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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-importanza tal-użu tar-riżorsi b'effiċjenza għall-kisba tal-għanijiet tal-
istrateġija Ewropa 2020; jenfasizza l-fatt li d-diżakkoppjar tat-tkabbir ekonomiku reali 
mill-konsum tar-riżorsi, speċjalment tal-materjali, hu kruċjali għat-titjib tal-kompetittività 
industrijali tal-Ewropa u għat-tnaqqis tad-dipendenza relattiva tagħha fuq l-importazzjoni 
ta' riżorsi, b'mod partikolari tal-materja prima; jemmen bis-sħiħ li l-Programm ta' Qafas 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Orizzont 2020 għandu jkollu rwol vitali f'dan ir-rispett; 
jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi aktar dettalji dwar kif il-progress tal-Istati Membri lejn 
aktar effiċjenza fl-użu tar-riżorsi se jiġi vvalutat b'mod konkret bħala parti mill-proċess 
tas-Semestru Ewropew. jitlob lill-Istati Membri jadottaw Pjanijiet Direzzjonali Nazzjonali 
ta' Effiċjenza fl-Użu tar-Riżorsi li jinkludu miżuri u miri speċifiċi bi qbil mal-objettivi tal-
Pjan Direzzjonali tal-UE;

2. Jinnota li l-ilma huwa riżors vitali li jeħtieġ li jiġi protett u ġestit b'mod effikaċi fl-UE; 
huwa tal-fehma li, peress li l-baċiri fejn jinġabar l-ilma spiss jinsabu fit-territorju ta' 
diversi Stati Membri, jeħtieġ investiment konġunt għall-immaniġġjar tal-ilma;

3. Jinnota li s-suċċess tal-politika għall-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi jiddependi bil-qawwi fuq 
il-konsistenza tagħha mal-politiki interni jew esterni rilevanti tal-UE u mal-impenn 
politiku tal-Istati Membri li jimplimentawha; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta miri 
ċari, li jistgħu jitkejlu u verifikabbli, kif ukoll indikaturi u miżuri  inkluż objettivi speċifiċi 
u inizjattivi leġiżlattivi konkreti bl-għajnuna tal-fondi u tal-mekkaniżmi finanzjarji 
meħtieġa biex jappoġġawhom  biex tiżgura li din il-proposta ewlenija tkun ta' suċċess 
jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li l-pjan direzzjonali għal Ewropa effiċjenti fl-użu tar-
riżorsi jkun konsistenti mal-istrateġija tal-UE dwar il-materja prima;

4. Jappoġġja l-idea tal-Kummissjoni għal trasferiment tat-tassazzjoni lil hinn mix-xogħol u 
lejn il-konsum tar-riżorsi u t-tassazzjoni ambjentali; jemmen, madankollu, li f'ħafna setturi 
t-taxxa fuq ir-riżorsi minerali mhijiex għodda fiskali adegwata għaż-żieda fl-effiċjenza fl-
użu tar-riżorsi; jilqa' l-ħsieb biex l-Istati Membri jitħeġġu jneħħu b'mod gradwali s-
sussidji li huma ta' ħsara għall-ambjent (EHS) billi jippreparaw pjanijiet u skedi u 
jirrappurtaw dwarhom bħala parti mill-Programmi Nazzjonali ta' Riforma tagħhom; 
jinnota li dan jista' jinkiseb b'mod li joħloqx ħsara għall-kompetittività tal-UE jew li ma 
jżidx ir-riskju tar-rilaxx tal-karbonju; iħeġġeġ lill-Istati Membri jippromwovu t-teknoloġiji 
ġodda u t-tkabbir sostenibbli, inter alia, bl-iżgurar li politiki ta' akkwist pubbliku jirriflettu 
aħjar l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi; jemmen li l-attivitajiet immirati biex jiġu żviluppati 
kriterji u l-promozzjoni tal-użu tagħhom mill-awtoritajiet pubbliċi għandu jissaħħaħ;

5. Jinnota li t-tassazzjoni indiretta jew it-tneħħija tas-sussidji eżistenti mhijiex għodda 
adegwata biex iżżid l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi peress li tista' twassal għal esternalitajiet 
negattivi f'diversi setturi u żżid it-tħassib dwar l-ekwità soċjali; jinnota li kull żieda fin-
nefqa totali tal-materja prima tista' twassal għall-ħruġ tal-investimenti mill-UE;



PE462.765v02-00 4/8 AD\889679MT.doc

MT

6. Ifakkar li l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi għandu jkollha l-għan ta' għajnuna lill-Ewropa biex 
iżżid il-prestazzjoni teknika sabiex ikun hemm aktar estrazzjoni ta' materja prima tul il-
katina kollha tal-valur (fil-kuntest ta' tħaffir fil-minjieri, l-ipproċessar, l-irfinar, ir-
riċiklaġġ);

