
PR\830089MT.doc PE448.802v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

2010/2103(INI)

13.9.2010

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-Politika dwar il-Kummerċ Internazzjonali fil-kuntest tal-imperattivi 
marbuta mat-tibdil fil-klima
(2010/2103(INI))

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Rapporteur: Yannick Jadot

Rapporteur għal opinjoni (*) :
Jo Leinen, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

(*) Proċedura b' kumitati assoċjati - Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura



PE448.802v01-00 2/11 PR\830089MT.doc

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW ..............................3

NOTA SPJEGATTIVA........................................................................................................10



PR\830089MT.doc 3/11 PE448.802v01-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Politika dwar il-Kummerċ Internazzjonali fil-kuntest tal-imperattivi marbuta 
mat-tibdil fil-klima
(2010/2103(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-rapporti tat-tliet gruppi ta' hidma tal-grupp intergovernattiv tal-esperti 
dwar it-tibdil fil-klima (IPCC) ippubblikati fl-20071,

– wara li kkunsidra l-Pakkett tal-UE dwar it-Tibdil fil-Klima adottat mill-Kunsill Ewropew 
fis-17 ta' Diċembru 2008,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-29 u t-t30 ta' Ottubru 2009 
rigward in-negozjati dwar il-klima,

– wara li kkunsidra s-samit dwar il-klima tan-NU li sar f'Kopenħagen (id-Danimarka) mis-7 
sat-18 ta' Diċembru 2009, u l-Ftehim ta' Kopenħagen li ħareġ minnu,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tal-Parlament Ewropew rigward it-tibdil fil-
klima, b'mod partikolari r-riżoluzzjoni tal-10 ta' Frar 2010 dwar ir-riżultati tas-samit ta' 
Kopenħagen2 u dik tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-kummerċ u t-tibdil fil-klima3,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Mejju 2010 li tanalizza l-
għażliet biex isir tnaqqis ta' aktar minn 20% fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra u li tivvaluta 
r-riskju ta' "rilokazzjoni ta' emissjonijiet tal-karbonju" (COM(2010)0265),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni tad-19 ta' Ġunju 2010 dwar is-
sostenibbiltà tal-bijofjuwils u bijolikwidi4,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-4 ta' Novembru 2008 dwar l-
inizjattiva tas-swieq tal-materja prima - Nilħqu l-ħtiġijiet kritiċi tagħna għat-tkabbir 
ekonomiku u l-impjiegi fl-Ewropa (COM(2008)0699),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) u l-
programm tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-ambjent "il-Kummerċ u t-tibdil fil-klima" varat 
fis-26 ta' Ġunju 2008,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni finali tal-kapijiet tal-istati u tal-gvernijiet fis-Samit tal-

                                               
1 Climate Change 2007: Synthesis Report; R. K. Pachauri u A. Reisinger (edituri), Ġinevra 2007,

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf; u r-rapporti tal-gruppi ta' ħidma: The 
Physical Science Basis, Contribution of Working Group I, S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, 
M. Marquis, K. Averyt, M. Tignor u H.L. Miller, Jr (edituri); Impacts, Adaptation and Vulnerability, 
Contribution of Working Group II, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden u C.E. 
Hanson (edituri); Mitigation of Climate Change, Contribution of Working Group III, B. Metz, O. 
Davidson, P. Bosch, R. Dave u L. Meyer (edituri).

2 Testi adottati ta' dik id-data, P7_TA-PROV(2010)0019.
3 ĠU C 297 E, 20.11.2008, p. 32.
4 ĠU C 160, 19.6.2010, p. 1 u 8.
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G 20 f'Pittsburgh tal-24 u l-25 ta' Settembru 2009,

– wara li kkunsidra l-istudju tal-Istitut Climate Strategies, "Tackling leakage in a world of 
unequal carbon prices" ippubblikat f'Ġunju 20101; u dak tal-Istitut CE Delft "Why the EU 
could and should adopt higher greenhouse gas reduction targets", ippubblikat 
f'Marzu 20102 ; dak tal-Istitut Sandbag, "The Carbon Rich List: The companies profiting 
from the EU Emissions Trading Scheme", ippubblikat fi Frar 20103; u dak tal-Istitut 
Carbon Trust, "International carbon flows",

– wara li kkunsidra l-"Evalwazzjoni Internazzjonali tax-Xjenzi u t-Teknoloġiji Agrikoli 
għall-Iżvilupp", ippubblikata fl-20084,

