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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi fil-kuntest tal-ordni globali multipolari, Stati Membri li jaġixxu waħedhom ma 
jistgħux jiżguraw aċċess suffiċjenti għal prodotti mhux enerġetiċi, bħall-materja prima u 
elementi naturali rari; billi approċċ komuni tal-UE biss jista' jiżgura provvista strateġika u 
sikura għall-industriji Ewropej,

B. billi l-provvista ta' materja prima hi fundamentali għal bosta applikazzjonjiet industrijali; 
billi r-restrizzjonijiet għall-esportazzjoni jxekklu l-ħolqien ta' swieq ħielsa u trasparenti, 
jistgħu jwasslu għal konġestjoni serja għall-provvista ta' materja prima u jillimitaw il-
potenzjal ta' innovazzjoni tal-industriji Ewropej u jistgħu joħolqu problemi fis-suq tax-
xogħol,

C. billi madwar 50% tal-materja prima u tar-riżorsi naturali rari madwar id-dinja, inkluża 
materja prima kritika, jinsabu fi Stati fraġli jew f'reġjuni instabbli,

1. Jilqa' l-proposta għal diplomazija tal-UE dwar il-materja prima u r-riżorsi naturali rari tad-
dinja bil-għan li tinħoloq pjattaforma regolatorja internazzjonali, li tiżgura aċċess għal u l-
forniment ta' materja prima, speċjalment dik kritika, li tiżgura swieq globali miftuħa u l-
promozzjoni ta' kooperazzjoni internazzjonali dwar it-tħaffir sostenibbli ta' materja prima 
u l-użu effikaċi tar-riżorsi skont interessi reċiproċi; jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li 
jiġi stabbilit djalogu b'saħħtu fil-qasam tad-diplomazija dwar il-materja prima bejn il-
pajjiżi industrijalizzati, dawk li bdew jindustrijalizzaw, u dawk il-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw li huma sinjuri fir-riżorsi, bil-għan ukoll li jiġu promossi d-drittijiet tal-
bniedem, il-governanza t-tajba, l-istabilità reġjonali u l-prevenzjoni tar-riskju ta' kunflitti 
dwar ir-riżorsi;

2. Jemmen li t-tqegħid ta' enfasi aktar qawwija fuq l-innovazzjoni fil-livell tal-UE u s-
sostituzzjoni tal-istrateġija dwar il-materja prima f'kull stadju tista' wkoll issaħħaħ il-
pożizzjoni ta' negozjazzjoni tal-Unjoni Ewropea u tevita li tiddependi fuq fornituri 
monopolistiċi;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi diplomazija Track-II dwar il-materja prima billi 
tappoġġja finanzjarjament l-iskambju ta’ organizzazzjonijiet nongovernattivi, ta' 
akkademiċi u gruppi ta’ riflessjoni mill-UE ma’ pajjiżi oħra b’riżorsi rilevanti;

4. Jistieden lill-Kummissjoni torganizza avvenimenti regolari dwar il-materja prima, bħall-
‘Metal Saloons’ tal-JOGMEC, mal-pajjiżi b’riżorsi rilevanti bil-parteċipazzjoni ta’ firxa 
wiesgħa ta' partijiet interessati;

5. Jinnota li l-politika għall-materja prima, għalkemm indipendenti, għandha tkun f’sinerġija 
ma’ politiki oħra tal-UE, speċjalment ma’ politiki li huma mmirati għal materja prima 
mhux tal-minerali (pereżempju prodotti agrikoli) u l-provvisti tal-enerġija;
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6. Iqis li d-diplomazija dwar il-materja prima, il-politika għall-iżvilupp u l-politiki mmirati 
biex jappoġġjaw id-demokratizzazzjoni għandhom ikunu ta' benefiċċju reċiproku u 
għandhom joħolqu sinerġiji; jitlob, għalhekk biex il-kundizzjonalità dwar id-drittijiet tal-
bniedem u d-demokratizzazzjoni tiddaħħal fi ftehimiet futuri mal-pajjiżi msieħba;

7. Jenfasizza li bħala parti mill-kooperazzjoni strateġika tal-UE mal-imsieħba rilevanti 
ewlenin mill-pajjiżi industrijalizzati, emerġenti u dawk li qegħdin jiżviluppaw, 
speċjalment l-Istati Uniti, ir-Russja, iċ-Ċina, il-Ġappun u r-Reġjun tal-Artiku, għandu jiġi 
stabbilit mekkaniżmu ta' twissija bikrija għad-distorsjoni tas-swieq, għan-nuqqas ta' 
provvista u għall-kunflitti minħabba r-riżorsi u dan għandu jiġi kkumplimentat bi grupp ta' 
monitoraġġ fil-livell tal-UE bl-inklużjoni ta' rappreżentanti tal-istituzzjonijiet tal-UE, l-
Istati Membri u setturi partikolari tal-industrija;

