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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Green Paper dwar strumenti bbażati fuq is-suq għall-ambjent u għanijiet ta' 
politika relatati 
(2007/2203 (INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Green Paper dwar strumenti bbażati fuq is-suq għall-ambjent u 
għanijiet ta' politika relatati (COM(2007)0140),

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew fi Brussell (8/9 ta' 
Marzu 2007), inkluż il-Politika dwar l-Enerġija għall-Ewropa fl-Anness I,

– wara li kkunsidra r-Rapport ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent "L-użu tas-suq għal 
politika ambjentali ekonomika" (Nru 1/2006),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-0000/2007),

L-għanijiet ambjentali ta' l-Unjoni u l-kuntesti

A. billi l-informazzjoni dwar it-tibdil fil-klima titlob azzjoni enerġetika sabiex jiġu limitati l-
effetti ta' dan il-fenomenu, billi l-Kunsill Ewropew stabbilixxa bħala objettiv minimu t-
tnaqqis ta' l-emissjonijiet tas-CO2 għal 20 % fl-2020 u għal 60 % fl-2050, billi l-Kunsill 
Ewropew stabbilixxa bħala objettivi 20% ta' l-enerġiji rinnovabbli fil-konsum ta' l-
enerġija u titjib ta' 20% ta' l-effiċjenza enerġetika minn issa sa l-2020,

B. filwaqt li jiġu kunsidrati t-tniġġis varju u r-riskju ta' tnaqqis tar-riżorsi naturali,

C. filwaqt li jiġu kunsidrati r-riskji li għolew ta' l-għajbien ta' bosta speċijiet veġetali jew ta' 
annimali u l-objettiv stabbilit mill-Unjoni li jwaqqaf it-telfien tal-bijodiversita sa l-2010,

D. filwaqt li tiġi kunsidrata ż-żieda kontinwa, fl-Unjoni, tat-traffiku marbut mat-trasport 
speċjalment tal-merkanzija, u dik tal-konsum ta' enerġija li hija segwitu ta' dan,

E. filwaqt li jiġu kunsidrati d-differenzi kbar bejn l-Istati Membri, kemm fil-qasam tat-
tassazzjoni ambjentali (bejn 2 u 5% tal-PGD ta' l-Istati Membri) kif ukoll fil-qasam ta' l-
użu ta' strumenti bbażati fuq is-suq, kif ukoll il-fatt li l-ammont tax-taxxi ambjentali fil-
PGD ta' l-Istati Membri naqas dawn l-aħħar ħames snin,

F. billi t-taxxi fuq l-enerġija jirrappreżentaw medja ta' 76% tat-tassazzjoni ambjentali filwaqt 
li t-taxxi fuq it-trasport 21%,

G. billi l-familji jerfgħu l-piż ta' parti kbira ħafna mit-taxxi ambjentali, minkejja li s-setturi 
ekonomiċi l-oħra huma l-ewwel konsumaturi ta' l-enerġija u tat-trasport,
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H. billi t-tbassir dwar l-impatti globali tat-tibdil fil-klima m'għandux iwassal biss għat-tmiem 
tar-rabta biejn it-tkabbir u l-mezzi ta' produzzjoni u ta' konsum, iżda wkoll għat-tibdil fil-
mudell ta' żvilupp tagħna.

Kritika għall-Green Paper

1. Jilqa' r-referenza għall-prinċipju fejn min iniġġes irid iħallas, iżda jiddispjaċih li r-rabta 
hija waħda dgħajfa fejn l-istrumenti huma bbażati fuq is-suq minflok fuq l-ambjent;

2. Jiddispjaċih li l-Green Paper tikkonċentra essenzjalment fuq it-tniġġis fl-atmosfera u fuq 
it-tisħin fil-klima, iżda tinjora l-impatt fuq l-ambjent li għandhom il-proċessi kollha ta' 
produzzjoni u ta' distribuzzjoni u l-mezzi ta' konsum;

