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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 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:

1. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-Green Paper; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżviluppa strateġija 
ċara dwar l-użu ta’ Strumenti Bbażati fuq is-Suq (MBI) sabiex tipprezza l-ħsara 
ambjentali u sabiex tikkoreġi n-nuqqasijiet relatati mas-suq li jkopru t-tassazzjoni, ir-
reviżjoni ta’ l-Iskema għall-Iskambju ta’ l-Emissjonijiet ta’ l-UE (ETS), il-kummerċ u l-
politika tat-teknoloġija;

2. Jistieden lill-Kummissjoni, biex fit-tfassil ta' l-istrateġija tagħha għall-implimentazzjoni 
ta' l-MBIs, hija tqis u tipprepara rapport komprensiv dwar l-effettività ta' l-istrumenti 
ambjentali regolatorji applikati attwalment mill-UE bil-ħsieb li jkun aċċertat f'liema 
oqsma jkun xieraq li l-leġiżlazzjoni attwali tkun sostitwita b'MBIs;

3. Jinnota li l-MBIs se jkollhom irwol essenzjali biex tintlaħaq il-mira ta' l-UE sabiex sa l-
2020 is-sehem ta' l-enerġija li tiġġedded mill-konsum totali ta' l-enerġija jkun ta' 20%;

4. Jisħaq dwar il-ħtieġa li jiġu applikati prinċipji aħjar ta' regolazzjoni fl-użu ta' MBIs u 
sabiex jiġu evitati strumenti li jidħlu f’xulxin u li jkunu kumplessi; jappoġġja l-emenda 
tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE tas-27 ta' Ottubru 2003, li tirristruttura l-qafas 
Komunitarju għat-tassazzjoni ta' prodotti ta’ l-enerġija u l-elettriku1 (“Id-Direttiva dwar 
Tassazzjoni fuq l-Enerġija”) b'mod li tiżgura li l-parteċipanti fl-ETS ta' l-UE ma jħallsux 
darbtejn għall-emissjonijiet tagħhom, jiġifieri kemm permezz ta’ l-skambju u kif ukoll 
permezz tat-tassazzjoni; 

5. Jitlob biex id-dħul mill-MBI jerġa’ jiġi investit fi programmi li jappoġġjaw il-miri 
ambjentali u jtaffu kwalunkwe impatt fuq il-kompetittività u kwalunkwe impatt soċjali; 
jemmen li d-dħul mill-irkant ta’ l-ETS ta' l-UE jista’ jkun dħul essenzjali għall-
finanzjament ta' l-UE fil-futur; 

6. Jinnota l-benefiċċji tar-riformi tat-taxxa ambjentali; jistieden lill-Istati Membri sabiex 
jimplimentaw riformi bħal dawn sabiex itaffu, inter alia, il-faqar ta' l-enerġija u 
jappoġġjaw it-teknoloġiji b'livell baxx ta' karbonju, l-iffrankar ta' l-enerġija, l-effiċjenza 
ta' l-enerġija u t-teknoloġiji rinnovabbli;

7. Jinnota li koordinazzjoni ikbar ta' l-UE dwar it-taxxi ambjentali u l-iskambju ta’ l-aħjar
prattiki se tiffaċilita r-riforma; jappoġġja b’mod partikulari l-proposti li jippermettu lill-
Istati Membri biex inaqqsu r-rati tal-VAT jew joffru kreditu ta' taxxa għall-prodotti li 
jkunu effiċjenti f'sens ta' enerġija u għal materjali li jiffrankaw l-enerġija; jisħaq 
madanakollu li l-Istati Membri għandhom jiddeċiedu dwar x'jixraq għas-sistemi tat-taxxa 
tagħhom; 

                                               
1  ĠU L 283, 31.10.2003, p. 51.
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8. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tistudja aktar fid-dettal il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-
użu ta’ taxxi tal-fruntiera sabiex tħeġġeġ is-sħab li jagħmlu kummerċ ma’ l-UE sabiex 
inaqqsu l-emissjonijiet, u sabiex jiġi indirizzat l-impatt fuq il-kompetittività ta’ azzjoni 
unilaterali ta' l-UE; jemmen li t-taxxi tal-fruntiera għandhom ikunu possibilità serja jekk 
in-negozjati ma jipproduċux ftehima internazzjonali komprensiva dwar il-bidla fil-klima 
wara l-2012.
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