– wara li kkunsidra r-regoli dwar l-investiment tal-Energy Charter, li jikkostitwixxu l-bażi 
għall-kawża "Vattenfall Europe Generation AG v. ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja" 
tas-27 ta' April 20095, li fih azjenda attakkat Stat Membru li saħħaħ ir-regoli ambjentali,

– wara li kkunsidra l-Green Energy Act tal-Ontario tal-14 ta' Mejju 20096,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u tal-Kumitat għall-
Iżvilupp (A7-0000/2010),

A. billi r-riperkussjonijiet ekonomiċi, soċjali u ekoloġiċi tat-tisħin tal-klima qed jieħdu xejriet 
inkwetanti u li huwa indispensabbli li dan it-tisħin ma jitħalliex jaqbeż żieda ta' 2°C,

B. billi l-ftehim li ntlaħaq fis-samit tan-NU dwar il-klima f'Kopenħagen f'Diċembru 2009 
mhuwiex biżżejjed u li l-Unjoni Ewropea ma rnexxilhiex ikollha rwol minn ta' quddiem 
minħabba n-nuqqas ta' ambizzjoni tal-miri tagħha u minħabba nuqqas ta' għaqda,

C. billi jeħtieġ li s-samit ta' Cancun ikun pass importanti lejn ftehim operazzjonali li 
jippermetti li nrażżnu t-tisħin tal-pjaneta sew taħt żieda ta' 2°C, u li se jsir vinkolanti 
f'qasir żmien,

D. billi l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima hija fattur ta' kompetittività, ġaladarba l-prijoritajiet 
Ewropej fil-qasam huma ffrankar tal-enerġija u s-sorsi rinnovabbli tal-enerġija li jħalluna 
ntejbu s-sigurtà enerġetika tal-Unjoni u għandhom potenzjal qawwi f'dak li jirrigwarda l-
iżvilupp industrijali, l-innovazzjoni, l-utilizzazzjoni tal-artijiet u l-ħolqien tal-impjiegi,

                                               
1 Susanne Droege u Simone Cooper, Tackling Leakage in a World of Unequal Carbon Prices - A study 

for the Greens/EFA Group, http://www.climatestrategies.org/our-reports/category/32/257.html
2 Sander de Bruyn, Agnieszka Markowska, u Marc Davidson, Why the EU could and should adopt higher 

greenhouse gas reduction targets - A literature review, Delft 2010, 
http://www.stopclimatechange.net/fileadmin/bali/user_upload/docs/7213_finalreportSdB.pdf

3 Anna Pearson, The Carbon Rich List: The companies profiting from the EU Emissions Trading Scheme, 
Company analysis of the EU Emissions Trading Scheme compiled in association with 
carbonmarketdata.com, Frar 2010, 
http://www.climnet.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=55&gid=1551.

4 http://www.agassessment.org/
5 Iċ-Ċentru Internazzjonali għar-riżoluzzjoni ta' tilwim dwar l-investiment (ICSID) Kawża Nru

ARB/09/6.
6 Il-Ministeru tal-Ner[ija tal-Ontario, Green Energy Act, http://www.mei.gov.on.ca/en/energy/gea/
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E. billi r-responsabbiltà klimatika tal-Unjoni Ewropea ma tistax tillimita ruħha għall-
emissjonijiet tal-gassijiet serra fit-territorju tagħha, minħabba li l-emissjonijiet marbuta 
mal-konsum tagħha huma bil-wsiq akbar minn dawk marbuta mal-produzzjoni tagħha, u 
dan b'madwar 35 % fir-Renju Unit, 45 % fi Franza jew 60 % fl-Isvezja, skont stimi riċenti,

F. billi għaldaqstant ir-regoli kummerċjali huma deċiżivi fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, u 
billi l-Unjoni, bħala l-akbar forza kummerċjali fid-dinja, jista' jkollha influwenza kbira 
fuqhom,

1. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu dwar l-ambizzjoni tal-Kunsill li sal-2050 jnaqqas l-
emissonijiet Ewropej ta' gassijiet serra bi 80 sa 90 % meta mqabbla mal-1990, ambizzjoni 
meħtieġa biex l-Unjoni tkun tista' terġa' tieħu rwol dinji ta' tmexxija rigward il-klima 
filwaqt li pajjiżi oħra huma impenjati bis-sħiħ fl-ekonomija l-ħadra, partikolarment 
permezz tal-pjanijiet tagħhom għal żlanċ ekonomiku ġdid; jappoġġa bil-qawwa l-mira tat-
tnaqqis tal-emissonijiet Ewropej bi 30 % sal-2020, u dan irrispettivament mir-riżultati tan-
negozjati internazzjonali;