3. Jiddispjaċih li d-dimensjoni internazzjonali hija ttrattata wisq superfiċjalment;

Prinċipji

4. Jagħraf li l-istrumenti bbażati fuq is-suq għall-ambjent huma mezz wieħed biex jinkisbu l-
objettivi ambjentali bi spiża raġonevoli; jenfasizza li dawn m'għandhomx jisostitwixxu l-
leġiżlazzjoni ambjentali li tistabbilixxi l-objettivi li jridu jinkisbu u r-regoli li jridu jiġu 
rispettati, u li l-effikaċja tagħhom tiddependi fuq l-artikolazzjoni tagħhom u fuq il-
komplementarjeta tagħhom ma' strumenti oħra;

5. Jenfasizza li l-istrumenti bbażati fuq is-suq għandhom ikun ekonomikament u soċjalment 
aċċettabbli, b'mod speċjali għall-persuni bi dħul baxx u b'salarju medju minn kull Stat 
Membru;

6. Huwa tal-fehma li l-progress tat-taxxi u ż-żieda gradwali tagħhom fiż-żmien għandhom 
ikunu wieħed mill-prinċipji ta' l-applikazzjoni tagħhom;

7. Jinsisti fuq is-sehem importanti tat-tassazzjoni ambjentali biex jinkisbu l-objettivi 
ambjentali u fuq l-armonizzazzjoni indispensabbli ta' ċerti miżuri fuq livell Ewropew biex 
jiġi evitat it-tgħawwiġ ekonomiku bejn l-impriżi u bjen ir-reġjuni;

8. Huwa tal-fehma li l-miżuri Ewropej ta' tassazzjoni ma jistgħux jiġu limitati għall-iskemi 
ta' tpartit ta' permessi u ta' kwoti, peress li dawn l-iskemi mhumiex l-aktar adattati biex 
jinkisbu l-objettivi ta' tnaqqis ta' ċerti emissjonijiet;

9. Ifakkar li, minkejja l-unanimita fil-qasam tat-tassazzjoni, it-trattati joffru l-possibilita ta' 
koperazzjoni mkabbra u jeżisti wkoll il-metodu miftuħ ta' koordinament; għalhekk 
jistieden lill-Istati Membri biex jipprogressaw fil-qasam tat-tassazzjoni ambjentali fuq 
livell Ewropew, biex jipprevjenu d-dumping fiskali;

10. Jappoġġa t-tnaqqis tat-tassazzjoni fuq ix-xogħol iżda jenfasizza li din mhijiex marbuta 
biss ma' r-riforma tat-tassazzjoni ambjentali; huwa tal-fehma li din għandha tiġi inkluża 
f'riforma globali tat-tassazzjoni bil-ħsieb ta' allokazzjoni aktar ġusta bejn is-salarji, il-
konsumaturi, l-impriżi, id-dħul tal-kapital, u s-servizzi finanzjarji, biex jinkisbu l-objettivi 
ambjentali u ta' ġustizzja soċjali;

11. Huwa tal-fehma li ż-żieda fil-prezzijiet huwa mod kif ikun hemm influwenza fuq il-mezzi 
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ta' produzzjoni u ta' konsum, u ta' użu ta' ċerti mezzi ta' trasport; madankollu jenfasizza li 
l-impatt ta' miżura bħal din jista' jkun limitat minħabba n-nuqqas ta' flessibilita ta' ċerti 
setturi;

12. Huwa tal-fehma li t-twaqqif ta' strumenti bbażati fuq is-suq li jirriżulta f'żieda fil-prezzijiet 
m'għandux iwassal biex il-persuni bi dħul baxx sa salarju medju jiġu esklużi mis-suq 
konċernat u li huwa meħtieġ li flimkien ma' dawn jiġu adottati miżuri ta' kumpens għal 
dawn il-kategoriji; 

13. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm dejta preċiża dwar l-impatt taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti 
u t-tendenzi tal-ħajja, sabiex jintgħażlu l-miżuri li huma l-aktar effikaċji;

Liema strumenti għal liema settur?