8. Jenfasizza r-rwol tar-relazzjonijiet mal-pajjiżi BRICS (il-Brażil, ir-Russja, l-Indja, iċ-
Ċina, l-Afrika t'Isfel), peress illi dawn għandhom riżorsi vasti ta' materja prima iżda li fl-
istess ħin sejrin jassorbu aktar materja prima fil-futur, u għaldaqstant tinħoloq aktar 
kompetizzjoni għall-kumpaniji Ewropej;

9. Jitlob għal standards regolatorji internazzjonali dwar ir-riċiklaġġ, it-tħaffir sostenibbli u l-
governanza t-tajba, inkluż id-drittijiet soċjali, tax-xogħol u tal-bniedem, ir-responsabilità 
soċjali tal-kumpaniji u standards ambjentali, li għandhom jiġu promossi permezz ta' fora 
partikolari, bħall-G8 u l-G20, id-WTO, l-OECD, l-UNCTAD, l-UNEP u l-Bord 
Internazzjonali għall-Ġestjoni Sostenibbli tar-Riżorsi tagħha, il-gruppi ta' studju 
internazzjonali dwar il-metalli, u korpi oħrajn li huma attivi fil-promozzjoni ta' struttura ta' 
governanza sostenibbli globali għall-esplojtazzjoni, il-produzzjoni u l-kummerċ tal-
materja prima, skont il-prinċipju tan-nuqqas ta' ksur tad-dritt ta' żvilupp ta' pajjiżi oħrajn 
fil-qafas tar-regoli internazzjonali;

10. Jilqa' d-determinazzjoni tal-membri tal-G8 u tal-G20 li jiġġieldu l-volatilità tal-prezzijiet 
tal-materja prima u jitlob għall-iżvilupp ta' miżuri konkreti li jiżguraw il-provvista ta' 
materja prima u li jikkontrollaw l-ispekulazzjoni dwar dawn il-prodotti;

11. Jistieden lid-WTO ssegwi mill-qrib l-impatt tar-restrizzjonijiet dwar l-importazzjoni u l-
esportazzjoni u ta' ostakoli oħrajn fuq il-prezz tal-materja prima; f'dan ir-rigward 
jappoġġja l-ħolqien, fid-WTO, ta' għodda għall-monitoraġġ tal-ostakoli tariffarji u mhux 
tariffarji għall-kummerċ tal-materja prima u tar-riżorsi naturali rari u l-ħolqien, fil-G20 , 
ta' "Bord ta' Stabilità dwar il-Materja Prima u Elementi Rari"; jitlob ukoll lid-DĠ għall-
Kummerċ biex ikompli jsegwi r-restrizzjonijiet dwar l-esportazzjoni u ostakoli oħrajn 
għall-prezz tal-materja prima;

12. Jilqa' l-inklużjoni ta' garanziji konkreti dwar l-aċċess għas-swieq għall-materja prima fil-
ftehimiet kummerċjali fl-UE u bħala prerekwiżit għal sħubija fid-WTO; jitlob li l-aċċess 
għal u l-governanza sostenibbli tal-materja prima jiddaħħlu fil-ftehimiet kollha tal-UE 
mal-pajjiżi terzi rilevanti, ibbażat fuq ir-rikonoxximent tal-interdipendenza dejjem akbar 
bejn il-pajjiżi, iżda jenfasizza wkoll l-importanza li d-diplomazija dwar il-materja prima 
tkun differenzjata biex tqis is-sitwazzjonijiet tal-pajjiżi rispettivi;

13. Hu tal-fehma li l-UE u l-pajjiżi terzi rilevanti għandhom jaħdmu flimkien b'mod 
konsenswali, fi spirtu ta' sħubija reali, għall-benefiċċju reċiproku tagħhom fir-rigward tal-
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provvista tal-materja prima; jitlob għalhekk li l-appoġġ għall-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, għandu jinkludi t-trasferiment tal-għarfien fi kwistjonijiet xjentifiċi u legali, 
sabiex jiġi stabbilit il-bini sostenibbli tal-kapaċità u jitlob ukoll għall-standards komuni 
għat-tħaffir u l-produzzjoni, inkluż standards dwar id-drittijiet tal-bniedem;

