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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Ewropa li tuża r-riżorsi b’effiċjenza
(2011/2068(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ‘il-Pjan Direzzjonali għal 
Ewropa b'użu effiċjenti tar-riżorsi’ (COM(2011)0571),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ‘Ewropa li tuża r-riżorsi 
b'effiċjenza – Inizjattiva ewlenija taħt l-Istrateġija Ewropa 2020’ (COM(2011)0021),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ‘Ewropa 2020 – Strateġija għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ (COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2011 dwar strateġija effettiva 
tal-materja prima għall-Ewropa1,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Pjan Direzzjonali għal Ewropa 
b’użu effiċjenti tar-riżorsi adottat fid-19 ta' Diċembru 2011 (18786/11) u l-konklużjonijiet 
tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2010 dwar l-amministrazzjoni sostenibbli tal-materjali u l-
produzzjoni u l-konsum sostenibbli:  kontribut ewlieni għal Ewropa effiċjenti fl-użu tar-
riżorsi,

– wara li kkunsidra r-rapport taż-ŻEE dwar ‘L-Ambjent Ewropew - il-qagħda u l-prospetti 
2010’ (SOER2010),

– wara li kkunsidra l-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp Sostenibbli fil-
Brażil, li se ssir fl-20-22 ta’ Ġunju 2012,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat għall-
Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, u l-Kumitat għas-
Sajd (A7-0000/2012),

A. billi l-kriżi ekonomika u finanzjarja turi li l-Ewropa għandha l-bżonn urġenti ta' sorsi 
ġodda ta’ tkabbir ekonomiku sostenibbli;

B. billi l-użu żejjed tar-riżorsi naturali jwassal għal degradazzjoni ambjentali u għall-qerda 
tal-kapital naturali tad-dinja;

C. billi l-użu intensiv tar-riżorsi u ż-żieda għolja fil-konsum globali qed jgħollu l-prezzijiet 
tal-materja prima, bil-prezzijiet reali tal-prodotti jiżdiedu b’147% mill-bidu ta' dan is-
seklu;  billi probabbilment l-UE se taffronta sfidi serji sabiex tiżgura l-aċċess għal, u l-
provvista kontinwa ta’, riżorsi ewlenin; 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0364.
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D. billi l-bidla lejn ekonomija li tuża r-riżorsi b’mod effiċjenti u li tirrispetta l-limitazzjonijiet 
planetarji, twassal għal aktar kompetittività u għal sorsi ġodda ta’ tkabbir u tal-impjiegi 
permezz tal-iffrankar tal-ispejjeż minħabba aktar effiċjenza, il-kummerċjalizzazzjoni tal-
innovazzjonijiet u minħabba ġestjoni aħjar tar-riżorsi tul iċ-ċiklu kollu ta’ ħajjithom;

E. billi l-Eurobarometer ta’ Marzu 2011 juri li l-użu tar-riżorsi b’mod effiċjenti u l-
produzzjoni u l-konsum sostennibli huma parti mit-tħassib ewlieni taċ-ċittadini tal-UE;

Azzjonijiet prijoritarji

1. Jitlob għall-ħolqien ta’ Task Forces konġunti għat-tlett oqsma ewlenin tal-ikel, l-
akkomodazzjoni u l-mobilità: dawn għandhom jikkonsistu minn esperti mill-
Kummissjoni, mill-Istati Membri, mill-industrija u mis-soċjetà ċivili u għandhom, fi 
żmien sena, jiżviluppaw Pjanijiet t’Azzjoni Ewropej għall-Użu Effiċjenti tar-Riżorsi 
b’punti ta' riferenza ċari

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jistimulaw is-suq tal-materjali 
sekondarji u biex jinkoraġixxu t-talba għall-materjali riċiklati billi jiżvilluppaw kriterji 
għat-twaqqif tal-ħela u inċentivi ekonomiċi, bħat-tnaqqis tar-rati tal-VAT għal materjali 
sekondarji, sal-2013;  għalhekk jitlob ukoll għall-ħolqien ta' 'żona Schengen' għall-iskart 
sabiex ikun hemm moviment liberu bejn l-Istati Membri tal-iskart li jrid jiġi riċiklat;

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssaħħaħ ir-riċerka u l-innovazzjoni teknoloġika biex titħaffef it-
tranżizzjoni għal ekonomija ekoloġika; jenfasizza li ‘l-Unjoni tal-Innovazzjoni’ huwa 
wieħed mill-muturi għal Ewropa li tuża r-riżorsi b'effiċjenza;