14. Jiddispjaċih dwar it-tardjar li ġie mħabbar għar-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-iskema 
ta' tpartit ta' kwoti ta' emissjonijiet tas-CO2; huwa tal-fehma li fil-qasam ta' din ir-
reviżjoni, il-parti tal-kwoti tas-CO2 allokata gratwitament għandha tiġi mnaqqsa sew; 

15. Ifakkar li s-setturi tat-trasport u tal-bini jirrappreżentaw parti kbira mid-domanda għall-
enerġija u mill-emissjonijiet ta' CO2 mhux koperti mill-iskema ta' tpartit ta' kwoti ta' 
emissjonijiet tas-CO2;

16. Huwa tal-fehma li r-reviżjonijiet tal-leġiżlazzjonijiet Komunitarji dwar it-tassazzjoni tal-
prodotti ta' l-enerġija u dik tal-vetturi tqal (Eurovignette) għandhom isiru b'mod konġunt 
sabiex it-tassazzjoni ambjentali tinfluwenza malajr il-komportamenti tas-setturi ekonomiċi 
differenti,

17. Jemmen li huwa meħtieġ li l-applikazzjoni tad-direttiva Eurovignette1 issir obbligatorja fl-
Istati Membri kollha sabiex tinkiseb internalizzazzjoni aħjar ta' l-ispejjeż esterni; huwa tal-
fehma li biex jiġu evitati t-trasferimenti tat-traffiku lejn rotot esklużi mid-direttiva 
Eurovignette, din għandha tiġi estiża għan-netwerk sħiħ tat-toroq;

18. Huwa tal-fehma li, fil-qasam tar-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar it-tassazzjoni tal-prodotti 
ta' l-enerġija, ir-rata minima tat-taxxi għandha tiżdied fil-qasam tat-trasport b'użu 
industrijali jew kummerċjali; jappoġġa d-differenzjament tat-tassazzjoni f'element 
enerġetiku u element ambjentali fuq il-bażi tal-livell ta' emissjonijiet tas-CO2; jenfasizza li 
biex jiġi evitat it-tgħawwiġ bejn l-Istati Membri, għandu jiġi adottat kamp ta' fluttwazzjoni 
ta' rati, li jinkludi r-rata minimi għolja;

19. Jappella lill-Kummissjon u lill-Istati Membri biex jeliminaw id-derogi u l-eżenzjonijiet 
inklużi fid-direttiva dwar it-tassazzjoni tal-prodotti ta' l-enerġija2 u biex jikkunsidraw li 
fil-ġejjieni l-ebda enerġija ma tkun eżentata mit-taxxa;

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 93/89/KEE tal-25 ta' Ottubru 1993, dwar l-applikazzjoni mill-Istati Membri tat-taxxi fuq 
ċerti vetturi użati għat-trasport fit-triq tal-merkanzija, kif ukoll in-nollijiet u l-ħlasijiet għall-użu ta' ċerti 
infrastrutturi (ĠU L 279, 12.11.1993, p. 32).
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE tas-27 ta' Ottubru 2003 li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar 
tassazzjoni fuq prodotti ta' enerġija u elettriku (ĠU L 283, 31.10.2003 p. 51).
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20. Huwa tal-fehma li s-settur tal-bini joffri prospettivi b'saħħithom u jistieden lill-Istati 
Membri biex jinfurzaw mill-ġdid il-politiki tagħhom immirati li jiksbu l-objettiv tat-
tnaqqis tad-domanda għall-enerġija u tas-CO2; jenfasizza l-importanza li jiġi appoġġat l-
iżvilup ta' ħabitat passiv u b'enerġija pożittiva;

21. Jipproponi li għandhom ikunu disponibbli arranġamenti ta' kumpens ibbażati fuq il-
mekkaniżmi tal-Protokoll ta' Kyoto sabiex jifinanzjaw ix-xogħlijiet ta' titjib fl-effiċjenza 
enerġetika fis-settur ta' alloġġ soċjali;

Strumenti u setturi partikulari

22. Huwa tal-fehma li r-riforma tas-sussidji li huma ta' dannu għall-ambjent m'għandhiex tkun 
limitata għall-CAP;

23. Jistenna mill-Kummissjoni li r-reviżjoni tal-linji gwida komunitarji dwar l-għajnuniet 
statali għall-protezzjoni ta' l-ambjent tikkunsidra realment il-ħtieġa li jiġu modifikati t-
tendenzi ta' produzzjoni, ta' ċirkolazzjoni, ta' trasport u ta' konsum;

24. Huwa tal-fehma li l-introduzzjoni ta' rata mnaqqsa tal-VAT fuq il-prodotti ekoloġiċi 
għandha tkun strettament sorveljata sabiex ikun żgurat li hija ta' benefiċċju ġenwin għall-
konsumaturi, u għandha tiġi akkumpanjata minn skemi addizzjonali bħalma hija dik ta' l-
eko-tikkettar u minn sistema li tippermetti kumparar faċli bejn il-prodotti;

