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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp 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:

1. Iqis li l-UE hija dipendenti fuq l-importazzjonijiet ta’ riżorsi ta’ materja prima għall-
industrija tagħha, speċjalment għas-settur tat-teknoloġija avvanzata tagħha, u li l-
inizjattiva dwar il-materja prima tal-UE għandha l-għan li tiżgura aċċess għal dawn ir-
riżorsi;

2. Ifakkar li l-Inizjattiva dwar il-Materja Prima (IMP) ġiet ikkritikata minn xi NGOs 
minħabba li ddgħajjef l-objettivi ta’ żvilupp tal-pajjiżi foqra u minħabba li ma 
tikkonformax mal-impenji tal-UE għall-koerenza tal-politika għall-iżvilupp; ifakkar l-
obbligi rigward il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp stabbiliti fl-Artikolu 208 TFUE; 
jitlob lill-Kummissjoni tistabbilixxi grupp ta' ħidma interdipartimentali biex ifassal 
strateġija aktar dettaljata dwar il-materja prima li tirrispetta dawk l-obbligi; ifakkar li t-
traffikar illegali tal-materja prima għadu fost il-kawżi ewlenin għal kunflitti permanenti 
jew fit-tul fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw.

3. Jenfasizza l-importanza li l-politika tal-materja prima tal-Ewropa tqis b'mod sħiħ it-
tkabbir ekonomiku sostenibbli fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u l-istandards soċjali 
speċifiċi tagħhom (hekk kif stabbilit fl-Artikolu 208 TFUE) u tiżgura l-koerenza bejn il-
politika għall-iżvilupp u l-IMP; jemmen għalhekk li l-UE għandha tappoġġa wkoll lill-
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex jibnu faċilitajiet ta' pproċessar, jiddiversifikaw l-
ekonomiji tagħhom, inaqqsu d-dipendenza tagħhom fuq l-esportazzjonijiet tal-materja 
prima u jżidu l-valur miżjud tal-prodotti tagħhom permezz ta' manifattura u pproċessar 
nazzjonali;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi (a) tnaqqis fil-konsum tal-UE tal-materja prima, (b) 
tnaqqis fid-dipendenza tal-UE fuq materja prima impurtata u (c) il-ħolqien ta’ sistema 
sostenibbli u ekwa għall-ġestjoni tar-riżorsi naturali tad-dinja, bħala objettivi ulterjuri 
ewlenin tal-inizjattiva dwar il-materja prima;

5. Jinsisti li l-Parlament Ewropew għandu jiġi regolarment informat dwar l-iżvilupp tal-IMP 
u l-ilħiq tal-objettivi tagħha permezz ta’ rapport annwali dwar il-progress; jitlob li dan ir-
rapport jinkludi wkoll valutazzjoni tal-IMP mil-lat tal-impenn tal-UE favur il-koerenza 
tal-politika għall-iżvilupp;

6. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-inizjattiva mġedda dwar il-materja prima la tirreferi għall-
SPĠ jew għall-SPĠ+ u lanqas tipproponi inċentivi kummerċjali alternattivi għall-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tal-istandards ambjentali, tal-evitar tat-tħaddim tat-
tfal u tas-sostenn għal riformi interni għall-pajjiżi li ma jidħlux fl-ambitu ta’ dawn l-
iskemi; jitlob lill-Kummissjoni ssostni u tħeġġeġ inizjattivi ta’ diversifikazzjoni fl-
ekonomiji tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, li jiddependu ħafna fuq materja prima 
partikolari;

7. Jinnota li d-dħul mill-materja prima jista' jkollu rwol kruċjali fil-ksib tal-Għanijiet ta' 
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Żvilupp tal-Millenju (MDGs) mill-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs); jistieden lill-
Kummissjoni tgħin lill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw jiddiversifikaw l-ekonomiji tagħhom 
u jnaqqsu d-dipendenza fuq il-materja prima biex jitħarsu r-riżorsi naturali li jistgħu jiġu 
eżawriti, u biex issostni lill-pajjiżi l-anqas żviluppati bil-pariri u l-bini tal- kapaċitajiet 
sabiex ikunu jistgħu jiġu stabbiliti mekkaniżmi alternattivi effikaċi li jiġġeneraw it-taxxi;

