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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 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. Jaqbel mal-fehma tal-Kummissjoni li industrija tal-azzar b’saħħitha u kompetittiva hija 
importanti għall-bażi industrijali tal-Ewropa; jirrimarka li l-UE hija t-tieni l-akbar 
produttriċi tal-azzar fid-dinja bi produzzjoni ta’ ’l fuq minn 177 miljun tunnellata ta’ azzar 
fis-sena, li tammonta għal 11 % tal-produzzjoni globali; jirrimarka, barra minn hekk, li l-
politika kummerċjali jista’ jkollha rwol importanti fil-promozzjoni tal-iżvilupp tal-
industrija tal-azzar; 

2. Jenfasizza li wieħed mill-aħjar modi kif l-UE tista’ tiddefendi l-industrija tagħha huwa 
billi tipprovdi inċentivi biex l-azzar jiġi prodott bl-iżjed proċessi tal-produzzjoni effiċjenti 
u ġusti; jirrimarka li l-istandardizzazzjoni u l-politiki tal-akkwist tal-gvern għandhom rwol 
importanti ħafna fil-ħolqien ta’ dawn l-inċentivi, u li l-prinċipju tal-kost taċ-ċiklu tal-ħajja 
stabbilit fid-direttivi riveduti tal-UE dwar l-akkwist tal-gvern iqis ukoll l-esternalitajiet 
ambjentali negattivi tal-proċessi tal-produzzjoni;

3. Jiddeplora l-fatt li xi sħab kummerċjali imponew ostakli inġusti għall-kummerċ, bħal 
restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni u dazji fuq l-esportazzjoni ta’ materja prima (eż. skrapp 
ferruż), li kkontribwew għal tnaqqis fid-disponibbiltà ta' materja prima u għal żieda 
eċċessiva fl-ispejjeż tal-produzzjoni tal-azzar fl-UE;

4. Jirrimarka li l-iskrapp ferruż huwa materja prima strateġika u jappoġġa l-azzjoni tal-
Kummissjoni biex ittejjeb il-libertà tal-aċċess għas-swieq tal-materja prima, 
partikolarment is-swieq tal-minerali tal-ħadid, il-faħam għall-kokk u l-materjal riċiklabbli, 
u jqis li din il-libertà tal-aċċess hija element importanti għall-iżgurar tal-kompetittività tal-
industrija tal-azzar Ewropea f'termini globali; jenfasizza, madankollu, li r-riċiklaġġ tal-
azzar jeħtieġ li jkun inċentivat biex l-industrija tal-azzar Ewropea ssir aktar sostenibbli u 
aktar indipendenti mill-importazzjoni ta' materja prima, il-produzzjoni ssir aktar effiċjenti 
filwaqt li titrawwem l-innovazzjoni fir-rigward tal-proċessi tal-produzzjoni u jitnaqqas l-
impatt ambjentali tal-manifattura tal-azzar tul il-katina kollha tal-produzzjoni, u sabiex 
tingħata spinta lid-domanda għall-prodotti sostenibbli tal-azzar għall-kostruzzjoni; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tibda attivitajiet ta' standardizzazzjoni relatati mas-sostenibbiltà 
għall-prodotti tal-azzar għall-kostruzzjoni (SustSteel);

5. Jenfasizza li ostakli inġusti għall-kummerċ minn pajjiżi terzi li jinvolvu din il-materja 
prima jeħtieġ li jitneħħew, jekk ikun hemm bżonn, permezz ta' approċċ ta' reċiproċità 
bbażat partikolarment fuq ir-regoli ambjentali rigorużi li japplikaw fl-Ewropa għat-
trattament u l-użu tal-iskrapp;

6. Jiddeplora l-fatt li xi wħud mis-sħab kummerċjali jużaw miżuri żleali u restrittivi, bħal 
limitazzjonijiet fuq l-investiment u preferenzi fl-akkwist pubbliku li jipproteġu lill-
industriji tal-azzar domestiċi, u b’konsegwenza joħolqu xkiel eċċessiv fuq l-esportazzjoni 
tal-azzar tal-UE; jiddepplora wkoll il-fatt li, sa minn meta bdiet il-kriżi globali fl-2008, 
kien hemm intensifikazzjoni dejjem tiżdied tal-miżuri protezzjonisti minn ħafna pajjiżi 
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terzi biex jappoġġaw l-industriji tal-azzar tagħhom;

7. Jenfasizza li kummerċ ġust bil-prodotti tal-azzar jista’ jiffunzjona biss biż-żamma mad-
drittijiet fundamentali tal-impjegati u mal-istandards ambjentali;

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-impenji kollha li jsiru fin-negozjati u fil-ftehimiet 
kummerċjali eżistenti u futuri jiġu sodisfatti effettivament; jitlob li l-Kummissjoni tuża 
b’mod effikaċi u rapidu l-istrument għad-difiża tan-negozju tal-UE, u, b’konformità mar-
regoli tad-WTO, tirrikorri, jekk ikun meħtieġ, għall-mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-
tilwim, u tiġġieled kontra prattiki kummerċjali żleali u l-intensifikazzjoni ta’ miżuri 
protezzjonisti użati minn ħafna pajjiżi terzi, li qed jagħmlu dannu lill-interessi tal-UE, 
speċjalment fir-rigward ta' restrizzjonijiet fuq materja prima;