25. Jopponi t-twaqqif ta' skema ta' tpartit ta' permessi għall-bijodiversita u l-NOx u l-SO2;

26. Jistieden lill-Kummissjoni biex tinkludi fl-inizjattivi tagħha ż-żamma tal-mekkaniżmi 
attwali adottati mill-Istati Membri biex jappoġġaw l-iżvilupp ta' l-enerġiji rinnovabbli;
jikkunsidra li hemm bżonn ta' aktar evalwazzjonijiet, b'mod partikulari fir-rigward iċ-ċiklu 
tal-ħajja tal-bijofjuwils;

Id-dimensjoni internazzjonali

27. Jappoġġja l-introduzzjoni ta' strument ta' aġġustament fil-fruntieri sabiex jinkisbu l-
objettivi ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet tas-CO2 u tiġi ppreservata l-kompetittivita 
ekonomika ta' l-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel użu mill-istudji li saru 
f'ċerti Stati Membri sabiex tħejji rapport dwar l-adozzjoni ta' strument bħal dan u 
tipprepara proposta leġiżlattiva;

28. Jemmen li sabiex ikun aċċettabli internazzjonalment, strument bħala dan irid jikkunsidra 
l-aħjar tekniki disponibbli u jibqa' favorevoli għall-pajjiżi terzi, b'mod partikulari l-pajjiżi 
li qed jiżviluppaw;

o

o        o

29. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-Unjoni Ewropea hija partikolarment attiva fil-qasam ta' l-ambjent u ħadet l-inizjattiva 
f'numru ta' ideat u azzjonijiet li twettqu fuq it-territorju tagħha kif ukoll fuq livell 
internazzjoni, bħall-Protokoll ta' Kyoto. L-istorja tagħha, kif ukoll l-iżvilupp industrijali u 
ekonomiku tagħha jagħtuha din ir-responsabbilita u dan ifisser li għandna nagħtu eżempju u 
nassumu l-irwol ta' pijuniera fil-qasam tal-politika ambjentali. 

Għalhekk huwa meħtieġ li nilqgħu t-twaqqif ta' kumitat temporanju tal-Parlament Ewropew 
dwar it-tibdil fil-klima.

Fil-preżent, l-eżiġenzi fil-qasam ambjentali żdiedu, u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima teħtieġ 
li jittieħdu azzjonijiet ħafna aktar b'saħħithom milli konna qed nimmaġinaw s'issa.

Għal dan, għandna bżonn nifhmu li s-soċjetajiet tagħna jiffunzjonaw fuq il-ħolqien tal-ġid 
bħala qafas għall-progress ekonomiku u soċjali Dan il-ħolqien tal-ġid dejjem iddependa fuq 
il-flussi li dejjem jiżdiedu ta' materji u ta' enerġija.
Jidher biċ-ċar li din il-formola m'għadhiex valida: l-iskarsezza ta' numru ta' riżorsi naturali fuq 
medda ta' żmien qasir, medju u twil se jwassal għal żieda kontinwa fl-ispejjeż biex dawn jiġu 
miksuba jew esplojtjati kif ukoll żieda fid-domanda fuq livell internazzjonali.

Jeħtieġ li niġġieldu sabiex il-bijodiversita terġa' tiġi restawrata, u l-għan ta' din il-ġlieda 
mhuwiex li jiġi preservat mużew ħaj iżda li jinżammu jew li jiġu restawrati s-"servizzi" vitali 
li jrendulna l-eko-sistemi. Qegħdin fil-periklu l-livell u l-kwalita tar-rakkolti agrikoli, il-
kwalita ta' l-arja, ta' l-ilma, tal-ħamrija, eċċ.

Fil-preżent, l-ispejjeż ambjentali ta' l-attivitajiet tal-bniedem, b'mod partikulari l-attivitajiet 
industrijali u ekonomiċi, jiġifieri b'mod aktar tekniku l-ispejjeż esterni, bil-kemm qed jiġu 
kkunsidrati. 
L-Unjoni Ewropea hija ddeterminata li tikkontrolla aħjar l-impatt fuq l-ambjent ta' l-
attivitajiet tal-bniedem u fl-aħħar fehmet il-ħtieġa li jiġu diversifikati l-metodi ta' ħidma 
tagħha sabiex jinkisbu l-objettivi li ġew stabbiliti. 

