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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. Huwa konvint li politika kummerċjali mfassla apposta tista' tkun xprun importanti biex 
l-ekonomiji jitmexxew lejn id-dekarbonizzazzjoni biex jinkisbu l-objettivi klimatiċi 
stabbiliti fil-Ftehim ta' Pariġi u fil-Patt Ekoloġiku Ewropew;

2. Jappoġġa, fin-nuqqas ta' prezz globali tal-karbonju u ta' soluzzjoni multilaterali, 
mekkaniżmu ta' aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera (CBAM) tal-UE li jkun ibbażat 
fuq is-suq bil-kundizzjoni li jkun kompatibbli mal-ftehimiet ta' kummerċ ħieles (FTAs) 
tal-UE u mar-regoli tad-WTO (billi jkun nondiskriminatorju u ma joħloqx 
restrizzjonijiet moħbija fuq il-kummerċ internazzjonali) u li jkun proporzjonat, ibbażat 
fuq il-prinċipju ta' min iniġġes iħallas u jkun adatt biex jintlaħqu l-objettivi tal-klima;

3. Jinnota li l-klawżola ta' eċċezzjoni ġenerali tal-Artikolu XX tal-Ftehim Ġenerali dwar it-
Tariffi u l-Kummerċ (GATT) għandha tkun il-bażi għal kwalunkwe mudell tas-CBAM 
u l-uniku raġunament warajh għandu jkun wieħed ambjentali – it-tnaqqis tal-
emissjonijiet globali tas-CO2 u l-prevenzjoni tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju; 

4. Jappella għal valutazzjonijiet tal-impatt bir-reqqa u għall-akbar trasparenza fil-proċess li 
jwassal għas-CBAM, kif ukoll impenn mas-sħab kummerċjali tal-UE biex jinbnew 
koalizzjonijiet u tiġi evitata kwalunkwe ritaljazzjoni possibbli; 

5. Jinnota li bosta setturi industrijali intensivi fl-użu tal-karbonju u tal-kummerċ jistgħu 
potenzjalment jiġu affettwati mis-CBAM, direttament jew indirettament, u li dan jista' 
jinfluwenza l-ktajjen tal-provvista; jisħaq li kwalunkwe CBAM għandu jkun faċli biex 
jiġi amministrat u ma jqegħidx piż żejjed fuq l-intrapriżi, speċjalment l-intrapriżi żgħar 
u ta' daqs medju (SMEs).


