, jitnaqqas u li jsir adattament għalih;

3. Jesprimi s-sogħba tiegħu li l-membri tad-WTO għad iridu jsibu mod kif jintegraw dan it-
trattat fis-sistema tal-istituzzjonijiet u r-regoli tan-NU dwar il-protezzjoni ambjentali, 
inkluż it-tibdil fil-klima, kif ukoll il-ġustizzja soċjali u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem 
kollha; jinsisti li l-obbligi u l-objettivi skont il-Ftehimiet Ambjentali Multilaterali, bħall-
Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima, u istituzzjonijiet oħra tan-NU (il-
FAO, l-ILO u l-IMO) iridu jieħdu preċedenza fuq l-interpretazzjoni dejqa tar-regoli 
kummerċjali;

4. Peress li għaddew aktar minn 15-il sena mid-Deċiżjoni Ministerjali tad-WTO dwar il-
Kummerċ u l-Ambjent, li ttieħdet f'Marrakexx fil-15 ta' April 1994, jistieden lill-
Kummissjoni tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, sa mhux aktar tard minn 
nofs l-2011, rapport li jivvaluta l-punt sa kemm il-Kumitat tad-WTO għall-Kummerċ u l-
Ambjent issodisfa d-dmirijiet tiegħu kif stabbiliti f'dik id-Deċiżjoni u l-konklużjonijiet 
tagħha dwar x'fadal isir, b'mod partikulari fil-kuntest tad-djalogu globali dwar il-
mitigazzjoni u l-adattament għat-Tibdil fil-Klima u d-WTO;

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinsistu, fil-qafas tan-negozjati tad-WTO u 
ta’ ftehimiet bilaterali dwar il-kummerċ, li l-liberalizzazzjoni tal-kummerċ, partikolarment 
rigward il-materja prima naturali, ma xxekkilx il-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi u li l-
għanijiet tal-ħarsien tal-klima u l-konservazzjoni tal-ispeċijiet isiru parti integrali fil-
ftehimiet; għal dan il-għan, jistieden lill-Kummissjoni, fil-qafas tad-WTO, tisħaq fuq l-
organizzazzjoni ta' laqgħa konġunta tal-ministri tal-kummerċ u tal-ambjent tad-WTO anke 
qabel il-UNFCCC COP li se ssir f'Johannesburg fl-2011; ifakkar li l-UNFCCC huwa l-
forum fejn għandu jintlaħaq ftehim internazzjonali biex jiġi affrontat it-tibdil fil-klima;

6. Jenfasizza b'mod partikolari l-ħtieġa ta' konsistenza bejn l-objettivi tal-klima u tal-
bijodiversità u l-kundizzjonijiet kummerċjali sabiex jiġi żgurat li, pereżempju, l-isforzi 
biex tiġi affrontata d-deforestazzjoni jkunu effikaċi;

7. Iqis li l-Unjoni Ewropea, bħala l-akbar blokk ta' kummerċ internazzjonali, tista’ 
tistabbilixxi standards fuq livell globali u tappoġġja l-iżvilupp u t-tixrid ta' skemi ta' 
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ċertifikazzjoni u ta’ ttikkettjar li jqisu kriterji soċjali u ekoloġiċi; ifakkar il-ħidma ta' 
suċċess ta’ NGOs internazzjonali għall-iżvilupp u l-promozzjoni ta' tikketti u 
ċertifikazzjoni ta’ dan it-tip, u b'mod partikolari jappoġġja l-użu usa' tagħhom;

8. Jilqa' l-introduzzjoni tad-dimensjoni tat-tibdil fil-klima fil-Valutazzjonijiet tal-Impatt fuq 
is-Sostenibilità (SIA) fil-ftehimiet kummerċjali; jinnota l-fatt li, madankollu, f'ċerti każi, 
bħall-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar il-Kummerċ Liberu, l-SIA tixhed li l-ftehim se 
jkollu impatti klimatiċi ħżiena li ma ġewx indirizzati qabel ma ġie konkluż; jikkunsidra li 
l-ftehimiet kummerċjali ma għandhom bl-ebda mod idgħajfu l-ftehimiet ambjentali 
multilaterali (MEAs);

9. Iħeġġeġ lill-UE tagħti eżempju tajjeb billi tnaqqas l-ostakoli, bħalma huma t-tariffi u l-
imposti, għall-kummerċ fit-teknoloġiji "ħodor" u fi prodotti li ma jagħmlux ħsara lill-
ambjent u lill-klima, u biex tippromwovi l-hekk imsejħa prodotti u servizzi ambjentali 
(EGS), ukoll fuq il-bażi tal-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Bali u l-Fond Aħdar għall-Klima ta’ 
Kopenħagen;

10. Jitlob għall-konklużjoni ta' ftehim internazzjonali vinkolanti dwar il-protezzjoni tal-klima 
u jappoġġja bis-sħiħ l-għan ta' tnaqqis ta' 30% fl-emissjonijiet tad-CO2 fl-Unjoni Ewropea 
sal-2020, irrispettivament min-negozjati internazzjonali, u l-għan fit-tul tal-UE għal 
tnaqqis ta' mill-inqas 85% tal-emissjonijiet tad-CO2 u ta' gassijiet serra oħra sal-2050;