9. Jirrimarka li s-suq globali tal-azzar għadu jsofri minħabba l-kapaċità eċċessiva, li huwa 
stmat li tilħaq 542 miljun tunnellata; ifakkar li ċ-Ċina hija responsabbli għal 
200 miljun tunnellata ta’ kapaċità eċċessiva, filwaqt li l-produzzjoni globali tagħha 
tirrappreżenta 50 % tal-produzzjoni dinjija totali; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tiżgura li ftehimiet kummerċjali futuri jkunu jinkludu 
dispożizzjonijiet li jtejbu b'mod sinifikanti l-opportunitajiet ta’ esportazzjoni u l-
possibilitajiet ta’ aċċess għas-suq għall-prodotti Ewropej tal-azzar u bbażati fuq l-azzar;

11. Jirrimarka li l-industrija tal-azzar hija l-iżjed utent frekwenti tal-istrumenti għad-difiża 
tan-negozju; jesprimi t-tħassib tiegħu fir-rigward tat-tul taż-żmien – medja ta' sentejn – li 
l-Kummissjoni teħtieġ biex tinstiga miżuri tal-antidumping, mentri, fil-każ tal-Istati Uniti, 
dan il-perjodu huwa ta' sitt xhur biss; jistieden lill-Kummissjoni tieħu passi biex tiżgura li 
l-UE jkollha strumenti effikaċi għad-difiża tan-negozju li jistgħu jintużaw rapidament u li 
jippermettulha taħdem aktar malajr biex tindirizza l-każijiet ta' dumping, kif meħtieġ 
minħabba l-kompetizzjoni ħarxa li l-industrija Ewropea tiffaċċaja fi ħdan ekonomija 
globalizzata;

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiċċekkja li s-sistema “Sorveljanza 2” tiżgura mill-inqas l-istess 
garanziji ta’ sorveljanza u ta’ monitoraġġ kontra sussidji inġusti u dumping bħas-sistema 
ta' sorveljanza minn qabel ta’ importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tal-ħadid u tal-azzar 
stabbilita fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1241/2009;

13. Huwa tal-fehma li l-istandards tal-UE fir-rigward tar-responsabbiltà soċjali korporattiva 
(CSR) u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema għandhom jiġu implimentati minn kumpaniji 
Ewropej f’pajjiżi terzi, u li l-iżvilupp reġjonali għandu jiġi promoss;

14. Jappoġġa l-pjan tal-Kummissjoni li twettaq valutazzjoni tal-impatt fuq l-industrija tal-UE 
li tqis l-interessi u l-isfidi tas-settur tal-azzar qabel l-iffirmar ta' ftehimiet ta’ kummerċ 
ħieles;

15. Jitlob lill-Kummissjoni tevalwa regolarment l-impatt kumulattiv tal-ftehimiet, kemm 
dawk fis-seħħ fil-preżent kif ukoll dawk li qed jiġu nnegozjati, fuq il-bażi ta' kriterji 
speċifiċi u definiti, inkluż dwar il-mod li bih jiġu involuti l-partijiet interessati;

16. Iqis li n-negozjati mas-sħab kummerċjali tagħna għandhom ikunu bbażati fuq approċċ 
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reċiproku li jqis kunsiderazzjonijiet bħall-aċċess għal swieq ġodda, l-aċċess għall-materja 
prima, ir-riskju ta’ ħrib tal-karbonju u tal-investiment, kundizzjonijiet ekwi u t-telf tal-
għarfien;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tal-UE tiftaħ negozjati mas-sħab kummerċjali li jirrealizzaw 
volum għoli ta’ importazzjoni fl-UE, bħal pereżempju t-Turkija u Abu Dabi, biex 
tiddiskuti l-possibbiltà ta’ limiti fl-ammonti importati;

18. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa, kemm jista’ jkun malajr, viżjoni strateġika tal-
politika industrijali tagħha biex, fost affarijiet oħra, tgħin lil dawk is-setturi industrijali 
affettwati minn kapaċità strutturali eċċessiva, filwaqt li l-politika kummerċjali tagħmilha 
konsistenti mal-interessi strateġiċi tal-UE;

19. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni timmonitorja s-swieq tal-iskrapp u tirrifletti fuq miżuri possibbli 
li jistgħu jittieħdu, jekk meħtieġ, sabiex tiġi indirizzata l-ħrib tal-karbonju lejn pajjiżi 
mhux tal-UE; 

20. Jenfasizza li l-innovazzjonijiet fi prodotti ġodda (pereżempju azzar ta’ saħħa għolja iżda 
fl-istess waqt flessibbli) u fi proċessi ġodda fil-produzzjoni hija l-muftieħ biex tiżdied il-
kompetittività tal-industrija tal-azzar Ewropea fil-konfront ta’ fornituri f’pajjiżi terzi, u li 
dan il-qasam għandu jkun soġġett għal promozzjoni speċjali;

21. Jinsab konvint li l-parteċipazzjoni tal-impjegati fit-twettiq ta’ miżuri marbuta mal-
innovazzjoni u r-ristrutturar hija l-aqwa garanzija biex jintlaħaq suċċess ekonomiku;

22. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tagħraf l-esperjenzi pożittivi tal-KEFA, 
partikolarment fir-rigward tal-konsiderazzjonijiet strateġiċi tripartitiċi u tar-riċerka, u 
tistabbilixxi kumitat tripartitiku korrispondenti bl-isem “Azzar 2020”.
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