14. Jiddeskrivi l-importanza tal-kooperazzjoni bilaterali dwar il-materja prima, kif muri mill-
UE u l-Unjoni Afrikana f'Ġunju 2010, u jħeġġeġ sforzi ulterjuri fil-kuntest tal-Pjan ta' 
Azzjoni Konġunt bejn l-Afrika u l-UE għall-2011-2013; jitlob l-iżvilupp ta' kooperazzjoni 
simili ma' pajjiżi oħrajn li huma produtturi ewlenin ta' materja prima vitali; jipproponi, 
bħala waħda mill-miri reali tad-diplomazija dwar il-materja prima, id-diversifikazzjoni 
tar-riżorsi mill-Asja tax-Xlokk lejn l-Amerika Latina u l-Afrika, ta' ċerta materja prima li 
fuqha l-UE hi dipendenti fuq l-importazzjoni;

15. Jemmen li l-potenzjal sinifikanti tar-Reġjun tal-Artiku hu marbut mar-riżorsi naturali 
tiegħu u mal-industriji ibbażati fuqhom; jenfasizza l-ħtieġa ta' aċċess ġust għall-materja 
prima fir-Reġjun tal-Artiku, bi qbil mar-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Jannar 2011 dwar 
Politika tal-UE sostenibbli għat-Tramuntana Estrema (P7_TA(2011)0024); jenfasizza l-
importanza ta' żvilupp sostenibbli u l-użu sikur u kkontrollat tar-riżorsi naturali fir-Reġjun 
tal-Artiku bi qbil mal-prinċipju ta' prekawzjoni;

16. Jenfasizza l-importanza tat-trasparenza u jtenni l-appoġġ tiegħu għall-Inizjattiva għat-
Trasparenza tal-Industriji Estrattivi (EITI) u għall-Ippubblika Dak li Tħallas (PWYP), 
bħala eżempji pożittivi għal standards internazzjonali għat-trasparenza, u jitlob lill-
Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jadottaw miżuri li jtejbu t-
trasparenza fil-qasam tal-provvista; jemmen li dawk l-investimenti li jirċievu appoġġ mill-
Bank Ewropew tal-Investiment għandhom japplikaw dawn l-istandards sabiex 
jippromwovu prattiċi ta' tħaffir sostenibbli fil-pajjiżi terzi rilevanti;

17. Jilqa' l-ħidma ta' tħejjija mill-Kummissjoni dwar il-proposta leġiżlattiva tar-rekwiżiti ta’ 
divulgazzjoni tal-industrija tal-estrazzjoni għall-kumpaniji elenkati fil-boroż tal-UE; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tibni fuq id-dispożizzjonijiet ta' divulgazzjoni tal-Istati Uniti li 
jinsabu fis-Sezzjoni 1504 tad-"Dodd-Frank Act" u jitlob rekwiżiti ta' rappurtaġġ fil-livell 
ta' pajjiż b'pajjiż; 

18. Jistieden lill-Kummissjoni, sabiex tinkludi fit-tħejjija ta' strumenti ta' azzjoni esterna 
ġodda għall-perjodu wara l-2013, miżuri ta' appoġġ għall-governanza tajba u t-tħaffir 
sostenibbli fil-programmi għall-istabilità demokratika u ekonomika ta' Stati fraġili li huma 
fornituri ta' materja prima;

19. Jemmen li r-responsabilità għal diplomazija tal-UE koerenti u effikaċi tinsab fis-SEAE u 
fis-servizzi rilevanti tal-Kummissjoni – u b'mod speċjali mad-DĠ għall-Kummerċ, 
rigward kwistjonijiet kummerċjali – b'kordinament mill-qrib mal-Kunsill u mal-
Parlament; jemmen barra minn hekk, li r-rilevanza strateġika tal-materja prima għandha 
tiġi riflessa fl-organizzazzjoni tas-SEAE u fir-reklutaġġ tad-delegazzjoni partikolari tal-
UE; jenfasizza l-importanza tal-kordinament tal-politika barranija tal-UE u tal-Istati 
Membri fil-qasam tal-materja prima.

20. Jemmen li l-UE għandha tikkordina l-azzjoni flimkien mal-Istati Uniti tal-Amerika u ma' 
msieħba oħrajn fit-tfittxija għad-diversifikazzjoni tar-riżorsi tal-elementi rari u fit-tnaqqis 
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tal-indipendenza fuq fornituri ewlenin ta' materja prima u ta' elementi rari; hu tal-fehma li 
dawn il-kwistjonijiet għandhom jiffurmaw parti mill-aġenda tas-samits li ġejjin bejn l-UE 
u l-Istati Uniti;

21. Jitlob lill-Aġenzija Ewropea għad-Difiża tikkontribwixxi, bi qbil mal-Artikolu 42(3) tat-
TUE, għall-identifikazzjoni ta' miżuri għat-tisħiħ tal-bażi industrijali u teknoloġika tas-
settur tad-difiża fir-rigward tal-materja prima; 
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