Flimkien mal-ġabra tagħha ta' testi leġiżlattivi u ta' miri u standards li stabbiliet, l-Unjoni 
Ewropea żviluppat ukoll għodda oħra bħala għajnuna sabiex jitjieb l-ambjent. Fost dawn 
wieħed jista' jsemmi l-għajnuniet finanzjarji fil-kuntest tas-sussidji, il-parti tas-Seba' FPRD 
maħsuba għall-appoġġ tar-riċerka u ta' l-eko-teknoloġiji favur l-iżvilupp sostenibbli kif ukoll 
il-kampanji ta' informazzjoni u l-azzjonijiet preventivi.
Barra minn hekk, l-istrumenti tas-suq li diġa huma rotta esplorata mill-UE, issa jridu 
jingħataw attenzjoni partikulari kif ukoll proposti ġodda.
Bl-esperjenza li kisbu ċerti Stati Membri, l-UE illum qiegħda fil-pożizzjoni li tipproponi 
approċċ komunitarju f'dan il-qasam billi tibda skemi ġodda u tipproponi l-iskambju ta' prattika 
tajba bejn l-Istati Membri. Din il-politika Komunitarja ovvjament se tirrikjedi l-approvazzjoni 
ta' l-Istati Membri kollha u se jkollha tegħleb it-tħassib ta' uħud minnhom rigward l-
armonizzazzjoni tat-taxxa, u jekk din ma tirnexxix, tista' tiġi implimentata fuq il-bażi ta' 
koperazzjoni mkabbra bejn l-Istati Membri.
L-istrumenti prinċipali li se nindirizzaw, sa fejn jikkonċernaw is-setturi varji, huma l-inċentivi 
finanzjarji u t-taxxi. Ir-rapporteur tagħkom hija konxja sew mill-ħtieġa li nittrattaw b'mod 
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aktar preċiż kwistjonijiet bħalma huma l-iskart, il-politika ta' l-ilma, il-ħamrija, eċċ., iżda hi 
riedet tikkonċentra fuq is-setturi ta' prijorita u tidentifika l-prinċipji li jikkonċernaw l-
istrumenti bbażati fuq is-suq għall-ambjent u l-politiki relatati.
Wieħed mill-aktar strumenti rari tas-suq applikat fil-preżent fuq livell Komunitarju huwa l-
iskema ta' tpartit tal-kwoti ta' emissjonijiet tas-CO2; hemm bżonn li dan l-istrument jiġi 
revedut malajr sabiex isir aktar effettiv.

It-tassazzjoni ambjentali tvarja ħafna minn Stat Membru għall-ieħor u għandha t-tendenza li 
tonqos. Fl-2004, id-dħul medju mit-tassazzjoni ambjentali kien ta' 2.9% tal-PGD ta' l-UE-15, 
fejn kien diġa naqas b'6.5% mill-1999 sa dak iż-żmien. Għalhekk huwa meħtieġ li din ir-rata 
medja tiġi miżjuda kif ukoll li jitnaqqsu d-differenzi bejn l-Istati Membri.

Ir-rapporteur tagħkom hija konxja mir-rekwiżit ta' unanimita fil-qasam tat-taxxa iżda tixtieq 
tenfasizza li hemm ċertu paradoss bejn ir-rikonoxximent tan-natura trans-nazzjonali tat-
thedidiet għall-ambjent u l-istatus quo fil-qasam tat-tassazzjoni ambjentali fuq livell 
Komunitarju.