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jiżviluppaw u jużaw indikaturi ċari u 
li jistgħu jitkejlu għal attività ekonomika li tikkunsidra t-tibdil fil-klima, il-bijodiversità u 
l-użu effiċjenti tar-riżorsi sat-tmiem tal-2012;

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex testendi l-ambitu tad-direttiva dwar l-ekodisinn għal 
prodotti li mhumiex relatati mal-enerġija u biex tistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn dwar 
il-prestazzjoni tal-prodotti, inkluż il-kontenut riċiklat, id-durabbiltà u l-kapaċità tal-użu 
mill-ġdid, sabiex jittejjeb l-impatt ambjentali tagħhom u  jiġu promossi s-swieq tar-
riċiklaġġ; 

Aġenda għat-tkabbir futur

6. Japprova l-Inizzjattiva Ewlenija dwar Ewropa li tuża r-riżorsi b'effiċjenza u l-Pjan 
Direzzjonali għal Ewropa b’użu effiċjenti tar-riżorsi u l-viżjoni tiegħu tal-2050, inklużi l-
miri fundamentali; jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq malajr il-leġiżlazzjoni u l-
inizzjattivi l-oħra neċessarji kollha biex jinkisbu l-għanijiet u biex ikun żgurat li l-politiki 
tal-UE kollha huma konformi magħhom;

7. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lin-negozji biex jiffukaw l-istrateġiji 
ekonomiċi tagħhom fuq t-titjib radikali fl-użu effiċjenti tar-riżorsi li jwassal għas-
separazzjoni tat-tkabbir ekonomiku mill-konsum tar-riżorsi;  jemmen ukoll li jeħtieġ 
niffukaw kemm fuq l-effiċjenza kif ukoll fuq l-effettività tal-użu tar-riżorsi; 
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8. Jenfasizza l-urġenza li tittieħed azzjoni immedjata biex jiġu appoġġati l-innovazzjoni u l-
investiment f’tekniki ġodda u mudelli kummerċjali u li jinħolqu l-inċentivi li se jwasslu 
għal benefiċċji fit-tul għall-ekonomija; jenfasizza r-rwol prinċipali tas-settur privat biex 
ikun hemm tkabbir ekonomiku ekoloġiku;

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jintegraw bis-sħiħ l-għanijiet tal-użu 
effiċjenti tar-riżorsi fis-Semestru Ewropew dwar il-koordinament tal-politika ekonomika; 

Nitrasformaw l-ekonomija 

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw inċentivi li jinkorraġġixxu 
kumpaniji biex ikejlu, isibu punti ta' referenza u jtejbu kontinwament l-użu effiċjenti tar-
riżorsi, kif ukoll miżuri biex jestendu l-prinċipju tar-responsabbiltà tal-produtturi u biex 
jeliminaw ostakoli li jnaqqsu l-użu effiċjenti tar-riżorsi;

11. Jitlob rekwiżiti iktar b’saħħithom dwar l-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku (APE) għal 
prodotti li għandhom impatt ambjentali kbir u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tevalwa fejn 
l-APE jista’ jiġi marbut ma’ proġetti ffinanzjati mill-UE; jitlob għal sforzi li jippromwovu 
l-akkwist konġunt u netwerks ta’ uffiċjali ta’ akkwist pubbliku bħala appoġġ għall-APE 
sat-tmiem ta' din is-sena;

12. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li l-acquis tal-UE dwar l-iskart, fosthom il-miri 
minimi, jkun implimentat bis-sħiħ permezz tal-istrateġiji nazzjonali tagħhom għall-
prevenzjoni u l-ġestjoni tal-iskart; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiffaċilita l-acquis dwar l-iskart u tintroduċi projbizzjoni 
ta’ miżbla progressiva, flimkien ma’ miżuri ta’ tranżizzjoni adegwati;

14. Jenfasizza l-importanza tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni sabiex titħaffef il-bidla 
għal Ewropa li tagħmel użu effiċjenti tar-riżorsi; jinnota l-bżonn ta’ aktar innovazzjoni 
b’mod partikolari fl-estrazzjoni ta’ materjali favur l-ambjent, fil-kimika, fir-riċiklaġġ, fil-
potenzjal tal-użu mill-ġdid, u s-sostituzzjoni ta' materjali li għandhom impatt ambjentali, 
teknoloġiji u t-tfassil għal inqas użu ta’ materjal u enerġija;

15. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex ixaqilbu lejn l-użu ta' tassazzjoni ambjentali fil-kontabilità 
tad-dħul pubbliku għall-medja tal-UE ta’ aktar minn 10% sal-2020, f’konformità mal-
Istati Membri bl-aħjar prestazzjoni; jenfasizza li dan se jippermetti t-tnaqqis ta’ taxxi 
oħrajn bħal dawk fuq ix-xogħol, se jżid il-kompetittività u joħloq ambjent ekwu;

16. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippreżentaw pjanijiet konkreti għat-
tneħħija b'mod gradwali tas-sussidji li huma ta' ħsara għall-ambjent qabel l-2020;

Il-kapital naturali u s-servizzi tal-ekosistemi

17. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jevalwaw il-valur ekonomiku tal-
ekosistemi u jintegraw dawn il-valuri fis-sistemi ta’ rappurtar u kontabilità sal-2015;

18. Jenfasizza li l-bijodiversità hija essenzjali għall-eżistenza tal-ħajja tal-bniedem u għall-
benessri tas-soċjetajiet, kemm b'mod dirett kif ukoll b’mod indirett, permezz tas-servizzi 
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tal-ekosistemi li tipprovdi; jilqa’ u jappoġġja l-istrateġija tal-UE dwar il-bijodiversità sal-
2020, flimkien mal-miri u l-azzjonijiet tagħha kollha; jenfasizza l-importanza tal-
integrazzjoni tal-protezzjoni tal-bijodiversità, anki fi ħdan Ewropa li tagħmel użu 
effiċjenti tar-riżorsi;

19. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tibda proġetti piloti għal diversi riżorsi, eż. tal-fosfru, 
biex ikun hemm użu mill-ġdid ta’ 100% fl-2020; jenfasizza li dawn il-proġetti piloti 
għandhom ikunu finanzjati b’mod diretti mill-fondi strutturali;

20. Jenfasizza l-importanza tal-agrikoltura sostenibbli, il-bidliet fid-dieta biex jitnaqqas l-
ammont ta’ proteini li nieħdu mill-annimali u biex jitnaqqas l-użu tal-art

Governanza u Monitoraġġ

21. Ifakkar fl-importanza ta’ għadd ta’ miri settorali koerenti, li jistgħu jitkejlu u ċari, fosthom 
mira totali, sabiex ikunu implimentati l-viżjoni u l-miri speċifiċi tal-Pjan Direzzjonali; 
jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq proposta konkreta għal dawn il-miri għall-UE sa’ 
mhux aktar tard mill-2013 u biex tiżgura li l-politiki tal-UE jkunu konformi mal-miri 
stabbiliti; jikkunsidra li l-miri speċifiċi inklużi fil-Pjan Direzzjonali għandhom jitqiesu 
bħala miri sakemm ma jkunux stabbiliti miri aktar dettaljati; jistieden lill-Istati Membri 
biex jinkludu miri korrispondenti fl-istrateġiji tagħhom għall-użu effiċjenti tar-riżorsi;

22. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tadotta indikaturi b’saħħithom u li jinftiehmu malajr, skont 
l-istrumenti ta’ kontabilità integrati, sabiex ikun hemm monitoraġġ tal-progress fl-ilħiq ta' 
dawn il-miri; 

23. Jappoġġja l-proposta mill-Kummissjoni sabiex jiġi stabbilit indikatur ewlieni 
kkumplimentat minn għadd ta’ indikaturi dwar l-art, l-ilma, il-materjali u l-karbonju; 
jenfasizza li dawn għandhom ikunu bbażati fuq approċċ tal-impatt li jikkunsidra l-impatti 
tul iċ-ċiklu kollu ta’ ħajja; 

24. Jenfasizza li l-indikaturi tal-użu effiċjenti tar-riżorsi speċifiċi huma importanti ħafna fl-
oqsma tal-politika kollha u jistieden lill-Kummissjoni biex tintegra l-indikaturi tal-użu 
effiċjenti tar-riżorsi fil-valutazzjonijiet tal-impatt tagħha kollha;

25. Jikkunsidra li s-seba’ EAĠ għandu jkun immirat lejn il-kisba tal-viżjoni u tal-miri tal-Pjan 
Direzzjonali lejn Ewropa li tagħmel użu effiċjenti tar-riżorsi;