2. Jenfasizza li l-politiki kummerċjali tal-Unjoni Ewropea – fil-livelli bilaterali, plurilaterali 
u multilaterali – huma għodda komuni u mhux finijiet fihom infushom, u li jeħtiġilhom 
ikunu koerenti mal-objettivi tagħha rigward it-tibdil fil-klima u jantiċipaw il-konklużjoni 
ta' ftehim ambizzjuż dwar il-klima;

3. Iqis għadaqstant li r-regoli tad-WTO jeħtieġ li jiġu interpretati u jeħtiġilhom jiżviluppaw 
b'tali mod li jirfdu l-impenji meħuda fil-ftehimiet multilaterali dwar l-ambjent (FMA); 
jitlob lill-Kummissjoni biex taħdem favur it-tfassil ta' kunsens fid-WTO biex is-
segretarjati tal-FMA jingħataw status ta' osservaturi fil-laqgħat kollha tad-WTO rigward 
il-qasam ta' kompetenza tagħhom, kidf ukoll rwol konsultattiv fil-proċeduri ta' 
riżoluzzjoni ta' kunflitti relatati mal-ambjent;

It-tisħiħ tal-interazzjoni pożittiva bejn il-kummerċ u l-ħarsien tal-klima

4. Jirrikonoxxi r-rwol pożittiv li l-kummerċ jista' jkollu fit-tifrix ta' oġġetti u servizzi li 
għandhom sehem fil-ħarsien tal-klima; iqis li l-ħarsien tal-klima u l-liberalizzazzjoni tal-
kummerċ jistgħu jsaħħu lil xulxin reċiprokament billi jiffaċilitaw l-iskambju tal-oġġetti u 
tas-servizzi ambjentali, imma li għal dan jeħtieġ li minn qabel tkun stabbilita lista ta' dawn 
l-oġġetti u servizzi skont kriterji ambjentali u f'kollaborazzjoni mal-pajjiżi membri tad-
WTO;

5. jisħaq fuq l-importanza tal-innovazzjoni fit-teknoloġiji ħodor u jirrikonoxxi r-rwol li jista' 
jkollu l-kummerċ fit-trasferiment ta' dawn it-teknoloġiji bejn il-pajjiżi;

6. Jirrikonoxxi li l-inċentiv għall-innovazzjoni jista' jsir permezz ta' diversi sistemi ta' 
kumpens – pool ta' privattivi, drittijiet tal-proprjetà intellettwali, prezzijiet – u li dawn is-
sistemi ma jiffarovixxux bl-istess mod it-trasferimenti tat-teknoloġiji; jistaqsi b'mod 
partikolari dwar l-efett tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fuq it-tifrix tat-teknoloġiji 
tal-futur bħalma huma l-agrofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni, il-batteriji jew l-idroġenu; 
għalhekk jitlob lill-Kummissjoni biex tistudja l-ġemgħa sħiħa ta' sistemi ta' kumpens għal-
innovazzjoni, filwaqt li tqis ir-riskju li xi pajjiżi jkunu esklużi, u biex ir-riżultati ta' dan ix-
xogħol tintegrahom fid-diplomazija tagħha rigward il-klima ;
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7. jitħasseb fuq l-effett ta' distorsjoni tas-sussidji għall-enerġiji fossili fuq il-kummerċ 
internazzjonali, minħabba l-impatt tagħhom fuq il-klima u l-ispiża li jirrappreżentaw 
għall-finanzi pubbliċi; jilqa' favorevolment l-impenn tal-G 20 favur it-tneħħija gradwali ta' 
dawn is-sussidji;

8. Jixtieq li l-Unjoni Ewropea tieħu rwol ta' tmexxija dinjija fuq din il-materja, u jitlob lill-
Kummissjoni biex bil-ħeffa tipproponi kalendarju għat-tneħħija ta' dawn is-sussidji fl-
Unjoni, evidentement bil-fehma li proċess bħal dan ikun jeħtieġlu jinvolvi l-
implimentazzjoni ta' miżuri ta' akkompanjament soċjali u industrijali; ifakkar, barra minn 
hekk, it-talba tal-Parlament Ewoprew lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ma 
jħallux lill-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u lill-Bank Ewropew tal-Investimenti 
jagħmlu self għal proġetti li jkollhom impatt ħażin fuq il-klima;