8. Jistieden lill-Kummissjni tikkunsidra x'inhuma l-benefiċċji ta' żvilupp tar-restrizzjonijiet 
ta' esportazzjoni dwar il-materja prima għall-LDCs, fid-dawl tal-fatt li t-taxxi fuq l-
esportazzjoni huma sors ta' dħul importanti, speċjalment għall-LDCs, u b'hekk jipprovdu 
inċentivi għall-iżvilupp ta' industriji nazzjonali tal-manifattura u l-ipproċessar ta' 
esportazzjonijiet ta' valur miżjud aktar għoli; jenfasizza l-importanza li tissaħħaħ il-
protezzjoni ambjentali billi jiġi ostakolat l-isfruttament bla rażan tar-riżorsi naturali;

9. Jinnota li l-volatilità fil-prezzijiet tal-prodotti bażiċi, sa ċertu punt, tirriżulta mill-
ispekulazzjoni;

10. Jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta malajr proposta leġiżlattiva għal rappurtar pajjiż 
b’pajjiż, ibbażata fuq l-istandards tal-Inizjattiva għat-Trasparenza tal-Industriji Estrattivi 
(EITI) u fuq id-Dodd-Frank Act, Taqsima 1502, fl-Istati Uniti; ifakkar li dan ġie propost 
mill-Kumitat għall-Iżvilupp bħala prijorità parlamentari fi ħdan il-qafas tad-djalogu 
strutturat dwar il-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni għall-2012; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tinkludi fil-proposta tagħha rekwiżit li l-kumpaniji estrattivi jirrapportaw dwar il-bejgħ u 
l-profitti, fuq bażi pajjiżi b'pajjiż, kif ukoll it-taxxi u d-dħul, sabiex tiskoraġġixxi l-
korruzzjoni u tipprevjeni l-evitar tat-taxxa; jenfasizza li t-trasparenza, ir-responsabbiltà 
soċjali tal-kumpaniji u amministrazzjoni li tiffunzjona huma ta' benefiċċju kemm għall-
kumpaniji estrattivi kif ukoll għas-soċjetajiet tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u li 
għandhom abbundanza ta' riżorsi; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa proposta 
leġiżlattiva ekwivalenti għat-Taqsima 1502 tad-Dodd-Frank Act, li tesiġi li kumpaniji li 
jakkwistaw minerali mir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u l-pajjiżi ġirien, juru il-
passi li qed jieħdu biex jiżguraw li x-xiri tagħhom ta' dawn il-minerali mhux qed 
jibbenefikaw lill-gruppi armati li jikkommettu abbużi kontra d-drittijiet tal-bniedem; 
jitlob, f’dan is-sens, lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri jagħmlu pressjoni fuq l-
impriżi Ewropej preżenti fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex ikunu ta' eżempju fl-aspett tar-
responsabilità soċjali u tal-promozzjoni ta’ xogħol deċenti;

11. Jitlob proposta leġiżlattiva li ċċaħħad lil dawk il-kumpaniji tal-UE li ma japplikawx 
standards tal-UE meta joperaw f’pajjiżi li qed jiżviluppaw, minn kwalunkwe forma ta’ 
finanzjament Ewropew, u jesprimi t-tħassib serju tiegħu fir-rigward tal-każijiet numerużi 
u dokumentati tajjeb, fejn kumpaniji Ewropej jiksru standards ambjentali, standards tax-
xogħol u drittijiet tal-bniedem;

12. Jirrikonoxxi d-drittijiet leġittimi tal-gvernijiet u tal-parlamenti tal-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw biex jadottaw politiki u jirregolaw l-investiment barrani fl-interess pubbliku, 
b’konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili, b’tali mod li l-investiment barrani jkun ta' benefiċċju 
għall-ekonomija lokali, joħloq valur miżjud intern u jrawwem l-iżvilupp; jenfasizza li l-
Istrateġija tal-UE dwar il-Materja Prima ma għandhiex tostakola dawn id-drittijiet;

