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SUĠĠERIMENTI

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

1. Iqis l-użu effiċjenti u sostenibbli u l-allokazzjoni tar-riżorsi bħala element ewlieni tal-
politika industrijali tal-Unjoni Ewropea, li għandu wkoll ikun applikat fir-relazzjonijiet 
esterni tagħha issa u fil-futur; jemmen, f’dan ir-rigward, li l-kummerċ fi prodotti u servizzi 
ambjentali jista’ jkun strument ta’ żvilupp ekonomiku u soċjali sostenibbli, għall-
benefiċċju kemm tal-kummerċ kif ukoll tal-ambjent;

2. Jissottolinja li d-distinzjoni bejn it-tkabbir ekonomiku u l-użu tar-riżorsi hija essenzjali 
sabiex l-Ewropa ssir iktar kompetittiva u titnaqqas id-dipendenza tagħha fuq ir-riżorsi;

3. Ivverifika b’mod ċar li l-użu intensiv tar-riżorsi globali, partikolarment dawk mhux 
rinnovabbli, huwa ta’ periklu għall-pjaneta u huwa wkoll ta’ theddida għas-sigurtà tal-
provvisti tal-enerġija;

4. Jinnota li sistema ta' kummerċ multilaterali ġusta, miftuħa u mhux diskriminatorja u l-
ħarsien ambjentali għandhom jirrinforzaw lil xulxin u għandhom ikunu ta' benefiċċju 
għall-komunitajiet lokali, sakemm ir-regoli tal-kummerċ multilaterali jiġu riformati sabiex 
jirrispondu aħjar għall-isfidi ambjentali u l-ħtiġijiet umani bażiċi;

5. Jilqa' l-ħidma li saret matul ir-Rawnd ta' Doha tad-WTO ta' negozjati kummerċjali dwar 
it-tnaqqis jew l-eliminazzjoni ta' ostakli tariffarji u mhux tariffarji għall-kummerċ ta' 
prodotti u servizzi ambjentali, u jħeġġeġ bis-saħħa lill-Partijiet biex ikomplu jaħdmu –
indipendentement mill-futur tar-Rawnd ta' Doha – favur definizzjoni ċara ta' prodotti u 
servizzi ambjentali, li tkun tinkludi r-responsabbiltà soċjali tal-kumpanniji, l-istandards 
ambjentali tal-UE u prinċipji ta' kummerċ ġust;

6. Jirrimarka li s-Summit dwar id-Dinja Rio +20 li se jsir dalwaqt, jista' jkun forum 
importanti għad-diskussjoni ta' kwistjonijiet ta' użu effiċjenti ta' riżorsi u żvilupp 
sostenibbli; jemmen li sett ġdid ta' għanijiet ta' żvilupp sostenibbli (SDGs) ikun jista’ 
jimla l-lakuni li ħallew l-MDGs u jkun jista’ jsir proġett suċċessur dinji ta’ qawwa kbira li 
jirrikonoxxi r-rabtiet indissolubbli bejn l-ambjent u kull dimensjoni tal-iżvilupp; iħeġġeġ 
lill-UE u l-Istati Membri tagħha sabiex jassumu rwol deċiżiv u pożittiv f’din il-konferenza 
sabiex jilqgħu l-isfidi tat-twaqqif ta’ ekonomija ekoloġika u inklużiva fuq skala globali;

7. Jemmen li fil-kuntest tal-konferenza Rio +20 u fit-tħejjija għaliha, jeħtieġ li jsir dibattitu 
ġdid u msaħħaħ li jkun jinvolvi l-Istati Membri kollha tan-Nazzjonijiet Uniti, is-soċjetà 
ċivili u t-trejdjunjins, b'mod partikolari dwar l-effikaċja tan-natura volontarja tar-
responsabbiltà soċjali tal-kumpanniji;

8. Jenfasizza li l-ftuħ b'mod ġust tas-swieq globali għal prodotti u servizzi ambjentali b'mod 
li jinkoraġġixxi l-konsum sostenibbli, joħloq opportunitajiet ta' esportazzjoni, impjiegi 
ġodda marbuta mat-tixrid ta' teknoloġiji ħodor ġodda, innovazzjoni u kompetittività, u 
jwassal għal prezzijiet aktar baxxi, kwalità ogħla u għażla akbar għall-konsumatur;
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9. Jitlob lill-Kummissjoni tinkorpora kwistjonijiet relatati ma’ materja prima, bħal (a) il-
limiti fuq l-esportazzjonijiet u (b) l-aspetti tal-investiment, b’mod aktar estensiv fin-
negozjati attwali u futuri tal-UE fuq bażi bilaterali jew multilaterali;