Prezzijiet aktar ġusti fil-kummerċ internazzjonali u l-evitar ta' emissjonijiet tal-
karbonju

9. Jinnota li l-liberalizzazzjoni tal-kummerċ tista' taħdem kontra l-ħarsien tal-klima jekk ċerti 
pajjiżi jiksbu vantaġġ kompetittiv min-nuqqas ta' azzjni rigward il-klima; jissuġġerixxi 
għalhekk li ssir riforma tar-regoli tad-WTO dwar l-anti-dumping biex jinkludu l-kwistjoni 
ta' prezz ambjentali ġust skont normi dinjija tal-ħarsien tal-klima;

10. Jinnota madankollu li n-negozjati dwar il-klima jserrħu fuq il-prinċipju ta' "responsabbiltà 
komuni imma ddifferenzjata" u li d-dgħufija tal-politiki klimatiċi fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw ġeneralment hija dovuta għall-fatt li għandhom anqas kapaċità finanzjarja jew 
teknoloġika, u mhux minħabba xi mira ta' dumping ambjentali;

11. Jixtieq, f'dan il-kuntest, li d-dibattitu Ewropew fuq l-emissjonijiet tal-karbonju industrijali 
fir-rigward tas-sistema Komunitarja tal-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet (EU-ETS) u 
dwar il-mezzi ta' rimedju jinbeda b'mod kawt;

12. Ifakkar li, fil-fatt, skont l-aħħar komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Mejju 2010 
(COM(2010)0265) dwar dan is-suġġett, ftit huma s-setturi industrijali li huma vulnerabbli 
b'mod sinifikanti għall-emissjonijiet tal-karbonju u jqis li l-identifikazzjoni tagħhom 
tirrikjedi analiżi settorjali fina; jitlob lill-Kummissjoni biex bil-ħeffa tadotta approċċċ bħal 
dan, aktar milli tuża xi kriterji kwantitattivi identifikati għas-setturi industrijali kollha;

13. Jenfasizza li m'hemmx soluzzjoni waħda għas-setturi industrijali vulnerabbli għall-
emissjonijiet tal-karbonju, u li n-natura tal-prodott jew inkella l-istruttura tas-suq huma 
kriterji essenzjali għall-għażla bejn l-għodod disponibbli (allokazzjoni ta' kwoti bla ħlas, 
għajnuniet mill-Istat jew aġġustament fil-fruntieri);

14. Jiddeplora r-rikors massiċċ għall-allokazzjoni ta' kwoti bla ħlas, meta bosta studji riċenti 
juru li dawn l-allokazzjonijiet jistgħu jiġġeneraw profitti kbar mhux dovuti għal ċerti 
impriżi u li lill-impriżi benefiċjarji bl-ebda mod ma jżommuhom milli jittrasferixxu,
totalment jew parzjament, il-produzzjoni tagħhom xi mkien ieħor; jitlob li fil-każ ta' 
trasferiment totali jew parzjali, il-kwoti allokati jintraddu lura minnufih u li parti minnhom 
tmur għad-dotazzjoni ta' fond għat-trasformazzjoni soċjali u ekoloġika taż-żoni industrijali 
abbandunati;

15. Ifakkar li l-aġġustament fil-fruntieri, minflok ma jbaxxi r-restrizzjonijiet tal-karbonju fuq 
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il-produzzjoni Ewropea, jippermetti li sew il-prodotti Ewropej kif ukoll dawk importati 
jkunu soġġetti għall-istess restrizzjoni tal-karbonju, potenzjalment qawwija; iqis li din l-
għodda mhijiex ta' interess u leġittimità reali għajr jekk tkun akkoppjata mal-bejgħ tal-
kwoti bl-irkant, u li dan il-bejgħ bl-irkant huwa indispensabbli biex il-pajjiżi sħab 
jaċċettawha u biex tkun kompatibbi mar-regoli tad-WTO;

Favur id-differenzjazzjoni tal-prodotti skont l-impatt tagħhom fuq il-klima

16. Ifakkar li l-ħarsien tal-klima jseħħ permezz ta' diversi politiki pubbliċi – tikkettar tal-
karbonju, kuntratti pubbliċi bi kriterji tal-karbonju stretti, standards, sussidji, taxxi, kwoti 
– li jiddifferenzjaw il-prodotti skont il-proċeduri u l-metodi ta' produzzjoni (PMP) 
tagħhom, u li jista' jkun neċessarju li dawn il-politiki jiġu applikati wkoll sew għall-
prodotti Ewropej kif ukoll għal dawk importati;