13. Jistieden lill-UE u l-Unjoni Afrikana jipproponu u jimplimentaw azzjonijiet konkreti fil-
qasam tal-bini tal-kapaċitajiet għall-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw b'abbundanza ta' riżorsi 
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skont it-Tieni Pjan tal-Istrateġija Konġunta bejn l-Afrika u l-UE għall-2011-2013 
b’kooperazzjoni mal-Istati Membri, l-industrija u l-partijiet interessati; jilqa’ l-approċċ ta’ 
dan il-Pjan ta’ Azzjoni li jipprovdi taħriġ fl-aħjar prattiki biex jiġu negozjati kuntratti dwar 
il-minerali u jrawwem il-kooperazzjoni xjentifika fis-settur tal-minieri, flimkien mal-
promozzjoni ta’ governanza tajba, inkluża t-trasparenza;

14. Itenni li inizjattivi ta' trasparenza fis-settur tal-industrija ta' estrazzjoni huma fil-fatt favur 
in-negozju, joħolqu sigurtà legali u sħubiji sostenibbli fit-tul u jaġixxu bħala salvagwardji 
kontra l-ftuħ mill-ġdid tan-negozjati jew l-espulsjoni; jinnota li hemm sfidi x’jiġu 
indirizzati u li ċerti kuntratti jeħtieġu kunfidenzjalità iżda madankollu għandhom ikunu 
sottoposti għal skrutinju pubbliku; jinnota li l-Ghanaian Petroleum Revenue Management 
Bill huwa eżempju tajjeb biex minn banda tinżamm ċerta kunfidenzjalità filwaqt li mill-
banda l-oħra, jiġi ssalvagwardat l-iskrutinju parlamentari;

15. Jilqa' l-promozzjoni ta' żvelar ulterjuri ta' informazzjoni finanzjarja u tar-rappurtar pajjiż 
b'pajjiż dwar l-industriji estrattivi, previst mill-Kummissjoni u jistenna bil-ħerqa l-
proposta leġiżlattiva futura tagħha li tindirizza l-iżvelar awtomatiku tal-profitti u l-ħlasijiet 
tat-taxxa ta’ korporazzjonijiet tranżnazzjonali f’kull pajjiż individwali li qiegħed 
jiżviluppa, fejn dawn joperaw, fil-ġlieda kontra l-abbużi ta’ rifuġji fiskali, l-evażjoni tat-
taxxa u l-ħruġ illeċitu tal-kapital; u jappella wkoll għal trasparenza akbar fl-industriji 
kollha li jakkwistaw b’estrazzjoni l-materja prima f’pajjiżi li qed jiżviluppaw, billi jħallsu 
t-taxxi rilevanti u jiddikjaraw l-attivitajiet tagħhom bil-miftuħ; jenfasizza l-importanza ta’ 
kooperazzjoni UE-NU fir-rigward tal-Proċess Kimberley;

16. Jistieden lill-UE tikkonkludi ftehimiet ta' kummerċ ġusti mal-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, inkluż it-trasferiment tat-teknoloġija tal-LDCs, li għandhom iservu bħala 
mudell għal politika kummerċjali sostenibbli li tħaddan ġabra ta’ kriterji soċjali u 
ambjentali;

17. Jitlob għal aktar kooperazzjoni internazzjonali dwar riżorsi strateġiċi permezz tat-tnedija 
ta' proċess miftuħ, inklussiv u trasparenti għal diskussjoni dwar l-użu dinji fil-futur tal-
materja prima u bil-parteċipazzjoni ta' netwerks tas-soċjetà ċivili bħal 'Ippubblika Dak li 
Tħallas' (PWYP); huwa tal-fehma li inizjattivi globali f'qasam daqshekk sensittiv jistgħu 
jservu bħala miżuri għall-iżvilupp tal-fiduċja bejn l-UE u ekonomiji emerġenti, bħalma 
huma ċ-Ċina, il-Brażil u l-Indja;

