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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

A. Billi l-istrumenti bbażati fuq is-suq jikkonsistu f'għodod importanti għall-
implimentazzjoni tal-prinċipju ta' min iniġġes irid iħallas, u b'mod iktar wiesa', biex 
jitqiesu l-ispejjeż moħbija tal-produzzjoni u tal-konsum għas-saħħa tan-nies u l-ambjent 
b'mod li jkun effettiv ekonomikament;

B. Billi r-riforma tas-sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent (EHS) tista' tagħti kontribut biex 
tiġi ffaċjata l-bidla klimatika, biex javvanza l-iżvilupp sostenibbli u biex tinżamm il-
kompetittività internazzjonali ta' l-UE;

1. Jikkunsidra li l-ftehima milħuqa fil-Kunsill Ewropew ta' Brussell fir-Rebbiegħa ta' l-2007 
li l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effetti serra (GHGs) fl-UE jitnaqqsu b'mill-inqas 20% sa l-
2020 meta jitqabblu mal-livelli ta' l-19901, jeħtiġilha sforz ieħor ikkombinat mill-UE tas-
27, li ġie mkejjel bejn -0.19% u -0.24% tal-PGD f'termini annwali;

2. Josserva li l-ekonomiji Ewropej huma responsabbli għal iktar minn 35% mis-suq dinji ta' 
oġġetti ambjentali kkummerċjati u li l-kumpanniji Ewropej, għalhekk, huma f'pożizzjoni 
tajba biex japprofittaw minn ekonomija ħadra globali u dan itaffi mill-inqas parti mill-
impatt fuq il-PGD;

3. Jinnota li l-istrumenti bbażati fuq is-suq jinkludu sensiela wiesgħa ta' għodod li huma 
mfassla biex jirrispondu għal skopijiet speċifiċi, bħal permessi kummerċjabbli li ġew 
imfassla biex jiksbu tnaqqis fit-tniġġis (bħall-emissjonijiet tas-CO2); taxxi ambjentali, li 
huma maħsuba biex ibiddlu l-prezzijiet u b'hekk l-imġiba tal-produtturi u l-konsumaturi; 
tariffi ambjentali, imfassla biex ikopru spejjeż tas-servizzi ambjentali; sussiddji 
ambjentali, imfassla biex jappoġġjaw l-iżvilupp ta' teknoloġiji iktar nodfa, eċċ.;

4. Jinnota li l-esperjenza fis-snin riċenti wriet li l-mistoqsija "liema strument huwa l-aħjar" 
inbidlet f'"liema taħlita ta' strumenti hija l-aħjar";

5. Jisħaq fuq il-fatt li l-iżvilupp tat-taħlit ta' l-istrumenti se jgħin biex jinkiseb l-aħjar riżultat 
mill-użu ta' l-istrumenti bbażati fuq is-suq; f'dan il-kuntest, iqis li l-istrumenti bbażati fuq 
is-suq jistgħu jikkontribwixxu ħafna biex jinkisbu l-miri ta' l-aġenda ta' Liżbona;

6. Ifakkar li studji tal-Kummissjoni jikkonkludu li biex jintlaħqu l-miri ta' Kjoto l-ispiża tista' 
titla' sa EUR 6.8 biljun, imma li bl-użu tas-sistema ta' l-UE ta' l-iskambju ta' kwoti ta' l-
emissjonijiet GHG (l-ETS ta' l-UE) huwa possibbli li titnaqqas l-ispiża annwali għal bejn 
EUR 2.9 u EUR 3.7 biljun;

7. Hu ta' l-opinjoni li l-miżuri dwar l-enerġija u l-klima adottati bħala parti mill-kunċett 
komprensiv fil-livell ta' l-UE u fil-livell nazzjonali għandhom jiġu regolati skond l-

                                               
1 Il-livelli ta' l-1990 kienu ta' 4,266.4 miljun tunnellati ta' CO2 eq (UE-15) u 1,104.4 miljun tunnellati ta' CO2 eq
(EU-10).
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objettivi miftiehma f'Liżbona u f'Göteborg;