17. Ifakkar li l-qafas tad-WTO jippermetti li jittieħdu miżuri ta' kwalifikazzjoni tal-kummerċ 
jekk ikunu meħtieġa, proporzjonali u ma jiddiskriminawx kontra pajjiżi b'kundizzjonijiet 
ta' produzzjoni identiċi; jinnota, madankollu, li hemm bżonn urġenti ta' kjarifiki biex dawn 
il-miżuri jkunu jistgħu japplikaw abbażi ta' kriterji klimatiċi relattivi għall-PMP ta' dawn 
il-prodotti;

18. Jitlob lill-Kummissjoni biex taħdem favur li jinbdew mill-ġdid id-diskussjonijiet fi ħdan 
id-WTO fuq il-PMP u l-possibbiltà li prodotti simili jkunu ddifferenzjati skont l-impronta 
tal-karbonju tagħhom, l-impronta enerġetika jew standards teknoloġiċi; iqis li inizjattiva 
f'dan is-sens tista' tintlaqa' mill-membri tad-WTO jekk tkun akkumpanjata minn miżuri li 
jiffaċilitaw it-trasferiment tat-teknoloġiji;

19. Jixtieq madankollu li -nuqqas ta' ċarezza attwali dwar il-PMP fi ħdan id-WTO ma 
jwaqqax l-Unjoni fl-immobiliżmu, ġaladarba l-Unjoni għandha, bil-maqlub, tisfrutta dawn 
il-marġni ta' manuvra; jitlob ukoll lill-Kummissjoni biex tirrikorri sistematikament għal 
tikketti jew kriterji ta' sostenibbiltà fin-negozjati kummerċjali u fil-ftehimiet kummerċjali 
bilaterali u plurilaterali għall-prodotti li għandhom effett fuq il-klima;

20. jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu, għal din ir-raġuni, rigward l-istabbiliment mill-Unjoni 
Ewropea ta' kriterji ta' sostenibbiltà għall-agrofjuwils prodotti fl-Unjoni u importati; jitlob 
lill-Kummissjoni Ewropea biex tistudja t-twessigħ ta' dan l-approċċ ħalli jkopri l-
bijomassa u l-prodotti agrikoli; sadanittant jistenna li t-tibdiliet indiretti fl-użu tal-artijiet 
relatati mal-agrofjuwils jiġu meqjusa, f'konformità mal-impenn li l-Kummissjoni ħadet 
mal-Parlament Ewropew;

Il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ m'għandhiex timmina politiki ambizzjużi dwar il-klima

21. Huwa mħasseb dwar ir-rieda tal-Kummissjoni li fil-ftehimiet kummerċjali tagħfas fuq il-
liberalizzazzjoni tal-kummerċ tal-injam, u b'mod partikolari l-abolizzjoni ta' 
restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni tiegħu, minkejja r-riskju akbar tad-deforestazzjoni u r-
riperkussjonijiet ħżiena fuq il-klima, il-bijodiversità, l-iżvilupp u l-popolazzjonijiet lokali;

22. Jenfasizza li l-liberalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli wasslet biex bosta pajjiżi li qed 
jiżviluppaw jadottaw mudelli tal-agrikoltura bbażati fuq il-monokultura u l-esportazzjoni, 
filwaqt li dawn il-mudelli agrikoli huma vulnerabbli ħafna għat-tibdil fil-klima u jistgħu 
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jwasslu għal deforestazzjoni massiċċa; huwa mħasseb dwar l-impatt ta' ċerti sussidji 
agrikoli Ewropej fuq il-kapaċità tal-pajjiżi biex jiżguraw is-sigurtà tal-ikel tagħhom b'mod 
partikolari f'kuntest ta' tibdil fil-klima; jitlob lill-Kummissjoni biex ma tikkonkludi l-ebda 
ftehim kummerċjali li jintensifika d-deforestazzjoni u biex tiżgura ruħha li l-ftehimiet 
kummerċjali u l-appoġġi pubbliċi Ewropej għall-agrikoltura ma jimminawx il-prospettivi 
ta' politiki agrikoli li jintegraw il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima fil-mira tas-sovranità tal-
ikel;

23. Jopponi d-dispożizzjonijiet li, fil-ftehimiet kummerċjali u tal-investiment, jippermettu lill-
investituri li jduru kontra pajjiż li jsaħħaħ il-politiki tiegħu dwar il-klima; huwa tal-fehma 
li r-regoli tar-riżoluzzjoni tal-kunflitti bejn investitur u Stat ma jistgħux ikunu previsti 
għajr jekk qafas ġuridiku partikolari jippermetti lill-pajjiżi li jieħdu miżuri għal-ħarsien 
tal-ambjent li jkunu koerenti mal-miri dinjija fil-qasam;