Din is-sitwazzjoni tiffavorixxi soluzzjonijiet nazzjonali u tista' twassal għal tgħawwiġ fil-
kompetizzjoni bejn l-impriżi ta' l-Istati Membri. Għal raġunijiet ta' kompetittivita, din 
timplika wkoll kompetizzjoni inġusta ta' taxxa u pressjoni kontinwa biex jitnaqqsu r-rati tat-
taxxa, li eventwalment jistgħu jwasslu biex tiġi kompromessa l-vijabbilita tal-finanzi pubbliċi 
u l-appoġġ għall-politiki pubbliċi, inklużi l-politiki ambjentali.
Minħabba n-nuqqas ta' progress fil-qasam tat-tassazzjoni, l-iskemi ta' tpartit ta' permessi jew 
ta' kwoti se jkunu l-uniċi strumenti Komunitarji disponibbli. Avolja l-iskema tat-tpartit ta' 
CO2 tippermetti li jinkisbu l-objettivi għat-tnaqqis ta' emissjonijiet tas-CO2, wieħed xorta jista' 
jiddubita mill-applikazzjoni u l-effikaċja tagħha f'setturi oħra. Fil-fatt, l-emissjonijiet ta' ċerti 
gassijiet b'effett ta' serra jew gassijiet oħra li jniġġsu bħalma huma l-NOx u l-SO2 huma 
marbutin ma' kundizzjonijiet lokali. Fir-rigward tal-bijodiversita l-iskema ta' kumpens tal-
bijodiversita ma tidhirx aċċettabbli. Din tibbaża fuq il-ħolqien mill-bidu nett ta' zona naturali 
partikulari biex tikkumpensa għall-qerda jew għad-degradazzjoni ta' zona oħra sabiex jiġi 
realizzat proġett ekonomiku jew ta' alloġġ. Dan il-kumpens huwa illużorju, għaliex ma jistax 
ikun hemm ekwivalenza bejn iż-żewġ zoni.
Sabiex l-istrumenti tas-suq ikunu effikaċji, huwa meħtieġ li jkunu kumplimentari b'mod
reċiproku u komplimentari ma' strumenti oħra u li l-kamp ta' applikazzjoni tagħhom jiġi 
meftiehem, u li dawn jiġu aċċettati miċ-ċittadini; b'hekk ma jħossux illi dawn huma 
limitazzjoni oħra imposta mill-UE.
Sabiex l-Ewropej jieġu mħeġġa jadottaw tendenzi ta' ħajja u ta' konsum li jirispettaw l-
ambjent u biex jitnaqqas l-impatt ta' l-attivitajiet tal-bniedem fuq l-eko-sistemi, hemm bżonn 
li jkun hemm ċertezza li ċ-ċittadini għandhom l-għażla li jagħmlu dan. Pereżempju, ħaddiem 
ma jistax jiġi penalizzat talli huwa mġiegħel imur ix-xogħol bil-karozza tiegħu għaliex 
m'għandux aċċess għal mezz ta' trasport kollettiv.

Barra minn hemm, biex l-isforzi jiġi aċċettati soċjalment, dawn iridu jkunu progressivi u ma 
jistgħux jiġu penalizzati familji li qegħdin f'sitwazzjoni finanzjarja diffiċli. Filwaqt li t-taxxi 
fuq il-prodotti u s-servizzi għandhom jiġu trattati b'ċerta prekawzjoni, jeżistu  soluzzjonijiet 
possibbli oħra, pereżempju distribuzzjoni mill-ġdid tat-tassazzjoni globali fuq il-bażi tal-
prinċipji ta' solidarjeta u ġustizzja soċjali sabiex jinkisbu l-objettivi ambjentali ta' l-Unjoni.
Fil-fatt wieħed jista' jinnota li parti kbira mit-tassazzjoni ta' l-impriżi u tad-dħul tal-kapital 
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ġiet trasferita lejn il-familji u li din għandha aktar piż fuq id-dħul minn xogħol imħallas inqas.
Madankollu, l-istrumenti tas-suq mhumiex limitati għat-tassazzjoni; ġew imwaqqfa strumenti 
oħra mill-Istati Membri, bħalma huma ċ-ċertifikati ta' ekonomija ta' l-enerġija jew iċ-
ċertifikati ta' enerġija nadifa. Jeżistu miżuri oħra li għandhom jiġu evalwati mhux biss għall-
impatt tagħhom fuq livell ambjentali u dak soċjali iżda anki għall-impatt ekonomiku tagħhom.
Mil-lat tal-kompetittivita ta' l-UE, u dak ta' l-Istati Membri tagħha, wieħed għandu jinnota li 
ċerti politiki, b'mod speċjali fil-qasam tat-trasport tal-merkanzija, se jkunu aktar effikaċji jekk 
dawn se jkunu applikati fuq livell Ewropew. Fil-fatt wieħed jista' josserva li t-taxxi stabbiliti 
minn ċerti Stati Membri fuq it-trasport fit-toroq ma jnaqqsux il-muviment ta' merkanzija fuq 
livell Ewropew iżda jipprovokaw iċ-ċaqliq tat-traffiku lejn rotot mhux taxxati. Fil-qasam tas-
suq intern, l-UE għandha tikkunsidra mill-ġdid l-approċċ tagħha lejn il-kunċett ta' 
kompetizzjoni ħielsa u tagħti prijorita lil approċċ ambjentali fuq is-suq.

