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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 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. Jilqa' l-Komunikazzjoni u, b'mod partikolari, il-fatt li tiffoka fuq il-materja prima u l-
materja prima rkuprata minn riżorsi minerali u riżorsi bijotiċi, li tenfasizaa l-effiċjenza 
tar-riżorsi u r-riċiklaġġ, u li tirrikonoxxi l-importanza tal-użu ta' minjieri urbani bħala 
sors prezzjuż għall-irkuprar, ir-riċiklaġġ u l-valorizzazzjoni tal-materja prima; jindika l-
potenzjal tal-użu mill-ġdid bħala kategorija separata għall-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti 
u jħeġġeġ lill-Kummissjoni (KE) tiżviluppa l-użu mill-ġdid;

2. Jenfasizza li l-fatt li l-popolazzjoni tad-dinja qed tikber, iż-żieda fil-konsum u l-objettivi 
għat-tkabbir ekonomiku tal-UE, jagħmluha saħansitra aktar essenzjali li t-tkabbir jiġi 
diżakkoppjat mill-użu tal-materja prima; jinsisti għalhekk li għandhom jiġu stipulati 
objettivi ta' tnaqqis biex jiġi stabilizzat l-użu tal-materjali u jipproponi li l-objettiv 
annwali tal-UE għall-effiċjenza tal-materjali jkun ta' 3%;

3. Iħeġġeġ lill-KE tirriċerka l-iżvilupp ta' ġerarkija tal-materja prima biex tiżgura l-użu bl-
ogħla valur miżjud tal-materja prima mingħajr ma tikkomprometti l-ambjent; jistieden 
lill-KE tfassal stampa ċara tal-kompetizzjoni għall-istess materjali u tindirizza l-konsum 
mhux essenzjali tal-materja prima;

4. Jisħaq fuq l-importanza tal-iżvilupp, il-promozzjoni u l-implimentazzjoni ta' approċċ 
għall-materja prima li jqis iċ-ċiklu tal-ħajja, biex b'hekk jiġu estiżi l-ogħla kwalità u l-
ħajja tat-tali materjali, kif ukoll il-ħtieġa għal indikaturi biex jitkejjel l-użu effiċjenti u 
effikaċi tar-riżorsi, u jindika l-importanza li d-Direttiva dwar l-Ekodisinn tiġi 
implimentata kompletament f'dan ir-rigward;

5. Jistieden lill-KE u lill-Istati Membri jkomplu jżidu r-responsabilità tal-produtturi fil-
leġiżlazzjoni sabiex jiżguraw li l-materja prima tkun tista' tiġi rkuprata, użata mill-ġdid, 
riċiklata u valorizzata aktar u sabiex iqanqlu użu effiċjenti tal-materja prima;

6. Jistieden lill-KE tiżviluppa sistema ta' katina ta' kustodja għall-materja prima kollha, waqt 
li tagħti istruzzjonijiet lill-produtturi biex jirreġistraw l-oriġini tal-materja prima permezz 
ta' sistema trasparenti li ssegwi l-eżempji eżistenti (l-FSC u l-FLEGT għall-materja prima 
illegali) u li tippermetti l-iżvilupp futur ta' kriterji ta' sostenibilità għall-materja prima;

7. Jitlob li jkun hemm implimentazzjoni kif suppost u ta' malajr tad-Direttiva Qafas dwar l-
Iskart u ta' projbizzjoni tar-rimi ta' materja prima riċiklabbli f'landfills, kif ukoll kriterji 
stretti u ambizzjużi fir-rigward tal-effiċjenza għall-inċinerazzjoni bl-irkupru tal-enerġija, 
li għandhom ikunu mmirati lejn l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ tal-materja prima minflok l-
inċinerazzjoni;

8. Jistieden lill-KE tintegra l-objettivi tal-pjan ta' azzjoni dwar id-diversità fl-istrateġija dwar 
il-materja prima biex issaħħaħ ir-rabtiet bejn l-ekonomija u l-ambjent u tqis l-effetti 
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ambjentali tal-estrazzjoni, il-produzzjoni, l-użu u r-rimi tal-materja prima; iħeġġeġ lill-
KE tappoġġa l-iżvilupp ta' ppjanar strateġiku dwar l-użu tal-art fl-Istati Membri kollha 
biex l-estrazzjoni tal-materja prima tiġi bbilanċjata mad-domandi l-oħra għall-użu tal-art 
u biex l-ambjent u l-bijodiversità jiġu ssalvagwardjati;

9. Jisħaq fuq ir-rwol tar-responsabilità soċjali korporattivi u l-aderenza mal-ogħla standards 
internazzjonali fl-oqsma ambjentali u soċjali u l-applikazzjoni tal-aħjar teknoloġiji 
disponibbli; jistieden lill-KE ssegwi l-ispirtu tal-liġi tal-Istati Uniti magħrufa bħala d-
Dodd-Frank Bill dwar il-minerali miksuba minn żoni ta' kunflitt u jħeġġeġ lill-KE 
tippreżenta proposta leġiżlattiva; jappoġġa l-Inizjattiva għat-Trasparenza tal-Industriji 
Estrattivi; 

10. Jitlob li jiġu introdotti u promossi b'mod attiv mudelli ekonomiċi aktar sostenibbli 
diżakkoppjati mill-użu materjali, sabiex tiġi żgurata d-disponibilità tal-materja prima fil-
ġejjieni fl-UE; jistieden lill-KE tiżviluppa strumenti legali li jimmiraw lejn użu aktar 
effiċjenti tar-riżorsi, waqt li jevitaw "rebound effects", u jissuġġerixxi li l-KE twettaq 
studju komprensiv dwar il-mudelli ta' leasing ekonomiku bħala alternattivi għas-sjieda 
tal-prodotti u l-impatt tagħhom fuq l-użu u l-irkupru tal-materjali;

11. Iħeġġeġ lill-KE teżamina l-effetti ta' taxxa fuq ir-riżorsi minerali, il-materja prima mhux 
enerġetika, l-użu tal-ilma u tal-art, kif ukoll b'mod partikolari kwalunkwe effett 
sekondarju, bħal sostituzzjoni mhux sostenibbli, evażjoni fiskali jew ċaqliq tal-attività 
ekonomika lejn pajjiżi terzi; jindika li taxxa fuq ir-riżorsi trendi r-riżorsi aktar prezzjużi u 
tirriżulta f'użu, użu mill-ġdid u riċiklaġġ aħjar tal-materja prima u anqas esportazzjoni 
tar-riżorsi.