24. Jitlob lill-Kummissjoni biex ma topponix sistematikament il-klawsoli ta' kontenut lokali 
tal-politiki ta' sħabha rigward il-klima, bħal fil-każ tal-Ontario Green Energy Act; iqis, fil-
fatt, li dawn il-klawsoli jiggarantixxu l-aċċettabbiltà ta' dawn il-politiki fost iċ-ċittadini u 
l-impriżi; iqis barra minn hekk li, sakemm il-prezz klimatiku jiġi integrat fil-prezz tat-
trasport internazzjonali, dawn il-klawsoli bħat-tikkettar tat-trasport huma strumenti li, 
filwaqt li ċertament mhumiex perfetti, huma ta' siwi biex jaħdmu favur il-konsum ta' 
oġġetti prodotti lokalment;

l-integrazzjoni sħiħa tat-trasport fil-problematika kummerċ/klima

25. Jixtieq li l-kost klimatiku tat-trasport internazzjonali jiġi integrat fil-prezz tiegħu, sew jekk 
dan isir permezz tal-implimentazzjoni ta' taxxi jew permezz ta' sistemi ta' skambju tal-
kwoti bi ħlas; jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu għall-inklużjoni tal-avjazjoni fl-EU-ETS u 
jistenna mill-Kummissjoni inizjattiva simili għat-trasport marittimu jekk jirriżulta li ma 
jkunx possibbli li jiġi implimentat mekkaniżmu dinji fis-snin li ġejjin; jistenna li l-
Kummissjoni, barra minn hekk, tieħu l-inizjattiva li teżamina l-għajnuniet mill-Istat 
mogħtija lill-modi l-aktar niġġiesa ta' trasport, bħall-eżenzjoni mit-taxxa għall-enerġija 
tal-pitrolju;

26. Iqis li, sakemm il-kost klimatiku ma jidhirx fil-prezz tat-trasport, għandha tiġi inkoraġġita 
l-promozzjoni tal-produzzjoni lokali u sostenibbli, b'mod patikolari permezz ta' 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi; jitlob li jiġu stabbiliti metodoloġija ta' kontabilità u 
regoli komuni dwar it-tikkettar f'dak li jirrigwarda l-emissjonijiet ta' gassijiet serra (GHEs) 
tal-prodotti differenti, partikolarment fil-fażi tat-trasport;

It-tisħiħ tal-għodod biex il-kummerċ u l-klima jinġiebu f'koerenza ma' xulxin

27. Jitlob, bil-għan li tkun żgurata l-koerenza bejn il-politiki kummerċjali u dawk klimatiċi 
tal-Unjoni Ewropea, li jissawwar bilanċ tal-karbonju ta' kwalunkwe politika kummerċjali, 
li din il-politika possibbilment tiġi modifikata biex dan il-bilanċ jittejjeb, u li jittieħdu 
obbligatorjament miżuri ta' kumpens – kooperazzjoni politika, teknoloġika jew finanzjarja 
– fil-każ ta' bilanċ negattiv għall-klima;

28. Jitlob li dan il-bilanċ u li dawn il-miżuri ta' kumpens jidhru f'"kapitolu dwar il-klima", 
obbligatorju għal kwalunkwe ftehim kummerċjali (ftehimiet ta' kummerċ ħieles, ftehimiet 
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ta' sħubija ekonomika riforma tas-sistema ta' preferenzi ġenerali), u li dan il-kapitolu jkun 
is-suġġett ta' konsultazzjoni pubblika u jitressaq quddiem il-Parlament;

29. Jixtieq li fuq dan il-"kapitolu dwar il-klima" jkun hemm kooperazzjoni qawwija bejn id-
DĠ Azzjoni dwar il-Klima u d-DĠ Kummerċ Internazzjonali, u li, b'mod aktar ġenerali, 
id-DĠ Azzjoni dwar il-Klima tkun imdaħħla sistematikament fin-negozjati kummerċjali;

Il-koerenza bejn il-kummerċ u l-klima tal-Unjoni mill-perspettiva tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw

30. Jirrikonoxxi li l-koerenza bejn il-politika kummerċjali u dik klimatika tal-Ewropa tista' 
tintuża jew tiġi perċepita mill-pajjiżi sħab bħala mezz indirett biex innaqqsu l-
importazzjoni u nqawwu l-esportazzjoni tagħna;