26. Jenfasizza li l-innovazzjoni ekoloġika tal-UE tistimula aktar użu effiċjenti tar-riżorsi lil 
hinn mill-fruntieri tagħna, u għalhekk jonqos it-tnaqqis tar-riżorsi globali;  għalhekk 
iħeġġeġ lill-Istati Membri biex isaħħu l-istrateġija nazzjonali għall-użu effiċjenti tar-
riżorsi u jaqsmu t-tagħrif tagħhom f’forum globali bħas-summit Rio+20;

°

°       °

27. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

“L-ekonomija globali qiegħda toħroġ bil-mod, u b'mod irregolari, mill-agħar kriżi li l-
maġġoranza tagħna qatt esperjenzaw.  Filwaqt li nittrattaw problemi immedjati bħar-rata 
għolja ta’ qgħad, il-pressjonijiet ta’ inflazzjoni jew id-defiċits fiskali, irridu nħarsu lejn il-
futur u nsibu modijiet ġodda biex niżguraw li t-tkabbir u l-progress li konna mdorrijin bihom 
huma assigurati fis-snin li ġejjin.” OECD, Tkabbir Ekoloġiku 2011

L-isfidi huma ċari: il-pjaneta tagħna qed toqrob lejn 9 biljun persuna fl-2050, l-ammont ta’ 
konsumaturi mill-klassi medja kważi se jirdoppja għal aktar minn 3 biljun persuna fl-għaxar 
snin li ġejjin, skont il-FAO il-produzzjoni tal-ikel għandha tiżdied b’70% sal-2050, u bħalissa 
diġà hemm 60% tal-ekosistemi globali li huma degradati jew użati b’mod li mhuwiex 
sostenibbli. 

L-Ewropa għandha bżonn ta’ aġenda ġdida għat-tkabbir futur. Din l-aġenda l-ġdida se teħtieġ 
bidla fundamentali. Mod ġdid kif nħarsu lejn il-produzzjoni u t-tendenzi ta’ konsum tagħna. 
Din se teħtieġ bidliet mhux biss tekniċi, iżda wkoll istituzzjonali u innovazzjoni soċjali. L-
aġenda l-ġdida għat-tkabbit futur se tassigura livell għoli ta’ prosperità u ta' kwalità ta’ ħajja 
fl-Ewropa.

Il-Pjan Direzzjonali għal Ewropa li tuża r-riżorsi b’effiċjenza se jwettaq l-analiżi u 
jistabbilixxi l-ewwel passi lejn din l-aġenda l-ġdida. Madankollu dan ma tirriflettix is-sens 
neċessarju ta’ urġenza. M'aħniex fil-pożizzjoni li nieħdu għaxar, jew għoxrin sena biex 
inwettqu l-bidla lejn ekonomija ċirkolari. Id-dinja kompetittiva li fiha qed ngħixu u t-tkabbir 
spettakolari tal-ekonomiji emerġenti ma jħallulniex dan l-ammont ta’ ħin. Il-Kummissjoni 
Ewropea qed tistabbilixxi d-direzzjoni t-tajba, iżda mhux qed tkun konkreta biżżejjed fil-passi 
li għandhom jittieħdu.

Huwa l-kompitu tal-Parlament li jistabbilixxi l-prijoritajiet u li jmexxi lill-Kummissjoni, lill-
Istati Membri u lill-industrija lejn aġenda aktar ambizzjuża. Għal dik ir-raġuni din l-
istituzzjoni m’għandhiex biss issegwi l-istruttura tal-Pjan Direzzjonali, iżda l-ewwel għandha 
tiddefinixxi l-prijoritajiet tagħha u tistabbilixxi l-kriterji għall-aġenda l-ġdida għat-tkabbir 
futur, sabiex issaħħaħ il-pożizzjoni tagħha u tibgħat messaġġ politiku ċar. 

