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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. Jisħaq fuq il-fatt li l-politika kummerċjali hija għodda essenzjali għall-implimentazzjoni 
tal-ekonomija ċirkolari u għall-aġenda dwar is-sostenibbiltà tal-UE fil-livell globali; 
jissottolinja li żieda fir-riċiklaġġ tista' tnaqqas id-dipendenza tal-UE fuq l-
importazzjonijiet ta' materja prima, u jindika l-ħtieġa li t-tkabbir ekonomiku jinfired 
mill-użu tar-riżorsi sabiex tiġi żgurata s-sostenibbiltà fit-tul tal-katini ta' valur mondjali; 

2. Jiddispjaċih għan-nuqqas ta' standards internazzjonali u Ewropej dwar il-kwalità tal-
iskart peress li dan in-nuqqas ixekkel politika kummerċjali vijabbli li twassal għal 
ekonomija ċirkolari; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta standards armonizzati dwar 
il-kwalità tal-iskart kif ukoll definizzjoni legali ta' skart riċiklabbli, u tinkludihom fil-
Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles futuri;

3. Jinnota li fit-transizzjoni lejn ekonomija ċirkolari trid tingħata attenzjoni partikolari lill-
katini ewlenin tal-provvista, fejn l-impronta ambjentali tal-UE hija sinifikanti; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni tidentifika u tneħħi l-ostakli li jipprevjenu jew jirrestrinġu l-
aċċess għas-suq għal prodotti ċirkolari minn barra l-UE u tinvestiga l-possibbilitajiet u 
l-vantaġġi tat-tnaqqis ta' tariffi fuq ċerti prodotti bil-għan li jiġi inkoraġġit l-iżvilupp tal-
ekonomija ċirkolari;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles jirriflettu l-objettivi 
tal-ekonomija ċirkolari billi jiddaħħlu kapitli b'saħħithom, vinkolanti u infurzabbli dwar 
l-iżvilupp sostenibbli; jissuġġerixxi li l-ekonomija ċirkolari għandha tiġi indirizzata 
trasversalment fil-kapitli kollha rilevanti tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles; 

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinteraġixxi mas-sħab kummerċjali tal-UE biex tkompli 
tappoġġa l-objettivi tal-ekonomija ċirkolari; jisħaq fuq il-fatt li trid tingħata attenzjoni 
partikolari dwar kif il-pajjiżi l-anqas żviluppati jistgħu jiksbu vantaġġ mill-ekonomija 
ċirkolari; jappella għal valutazzjoni tal-impatt taż-żieda fir-rati tar-riċiklaġġ intra-UE 
fuq pajjiżi li jiddependu b'mod qawwi fuq l-importazzjonijiet ta' skart.