10. Jistieden l-iżvilupp ta' standard adatt għall-impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) għall-
użu tar-riżorsi skont l-ISO 26000 u kunċetti bħall-Patt Globali;

11. Jilqa’ l-attenzjoni li qed tingħata lill-akkwist pubbliku ekoloġiku (APE) fil-Pjan ta’ 
Direzzjoni tal-UE dwar l-Effiċjenza fir-Rizorsi, li qed jimponi rekwiżiti addizzjonali fuq 
il-prodotti u l-proġetti b’impatt ambjentali sinifikanti; jitlob lill-Kummissjoni taħdem 
favur regoli iktar stretti għall-akkwist effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, inkluż il-Ftehim 
multilaterali dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA) tad-WTO;

12. Jilqa’ d-Direttiva tal-UE dwar il-Kwalità tal-Fjuwil (FQD) bħala pass importanti fl-
approċċ li jqis iċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja fir-rigward tal-konsum tar-riżorsi u jinsisti li, fl-
implimentazzjoni tal-FQD, il-fornituri japplikaw valur ta' dìfolt separat għar-ramel taż-
żift;

13. Huwa mħasseb dwar l-effett distorsiv li s-sussidji tal-enerġija mill-fossili għandhom fuq 
il-kummerċ dinji, l-impatt tagħhom fuq il-klima u l-ispiża li joħolqu għall-finanzi 
pubbliċi; jilqa’ l-impenn tal-G20 sabiex dawn is-sussidji jinqatgħu b'mod gradwali;
jistieden lill-UE sabiex tassumi rwol ta’ tmexxija internazzjonali f’din il-kwistjoni u 
jistieden lill-Kummissjoni sabiex ma ddumx ma tressaq proposti ta' skadenzi għat-tneħħija 
gradwali ta’ dawn is-sussidji fl-UE; itenni t-talba tal-Parlament Ewoprew li l-
Kummissjoni u l-Istati Membri jinfurmawh dwar self mogħti minn aġenziji tal-krediti 
għall-esportazzjoni u l-Bank Ewropew tal-Investiment għal proġetti li jkollhom impatt 
negattiv fuq il-klima;

14. Jafferma mill-ġdid li l-ftehimiet kummerċjali Ewropej bilaterali u reġjonali attwali kollha 
jeħtieġ li jinkludu kapitolu ambizzjuż dwar is-sostenibilità, bħal fil-każ tal-Ftehimiet ta' 
Kummerċ Ħieles l-iktar riċenti tal-Unjoni Ewropea mar-Repubblika tal-Korea, il-
Kolombja u l-Peru, u l-Amerika Ċentrali; iqis li l-kapitoli dwar is-sostenibbiltà soċjali u 
ambjentali għandhom jitqiegħdu fuq livell indaqs mal-aspetti kummerċjali tal-ftehim u 
għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel dawn il-kapitoli suġġetti għad-
dispożizzjonijiet ta' soluzzjoni tat-tilwim ta' FTAs futuri;

15. Iqis li l-inklużjoni ta' preferenzi tariffarji għall-prodotti u s-servizzi ambjentali prodotti 
b’mod soċjalment responsabbli fis-Sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzati tista' tiġġenera 
valur miżjud fil-qasam tal-kummerċ tal-Unjoni Ewropea mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u 
tista' tkun inċentiv addizzjonali biex jintlaħqu l-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
għanijiet fuq perjodu ta' żmien twil tal-UE fir-rigward tal-klima u l-enerġija;

16. Jenfasizza li żidiet fil-produttività tar-riżorsi jirrappreżentaw fattur ta' kompetittività għall-
politika industrijali tal-UE, li l-użu effiċjenti ta' riżorsi huwa alleat ewlieni fit-tnaqqis 
b'mod sinifikanti tal-konsum u d-dipendenza fuq l-importazzjoni tal-enerġija, u li t-
teknoloġiji għall-effiċjenza joħolqu opportunitajiet ta' żvilupp f'ħafna pajjiżi terzi, inklużi 
pajjiżi li qed jiżviluppaw.
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