18. Jistieden lill-UE tinkludi l-obbligi u d-dmirijiet tal-investituri biex jirrispettaw id-drittijiet 
tal-bniedem, l-istandards ambjentali u l-istandard fundamentali tax-xogħol ILO meta 
joperaw f’pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw; iqis li l-kumpaniji tal-UE għandhom ikunu 
legalment responsabbli fil-pajjiżi tagħhom stess għal kwalunkwe ksur ta’ dawn id-drittijiet 
minn sussidjarji tagħhom barra l-pajjiż u minn entitajiet li jikkontrollaw;

19. Iqis li l-istrateġija għall-Materja Prima tal-UE għandha tirrifletti d-differenzi bejn l-
ekonomiji żviluppati u maġġuri, min-naħa, u l-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati min-naħa l-oħra;

20. Jitlob lill-BEI u lill-Kummissjoni jikkunsidraw b'mod aktar rigoruż jekk il-proġetti 
jikkontribwixxux għall-qerda tal-faqar, għall-iżviluppp sostenibbli u għat-tkabbir 
inklussiv, qabel ma jiddeċiedu dwar sostenn min-naħa tagħhom għall-industriji estrattivi 
fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw; jitlob għal moratorju fuq il-finanzjament pubbliku tal-
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UE għall-proġetti ta’ tħaffir fil-minjieri sakemm jiġu adottati regolamenti kontra l-
evażjoni tat-taxxa, u favur it-trasparenza, id-diliġenza dovuta u r-rispett tal-istandards 
soċjali u ambjentali;

21. Jinnota li l-isfruttamant tar-riżorsi naturali għandha tiġi segwita sabiex pajjiż jiġi megħjun 
jissodisfa l-għanijiet soċjali u ekonomiċi usa’ tiegħu, u mhux bħala objettiv fih innifsu;

22. Jenfasizza li t-tħaffir artiġjanali u fuq skala żgħira fil-minjieri (ASM) jista' jkollu rwol 
vitali fil-ħajja lokali, jipprovdi l-impjiegi u jsostni għanijiet ta' żvilupp meta jkun 
uffiċjalment rikonoxxut, regolat u sostnut; juri dispjaċir għan-nuqqas relattiv ta' għarfien u 
għodda analitiċi f'dan il-qasam u jenfasizza l-ħtieġa li tiżdied il-viżibbiltà tiegħu, li jiġu 
ffaċilitati t-tfassil u l-implimentazzjoni aktar effikaċi tal-politika ASM, u jiġu sorveljati l-
isforzi għall-għoti tal-assistenza li jgħinu fil-prevenzjoni ta' nases tal-faqar bħat-tħaddim 
tat-tfal, ambjent tax-xogħol perikoluż, xogħol furzat, li spiss jinsab fit-tħaffir artiġjanali 
fil-minjieri, u kunflitti assoċjati ma' attivitajiet ta' tħaffir fil-minjieri fuq skala żgħira; 
jistieden ukoll lill-UE u l-Istati Membri tagħha jappoġġaw il-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
kemm fil-livell nazzjonali u fil-livell lokali billi jagħmlu disponibbli għarfien dwar prattiki 
ta’ tħaffir sostenibbli fil-minjieri, effiċjenza akbar fir-riżorsi u użu mill-ġdid u riċiklaġġ;

23. Jenfasizza li l-kwestjoni tal-aċċess għall-materja prima għandha tiġi integrata b'suċċess 
fil-miżuri tal-politika għall-prevenzjoni tal-kunflitti u għall-promozzjoni tal-paċi, peress li 
numru sostanzjali ta' kunflitti reġgħu tfaċċaw f'ċerti reġjuni; huwa tal-fehma li l-objettiv 
fit-tul tal-UE għandu jkun l-istabbiliment ta' allarm bikri u sistema għall-prevenzjoni tal-
kunflitti li permezz tagħhom se tkun tista' tiġi identifikata f'waqtha, il-materja prima li 
twassal għal ċerti kunflitti.
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