L-isfidi ewlenin huma: 1) Li tinħoloq aġenda komuni b’saħħitha mas-settur publiku u privat. 
It-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari hija sfida tas-soċjetà u għandha titħaddan minn 
kulħadd.  2) Li jittejjeb b'mod radikali l-użu Ewropew ta' materjali sekondarji u jinħolqu l-
inċentivi adegwati biex jiġi evitat l-iskart jew utilizzat mill-ġdid. 3) Li l-użu effiċjenti tar-
riżorsi u s-sostenibbiltà jsiru l-ogħla prijoritajiet fil-programmi tal-innovazzjoni kemm fil-
livell Ewropew kif ukoll fil-livell nazzjonali. 4) Li jinbidel il-mod kif inkejlu l-ġid u t-tkabbir 
ekonomiku tagħna billi nikkunsidraw is-sostenibbiltà ambjentali, il-kapital naturali u l-użu 
effiċjenti tar-riżorsi. 5) Li jiġu stabbiliti kriterji għall-prodotti kollha li jidħlu fis-suq Ewropew 
billi nestendu l-ambitu tad-direttiva dwar l-Ekodisinn b’kontenut riċiklat, bid-durabbiltà u bl-
użu mill-ġdid. 

L-aġenda l-ġdida għat-tkabbir futur tfisser li l-affarijiet ma jistgħux ikunu bħas-soltu. Dan ħa 
jkun eżerċizzju politiku diffiċli. Dan jeħtieġ kuraġġ u viżjoni. U teħtieġ ukoll is-saħħa li 
nwettqu l aġenda fuq medda itwal ta’ żmien. Għandna bżonn nerġgħu naħsbu b'mod serju 
dwar is-sussidji eżistenti. Ħafna minn dawn mhumiex biss ta’ ħsara għall-ambjent, iżda ukoll 
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għall-innovazzjoni. Speċjalment issa, fi żminijiet ta’ awsterità is-sussidji governattivi ta’ u l-
pakketti ta' stimolu jridu jiffukaw fuq it-tisħiħ tal-ekonomija tagħna b’mod strutturali. Dan 
jeħtieġ it-tneħħija b’mod gradwali ta’ sussidji li jagħmlu ħsara, u toħloq b'hekk opportunitajiet 
ġodda. 

Id-dibattitu politiku ta’ spiss jiffoka fuq il-kwistjoni tal-miri u l-indikaturi. U d-dinja 
xjentifika ħadmet u għadha taħdem fuq l-iżvilupp kontinwu tagħhom. Tassew, jeħtieġ li 
jkollna d-data tajba. Iżda diġà nafu biżżejjed dwar id-direzzjoni li għandna nieħdu. M'aħniex 
fil-pożizzjoni li nistennew għal indikaturi u miri perfetti, li dejjem jidhru li jistgħu jintlaħqu fi 
ftit snin.  Issa għandna biżżejjed tagħrif biex nimxu 'l quddiem b’mod politiku. Id-dettalji 
jistgħu jsiru aktar tard.

Din mhijiex biss aġenda Ewropea. Għandha titħaddan anki fil-livelli nazzjonali, reġjonali u 
lokali l-aġenda l-ġdida għat-tkabbir futur . L-Eurobarometer juri r-rieda taċ-ċittadini Ewropej 
li jieħdu rwol attiv f’din l-aġenda. B’konsum iktar sostenibbli, bit-tnaqqis tal-iskart, bil-ġabra 
u l-għażla aħjar tal-iskart. Din l-attitudni turi li l-użu aktar effiċjenti tar-riżorsi mhuwiex 
eżerċizzju impost minn fuq, iżda jista' jiġi promoss miż-żewġ naħat. Minn fuq u minn isfel. Il-
politikanti lokali għandhom rwol kruċjali fir-rigward tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini. L-użu 
effiċjenti tar-riżorsi huwa kunċett li ċ-ċittadini tagħna jħaddnu, mela ejja nagħmlu bħalhom. 

Internazzjonalment, din hija l-unika triq ‘il quddiem. L-UE għandha tieħu rwol ewlieni billi 
tippromwovi din l-aġenda l-ġdida għat-tkabbir futur fis-summit Rio+20. It-tranżizzjoni lejn 
ekonomija ekoloġika ma tistax tkun evitata.  Użu aktar effiċjenti tar-riżorsi huwa parti 
integrali tal-ekonomija ekoloġika. L-UE għandha tuża s-saħħa politika u ekonomika tagħha 
biex tħeġġeġ partijiet oħra tad-dinja biex jaħdmu fl-istess direzzjoni.

Biex niżguraw il-benesseri tagħna stess u biex nagħtu lill-ġenerazzjonijiet futuri l-possibilità li 
jgawdu l-istess benefiċċji li ngawdu minnhom aħna, jeħtieġ li nżommu mal-limiti ta’ dak li 
għandha x’toffri l-pjaneta tagħna, u nifirdu t-tkabbir ekonomiku tagħna mill-użu tar-riżorsi 
tagħna.