31. Jinsisti għaldaqstant fuq l-importanza li ninnegozjaw ma' dawn il-pajjiżi kwalunkwe 
miżura li l-Unjoni tista' tieħu, b'mod partikolari l-aġġustament fil-fruntieri, u dwar il-
ħtieġa għall-Unjoni li tirrispetta l-impenji tagħha mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw rigward l-
għajnuna dwar il-klima;

32. F'dan ir-rigward, huwa mħasseb li l-finanzjamenti "prekoċi" mwiegħda mill-pajjiżi 
Ewropej waqt is-samit ta' Kopenħagen dwar il-klima parzjalment jidderivaw minn impenji 
meħuda fil-kuntest tal-għajnuna pubblika għall-iżvilupp u jiġu pprovduti fil-forma ta' self, 
kontra t-talbiet tal-Parlament Ewropew; jitlob li l-Kummissjoni tagħmel rapport dwar 
dawn il-finanzjamenti li jippermetti li dak li jkun jiġġudika dwar il-korrispondenza bejn 
ir-realtà, l-impenji meħuda u t-talbiet tal-Parlament; jappella wkoll għal koordinament 
aħjar tal-finanzjamenti rigward l-utilizzazzjoni tematika u ġeografika tagħhom;

33. Ifakkar l-impenn tal-pajjiżi industrijalizzati, fosthom l-Istati Membri tal-Unjoni, li 
jirrfilettu dwar finanzjamenti innovattivi biex jiġġieldu kontra t-tibdil fil-klima, u b'mod 
partikolari t-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji; jitlob lill-Kummissjoni biex bil-ħeffa 
tressaq quddiem il-Kunsill u l-Parlament proġett għall-istabbiliment ta' taxxa ta' dan it-tip 
fil-livell tal-Unjoni;  jitlob lill-Kummissjoni biex tintegra l-perspettiva ta' mekkaniżmu tali 
fin-negozjati kummerċjali dwar il-liberalizzazzjoni tas-servizzi finanzjarji;

34. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-President tal-
Kunsill Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, lill-parlamenti nazzjonali kif ukoll lis-
segretarju eżekuttiv tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 
(UNFCCC) u lis-16-il Konferenza tal-Partijiet (COP 16).
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NOTA SPJEGATTIVA

L-eżitu tas-samit tan-NU dwar il-klima f'Kopenħagen kien ftehim diżappuntanti li mhuwiex 
fil-qagħda li jrażżan it-tisħin tal-pjanetà għal taħt 2°C. Barra minn hekk, il-Ftehim ta' 
Kopenħagen la huwa globali u lanqas vinkolanti. L-UE mhix hija – bogħod minn hekk – li 
għandha r-responsabbiltà għal dan il-falliment. Imma n-nuqqas ta' unità tagħha, l-inkapaċità 
tagħha li titkellem b'leħen wieħed, il-fatt li ma rnexxilhiex tirrikonċilja l-miri tagħha għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet u għall-għajnuna lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw mar-
rakkomandazzjonijiet tax-xjenzati u mat-talbiet tal-Parlament Ewropew spiss wasslu biex ma 
tinstemax u ma tkunx effikaċi.

Għaliex daqstant diffikultajiet? Żgur li m'hemmx risposta waħdanija. Imma parti sinifikanti 
tal-problema ġejja mill-fatt li bosta pajjiżi għadhom ma esperjenzawx it-trasformazzjoi 
ekoloġika tal-ekonomiji tagħhom u għadhom dubbjużi dwar il-vantaġġi ekonomiċi, soċjali 
jew demokratiċi tagħha, minkejja l-kotra ta' studji u ta' esperimenti li rnexxew f'dak li 
jirrigwarda t-tranżizzjoni lejn enerġija, agrikoltura u trasport aktar sostenibbli.