L-UE hija suffiċjentament allerta dwar, u konxja mill-isfida li trid taffaċċja, dwar il-kwistjoni 
tat-tibdil fil-klima, sabiex tbassar u tantiċipa l-fallimenti eventwali tal-politiki li għandha fil-
preżent. Riċentament sar studju minn xjenzjati Amerikani li jirraporta żieda ta' 35% fl-
emissjonijiet ta' CO2 meta mqabbla ma' l-1990; jekk dawn iċ-ċifri se jiġu konfermati, dan se 
jkun sinjal ħażin ħafna meta fir-rigward ta' l-objettiv tat-tnaqqis ta' 5% ta' emissjonijiet ta' CO2 li 
jrid jinkiseb sa l-2012 fil-kuntest tal-Protokoll ta' Kyoto.

Ir-rapporteur tagħkom hija konxja sew mid-diffikultajiet li jeżistu biex jiġu adottati 
soluzzjonijiet fuq livell internazzjonali għal ġlieda effikaċi kontra t-tibdil fil-klima. L-Unjoni 
għandha tkompli bl-isforzi tagħha sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2, jitnaqqsu l-
emissjonijiet fuq livell internazzjonali u r-regoli tal-kummerċ internazzjonali, b'mod speċjali 
in-non-diskriminazzjoni ta' l-imsieħba kummerċjali. It-taxxa ta' aġġustament fil-fruntieri 
maħsuba minn ċerti Stati Membri, u dik appoġġjata fir-rapport, tidher li toffri soluzzjoni 
aċċettabbli u għalhekk għandha tiġi appoġġjata mill-Istati Membri kollha u mill-
Kummissjoni. Din it-taxxa tista' tkun f'diskrepanza ma' ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehima 
Ġenerali dwar il-Kummerċ u t-Tariffi, iżda hija f'idejn il-Kummissjoni biex tiżgura li l-istatuti 
tad-WTO jiġu miżmuma. Dawn l-istatuti jeżiġu li l-parteċipanti fid-WTO jkunu jistgħu jieħdu 
miżuri, inkluża azzjoni protezzjonista, li huma neċessarji għall-protezzjoni tas-saħħa u tal-
ħajja tal-bnedmin u ta' l-annimali jew għall-preservazzjoni tal-ħxejjex, jew inkella li jwasslu 
għall-konservazzjoni tar-riżorsi naturali eżawribbli.
It-tbassir fil-qasam ta' l-impatti globali tat-tibdil fil-klima u b'mod aktar ġenerali ta' l-
attivitajiet tal-bniedem fuq in-natura, u bħala konsegwenza fuq is-saħħa tal-bniedem, 
m'għandhomx iwasslu biss għall-waqfien mir-rabta bejn it-tkabbir u l-esplojtazzjoni tar-
riżorsi, it-tendenzi ta' produzzjoni ta' konsum, iżda għal tibdil fil-mudell tagħna ta' żvilupp. 
Dan it-tbassir iwassalna biex norganizzaw transizzjoni lejn mudell ieħor ta' eżistenza għas-
soċjetajiet Oċċidentali tagħna. 
Għalhekk, il-mistoqsijiet li għandna nistaqsu lilna nfusna huma: x'jistgħu jkunu 
sitwazzjonijiet u politiki oħra li għandna noħolqu biex inkunu nistgħu niksbu l-objettivi 
tagħna? Huwa possibbli li ma nibdlux il-modi ta' ħajja tagħna, li ma nnaqqsux la l-
produzzjoni u lanqas il-konsum u xorta naffaċċjaw l-isfidi ambjentali li għandna quddiemna? 
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