8. Ifakkar li d-direttiva dwar it-taxxa fuq l-enerġija tipprevedi li, f'ċerti kundizzjonijiet, it-
taxxi jistgħu jiġu sostitwiti għal kollox jew parzjalment minn strumenti alternattivi bbażati 
fuq is-suq, fosthom, b'mod partikolari, l-ETS ta' l-UE;

9. Hu tal-fehma li l-istrumenti bbażati fuq is-suq jirrappreżentaw mezz xieraq u effettiv biex 
jiġu internalizzati l-effetti esterni li għandhom jintużaw b'iktar frekwenza u li jistgħu 
jikkompletaw, imma mhux jissostitwixxu, l-istrumenti amministrattivi;

10. Jitlob li jsir użu ikbar mill-istrumenti bbażati fuq is-suq bl-għan li jinkisbu l-objettivi tal-
politika ambjentali fl-Istati Membri individwali u fl-UE; f'dan ir-rigward, madankollu, 
għandha tingħata attenzjoni biex ikun żgurat li s-sovranità ta' l-Istati Membri fi 
kwistjonijiet fiskali ma twassalx għal distorzjonijiet fil-kompetizzjoni;

11. Jiġbed l-attenzjoni li minħabba r-riġidità kbira tad-domanda li ġġib magħha t-taxxa fuq il-
konsum tal-fjuwil, tkun meħtieġa żieda fil-piż tat-taxxi fuq il-konsumatur li tista' toħloq 
problemi politiċi sabiex jinkiseb tnaqqis tanġibbli ta' l-emissjonijiet1;

12. Jaqbel ma' l-analiżi tal-Kummissjoni li l-ETS ta' l-UE huwa l-istrument ibbażat fuq is-suq 
li huwa l-aktar effikaċi meta mqabbel man-nefqa, l-aktar sensittiv għad-domanda u l-aktar 
oġġettiv sabiex jintlaħaq it-tnaqqis tal-GHGs stabbilit mill-Kunsill Ewropew2;

13. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għaldaqstant, biex issaħħaħ l-ETS ta' l-UE billi tistabbilixxi 
limitu li kull ma jmur jagħlaq u testendih għall-emitturi kollha ta' l-ewwel grad bħala l-
mezz ewlieni biex jintlaħqu l-miri ta' l-2020 għat-tnaqqis tal-GHGs;

14. Huwa tal-fehma li t-taxxi fuq l-enerġija għandhom jibqgħu bħala għodda sekondarja u 
kumplimentarja fit-tnaqqis tal-GHGs biss għal dawk l-emissjonijiet li ma jintlaqtux, 
kemm direttament kif ukoll indirettament, mill-ETS ta' l-UE;

15. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li tfaċċaw strumenti finanzjarji flimkien ma' taxxi u skemi ta' 
skambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet, b'mod partikulari d-disponibilità dejjem tiżdied ta' 
investimenti ekoloġiċi/etiċi, bħall-obbligi ekoloġiċi, li joffru kuxjenza akbar u li joħolqu 
għażla tas-suq għall-investituri;

16. Jirrikonoxxi l-irwol ta' appoġġ tal-kumpaniji tal-kapital ta' riskju u tal-kapital ta' 
investiment li jinvestu fil-qasam tat-teknoloġiji b'livell baxx ta' karbonju;