11. Huwa konvint li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju 
tas-solidarjetà bejn il-pajjiżi industrijalizzati u dawk li qed jiżviluppaw u possibilment 
b'koperazzjoni aktar mill-qrib bejn in-NU, id-WTO u l-Istituzzjonijiet l-oħra ta' Bretton 
Woods; jitlob għalhekk li titfassal, flimkien mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, dawk 
emerġenti u dawk industrijalizzati, strateġija komprensiva għat-tassazzjoni tal-enerġija u 
tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra sabiex, minn naħa, ma jitħalliex ikun hemm r-
rilokazzjoni tal-kummerċ (carbon leakage), u, min-naħa l-oħra, sabiex jiġi ġġenerat 
finanzjament għal miżuri tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u għat-tnaqqis tal-
konsegwenzi tiegħu u għall-adattament għalihom;

12. Jikkunsidra li l-unika possibilità li l-azzjonijiet individwali li, fil-kliem tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill għan-Negozjati Kummerċjali tad-WTO dwar il-Kummerċ u l-Ambjent tal-
15 ta' Diċembru 1993, jaffetwaw "ir-relazzjoni bejn il-miżuri kummerċjali u l-miżuri 
ambjentali sabiex jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli" (bħall-aggustamenti tat-taxxi 
konfinali u d-dazji "anti-eco-dumping") jirriżultaw bħala kompatibbli mar-regoli u d-
dixxiplini tad-WTO, meta wieħed iqis il-qagħda attwali tal-ġurisprudenza tad-WTO f'dan 
il-qasam, hi jekk isiru taħt l-awspiċji ta' ftehim globali legalment vinkolanti taħt l-awtorità 
tal-UNFCCC u, għaldaqstant, jistieden lill-Kummissjoni tressaq quddiem il-COP 17 fl-
Afrika ta' Isfel komunikazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar kif sistema ta' 
dan it-tip tista' tiġi prevista fi kwalunkwe ftehim wara Kjoto;

13. Jirrikonoxxi li r-regoli tad-WTO mhumiex inkompatibbli ma' miżuri konfinali biex jiġi 
nnewtralizzat l-effett tal-politiki domestiċi li jinkorporaw il-kost tal-esternalitajiet 
ambjentali fil-prezzijiet tal-prodotti, sakemm aġġustamenti ta' dan it-tip ma jkunux 
diskriminatorji;

14. Jiddikjara bla ekwivoċi li l-aġġustamenti tat-taxxi konfinali ma għandhomx iservu bħala 
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strument għall-protezzjoniżmu imma pjuttost bħala mod biex jitnaqqsu l-emissjonijiet; 
jikkunsidra li l-UE għandha timpenja sehem mid-dħul potenzjali lejn it-twettiq tal-obbligi 
finanzjarji tagħha taħt il-UNFCCC;

15. Jinnota li l-emissjonijiet tad-CO2 fil-kummerċ internazzjonali jistgħu jitnaqqsu b’mod 
sinifikanti, pereżempju permezz tal-għażla ta' mezzi tat-trasport użati fuq il-bażi ta' kriterji 
relatati mal-effiċjenza u l-ambjent; jitlob li l-kosta ambjentali u tat-trasport jiġu integrati 
fil-prezzijiet tal-prodott (internalizzazzjoni tal-kosts esterni), partikolarment billi t-trasport 
marittimu, li jkopri 90% tat-trasport fil-kummerċ internazzjonali, jiġi inkluż fl-Iskema 
Ewropea għall-Iskambju tal-Emissjonijiet (ETS);

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu kull ma jistgħu ħalli jiksbu ftehim 
legalment vinkolanti dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet mit-traffiku marittimu fil-kuntest tal-
Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali;

17. Jopponi s-sussidji tal-fjuwils fossili u jappella għat-tisħiħ tal-promozzjoni tal-enerġija 
minn sorsi li jiġġeddu u ekoloġiċi kif ukoll l-istudju u l-iżvilupp ta’ sorsi ta' enerġija 
deċentralizzati, b'mod partikolari fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; f'dan il-kuntest, ifakkar fil-
ftehim tal-G20 biex jiġu eliminati gradwalment is-sussidji fuq il-fjuwils fossili u jistieden 
lill-Kummissjoni tagħmel proposti għal strateġija Ewropea għall-implimentazzjoni tiegħu 
b'kalendarji ċari u mekkaniżmi ta' kumpens fejn ikunu f'lokhom;

18. Huwa favur l-intensifikazzjoni tal-promozzjoni tal-enerġija minn sorsi li jiġġeddu u li l-
gvernijiet tal-Istati Membri jsegwu politika konsistenti u jistabbilixxu qafas legali 
vinkolanti li jippermetti li, fuq żmien twil, jiġi adottat programm b'fażijiet ta' għajnuniet li 
jikkontribwixxu għall-ftuħ tas-suq u l-ħolqien ta' infrastrutturi minimi, element li huwa 
essenzjali fi żmien ta' kriżi u inċertezza kummerċjali;

19. Jirrakkomanda l-iżvilupp ta' standards u kriterji ta' sostenibbiltà stretti u vinkolanti għall-
produzzjoni tal-bijofjuwils u l-bijomassa li jqisu l-emissjonijiet ta' gassijiet u partikuli 
żgħar li jagħmlu ħsara lill-klima minħabba t-tibdil indirett tal-użu tal-art (ILUC) u ċ-ċiklu 
ta' produzzjoni kollu; jenfasizza li s-salvagwardja tal-provvista tal-ikel għall-popolazzjoni 
għandu jkollha prijorità fuq il-produzzjoni tal-bijofjuwils, u li hemm bżonn urġenti li s-
sostenibilità tal-politika u l-prattika tal-użu tal-art tiġi affrontata b'approċċ aktar olistiku;
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