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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. Jikkunsidra l-użu effiċjenti ta’ riżorsi bħala element prinċipali tar-relazzjonijiet esterni 
tal-Unjoni Ewropea u jemmen li l-kummerċ fi prodotti u servizzi ambjentali jista’ jkun 
strument ta’ żvilupp ekonomiku sostenibbli, għall-benefiċċju kemm tal-kummerċ kif ukoll tal-
ambjent;

2. Jinnota li jistgħu jiġu rinfurzati b'mod reċiproku l-appoġġ u l-preservazzjoni ta' 
sistema kummerċjali multilaterali miftuħa u mhux diskriminatorja u l-ħarsien ambjentali;

3.  Jilqa' l-ħidma li saret matul ir-Rawnd ta' Doha tad-WTO għan-negozjati kummerċjali 
dwar it-tnaqqis jew l-eliminazzjoni ta' ostakli tariffarji u mhux tariffarji għall-kummerċ ta' 
prodotti u servizzi, u jħeġġeġ lill-Partijiet biex ikomplu jaħdmu favur definizzjoni ċara tal-
prodotti ambjentali;

4. Jenfasizza li l-ftuħ tas-swieq globali għal oġġetti u servizzi ambjentali joħloq aktar 
opportunitajiet ta' esportazzjoni, jinkuraġġixxi t-tixrid tat-teknoloġiji, jistimula l-innovazzjoni 
u jwassal għal prezzijiet aktar baxxi, kwalità ogħla u għażla akbar għall-konsumatur;

5. Itenni li l-ftehimiet Ewropej bilaterali attwali kollha jridu jinkludu kapitolu ambizzjuż 
dwar is-sostenibilità, bħal fil-każ tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles riċenti bejn l-Unjoni 
Ewropea u r-Repubblika tal-Korea; dak il-Ftehim jinkludi kapitolu dwar il-kummerċ u l-
iżvilupp sostenibbli li jestendi d-definizzjoni tas-sostenibilità lil hinn mill-kamp ta' 
applikazzjoni ta' ftehimiet preċedenti u jipprevedi t-twaqqif ta' kumitat speċjali biex 
jimmonitorja l-implimentazzjoni ta' impenji fil-qasam ambjentali;

6.  Iqis li l-inklużjoni ta' preferenzi tariffarji għall-prodotti u s-servizzi ambjentali 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.