17. Jaqbel mal-Kummissjoni li t-tneħħija ta' sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent tikkonsisti 

                                               
1 L-Ekonomija tat-Taxxi Relatati ma' l-Ambjent, numru 3.1 "Il-bejgħ tal-petrol u d-diżil, u t-taxxi fuqhom, fl-
Ewropa ta' l-OECD (1994-2004)".
2 Pereżempju, is-settur ta' l-enerġija għadu wieħed importanti biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-GHGs. Huwa 
jipprovdi madwar 66 % tat-tnaqqis globali totali meta mqabbel mal-perċentwali bażika sa' l-2030. L-
emissjonijiet tas-CO2 li jiġu mill-parti l-kbira tal-produzzjoni ta' l-elettriku qegħdin jiġu attwalment indirizzati 
mill-EU-ETS. Miżuri oħra, bħal-liberalizzazzjoni tas-suq ta' l-elettriku - inkluża l-għażla tal-fornitur min-naħa 
tal-konsumatur - jistgħu jikkontribwixxu għall-istess objettiv.
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f'miżura kumplimentari essenzjali biex jintlaħaq l-iżvilupp sostenibbli, u speċjalment, l-
objettivi mħaddna mill-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern ta' l-UE fir-rigward ta' l-aġenda 
integrata għall-bidla tal-klima u l-enerġija;

18. Suġġett għall-kunsiderazzjoni ta' l-evalwazzjoni li jmiss dwar l-impatt ta' l-ETS ta' l-UE 
mill-Kummissjoni, jemmen li limitu wieħed għall-UE kollha huwa alternattiva oħra li 
tista' tkompli tiġi mistħarrġa, bl-irkantar sħiħ tal-konċessjonijiet kollha min-naħa tal-
Kummissjoni f'fażijiet ta' tliet snin sa l-2020, billi jitqies b'mod xieraq il-mod kif il-qligħ 
mill-irkantar ta' l-allowances għandu jintuża (mitigazzjoni ta' l-emissjonijiet GHG, 
iffinanzjar ta' r-riċerka u l-iżvilupp, eċċ.), filwaqt li tkun żgurata distribuzzjoni mill-ġdid li 
tiffavorixxi lil dawk l-Istati Membri li, bħala riżultat ta' l-isforzi tagħhom biex inaqqsu l-
emissjonijiet GHG, jniġġsu inqas, u b'kunsiderazzjoni xierqa għar-regoli ta' l-għajnuna 
statali;

19. Jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza li jitħeġġeġ l-iżvilupp ta' suq globali għall-
karbonju sabiex jinkiseb it-tnaqqis estensiv meħtieġ fl-emissjonijiet b'mod li jkun effettiv 
ekonomikament u jissuġġerixxi li l-fatt li jiġi enfasizzat il-limitu ta' l-ETS ta' l-UE bħala l-
mekkaniżmu prinċipali ta' l-Ewropa biex jintlaħqu l-miri tagħha ta' l-emissjoni se 
jinfluwenza t-twaqqif ta' dan is-suq globali fl-Unjoni Ewropea flimkien mas-swieq 
finanzjarji eżistenti tagħha li għandhom suċċess;

20. Iqis li hu importanti li l-imsieħba kummerċjali ta' l-UE jitħeġġu biex jieħdu miżuri 
effettivi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gas b'effett serra u biex jiżviluppaw standards 
kumparabbli u aċċettati reċiprokament, imma fejn ma jistax isir arranġament bħal dan, 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżviluppa l-inċentivi neċessarji bħal mekkaniżmi ta' 
ekwilibraġġ tal-karbonju; jirrikonoxxi li jkun aħjar li jkun hemm valuri indikattivi u 
impenji internazzjonali li jorbtu u li jkopru s-setturi kollha li huma vulnerabbli għall-
kompetizzjoni milli l-possibilità ta' adozzjoni ta' l-aġġustamenti fiskali fil-fruntieri li 
jegħlbu d-distorzjonijiet fost l-imsieħba kummerċjali;

21. Jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel ħarsa globali ddettaljata tat-taxxi u sussidji eżistenti 
bl-objettiv li tevalwa kemm huma effettivi biex inaqqsu l-emissjonijiet GHG;

22. Jistieden li jsir użu ikbar mill-istrumenti bbażati fuq is-suq bl-għan li jinkisbu l-objettivi 
tal-politika ambjentali b'mod ġenerali u l-internalizzazzjoni ta' l-ispejjeż esterni b'mod 
partikulari; jipproponi, pereżempju, l-użu ta' strumenti bbażati iktar mill-qrib fuq is-suq 
biex tiġi promossa l-effiċjenza ta' l-enerġija u l-iżolazzjoni termali tal-bini.
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