L-Unjoni Ewropea llum qed iġġarrabha t-tentazzjoni tal-immobiliżmu. Ċerti setturi 
industrijali, leħinhom imwassal bil-qawwa minn xi gvernijiet, jinvokaw il-konsegwenzi 
potenzjalment drammatiċi ta' politika ambizzjuża dwar il-klima. Anki jekk l-istudji uffiċjali 
jiċħdu theddida globali ta' dan it-tip u jfakkru li l-għodod ta' ħarsien kontra l-emissjonijiet tal-
karbonju diġà jeżistu, l-ambizzjoni rigward il-klima titqies li hija f'kuntradizzjoni mal-ħruġ 
mill-kriżi ekonomika u soċjali. Dan żball gravi, li la ċ-Ċina u lanqas l-Istati Uniti tal-Amerika 
ma jagħmluh, kif jixhed is-sehem tal-ekonomija l-ħadra fil-pjanijiet tagħhom għal żlanċ 
ekonomiku ġdid. Jekk tieħu rwol ta' tmexxija fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, l-Unjoni 
Ewropea tqawwi l-kompetittività tal-ekonomija tagħha, bis-saħħa tal-iffrankar tal-enerġija u 
s-sorsi rinnovabbli tal-enerġija, żewġ setturi li jħalluna ntejbu s-sigurtà enerġetika tal-Unjoni 
u għandhom potenzjal qawwi f'dak li jirrigwarda l-iżvilupp industrijali, l-innovazzjoni, l-
utilizzazzjoni tal-artijiet u l-ħolqien tal-impjiegi.

Iżda biex ikollha dan ir-rwol u biex tibbenefika miż-żieda fil-kompetittività, l-UE jeħtiġilha 
tiżviluppa l-politiki kummerċjali tagħha, sew bilaterali, reġjonali jew multilaterali. Dan għax 
il-kummerċ tal-oġġetti u tas-servizzi huwa responsabbli għal madwar 20 % tal-emissjonijiet 
dinjija ta' gassijiet serra. Għax l-emissjonijiet marbuta mal-konsum huma akbar minn dawk 
marbuta mal-produzzjoni, b'34 % fir-Renju Unit, b'44 % fi Franza u b'60 % fl-Isvezja. L-UE 
jeħtiġilha tattakka dawn l-emissjonijiet "kummerċjati". Jekk le, tissogra li titlef kull 
kredibbiltà internazzjonali: Ewropa li tiffinanzja l-ġlieda kontra d-deforestazzjoni minn naħa, 
u min-naħa l-oħra tinċentiva d-deforestazzjoni permezz tal-importazzjoni ta' prodotti forestali 
u ta' agrofjuwils mhux sostenibbli ma tistax tkun l-aġent prinċipali fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima. Barra minn hekk, jekk testernalizza l-emissjonijiet tagħha minflok tittrasforma l-modi 
ta' produzzjoni u ta' konsum tagħha, mhijiex sejra taħsad il-vantaġġi ekonomiċi, industrijali u 
soċjali relatati.

L-UE għaldaqstant jeħtiġilha tiżviluppa l-politiki kummerċjali tagħha lejn differenzjazzjoni 
tal-prodotti skont l-impatt klimatiku tagħhom u b'hekk taħdem favur it-tibdiliet neċessarji fil-
modi ta' produzzjoni u ta' konsum u fl-istrateġiji ta' investiment. Jeħtiġilha tirrispondi għall-
problematika tal-emissjonijiet tal-karbonju u b'mod aktar ġenerali tieħu ħsieb l-impatt 
klimatiku tal-importazzjonijiet tagħha. Jeħtieġ li ma timminax il-politiki klimatiċi tas-sħab 
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kummerċjali tagħna biex tipprova, b'viżjoni fil-qosor biss, tkabbar is-sehem Ewropew tas-suq. 
Jeħtiġilha tkun attiva fuq l-emissjonijiet mit-trasport internazzjonali, tipproponi sistema ta' 
ħarsien u innovazzjoni kompatibbli mal-aċċess, partikolarment tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
għat-teknoloġiji li jaħdmu favur il-klima, tiddefendi l-ħolqien fil-livell internazzjonali ta' 
mekkaniżmi innovattivi ta' finanzjament, billi tistabbilixxi dan, jekk hemm bżonn hija l-
ewwel, fil-livell tal-Unjoni. Dan ix-xogħol l-UE jeħtiġilha tagħmlu flimkien mas-sħab 
kummerċjali tagħha u mhux kontrihom, b'mod partikolari l-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Huwa evidenti li dan huwa xogħol diffiċli. Imma l-UE diġà għamlet l-ewwel passi fid-
direzzjoni t-tajba: dwar l-importazzjoni tal-injam illegali, dwar l-agrofjuwils, dwar l-
emissjonijiet tal-avjazzjoni. Bħala l-frott ta' bosta diskussjonijiet mal-impriżi, mal-
assoċjazzjonijiet, mat-trejdjunjins u mal-Kummissjoni, dan ir-rapport jipprova jidentifika l-
fażijiet supplimentari li jħallu lill-UE tkompli miexja f'din it-triq.