7. Jenfasizza l-fatt li bosta setturi industrijali żiedu b'mod sostanzjali l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi, prinċipalment minħabba ż-żidiet kbar fil-prezzijiet; jenfasizza, madankollu, li l-
promozzjoni tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi titlob bidla profonda fit-tendenzi ta' konsum 
tas-soċjetà, flimkien ma' bidliet fil-produzzjoni li huma mmexxija aktar mill-prestazzjoni 
milli mit-tendenza li jistgħu jinkisbu permezz ta' soluzzjonijiet ġodda għall-ġestjoni u l-
politiki effiċjenti fl-użu tar-riżorsi li jwasslu għall-akbar benefiċċji għall-UE f'termini ta' 
tkabbir, impjiegi u sigurtà tal-enerġija; jitlob għalhekk għal:

– investiment f'mudelli kummerċjali innovattivi; 

– attenzjoni akbar li għandha tingħata għall-użu mill-ġdid tal-materja prima 
b'investiment fid-disinn ta' prodotti li jiffunzjonaw b'mod affidabbli fuq perjodu ta' 
żmien twil (miż-żmien meta tqiegħdu fis-suq sat-tmiem tal-ħajjiet utli tagħhom), li 
ladarba jispiċċaw, huma faċli li jiġu ġestiti f'termini tar-riċiklaġġ u tal-ġestjoni tal-
iskart u li jistgħu jissewwew faċilment u jerġgħu jintużaw; 

– Investiment fir-riċerka dwar it-teknoloġiji sostenibbli ġodda tat-tħaffir fil-minjieri u 
teknoloġiji għall-ipproċessar tal-metalli;

– estensjoni tal-ambitu tad-direttiva dwar l-ekodisinn, abbażi ta' valutazzjoni tal-impatt, 
biex tkopri l-kriterji bħall-effiċjenza tar-riżorsi, ir-rati ta' materjal riċiklat, id-
durabbiltà u l-kapaċità tal-użu mill-ġdid u l-implimentazzjoni totali ta' dik id-direttiva; 

– adozzjoni ta' programm tal-ogħla kwalità bħala mekkaniżmu effikaċi ta' inċentiv għat-
titjib fil-prestazzjoni;

8. Jitlob lill-Kummissjoni tallinja l-użu effiċjenti tar-riżorsi fl-inizjattivi ewlenin dwar il-
"Politika Industrijali Integrata" u l-"Unjoni tal-Innovazzjoni", li għandhom jinkludu l-
iżvilupp ta' strateġiji u politiki industrijali settorali fuq perjodu ta' żmien twil, li huma 
meħtieġa biex jgħinu t-tranżizzjoni għal ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' 
karbonju u b'użu effiċjenti tar-riżorsi u tal-enerġija;

9. Jitlob li ssir l-implimentazzjoni ta' malajr tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart u b'mod 
partikolari tal-ġerarkija tal-iskart, li għandu jkollha l-għan li tipprijoritizza l-prevenzjoni, 
l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u possibilitajiet oħra ta' rkupru fir-rigward ta' metodi tar-rimi 
filwaqt li progressivament jitnaqqsu l-miżbliet;

10. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li jintużaw prodotti alternattivi li jimmodifikaw il-mudelli 
ta' konsum intensiv tal-enerġija u l-materjal, filwaqt li jżommu l-istess livell ta'
prestazzjoni, u l-ħtieġa għal materja prima alternattiva u għal materjali oħra li jnaqqsu l-
livell ta' intensità tal-enerġija fil-proċessi tal-manifattura;

11. Jinnota li l-mod l-aktar sikur biex jinkiseb l-użu effiċjenti tar-riżorsi mingħajr ma jiġu 
kompromessi l-kapaċità industrijali Ewropea, il-potenzjal tat-tkabbir u l-kompetittività, u 



AD\889679MT.doc 5/8 PE462.765v02-00

MT

biex titjieb id-disponibilità u l-prestazzjoni tat-teknoloġiji meħtieġa għall-effiċjenza akbar 
fl-użu tar-riżorsi u kompetittività ekonomika akbar, huwa l-investiment fir-riċerka, l-
iżvilupp u l-innovazzjoni; jitlob għalhekk għal:

– sforzi Ewropej fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni li jkunu allinjati mal-objettivi ta' 
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi;

– l-allokazzjoni ta' finanzjament suffiċjenti bħala parti mill-Orizzont 2020 (skont il-
programmi marbutin mal-isfidi tas-soċjetà u l-kompetittività industrijali) u fil-kuntest 
ta' strumenti speċifiċi għall-SMEs, għal programmi ta' riċerka u l-innovazzjoni li 
jiffokaw fuq effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u fuq ir-riċerka dwar materjali ta' sostituzzjoni 
ġodda;

12. Jenfasizza l-importanza tal-użu tar-riżorsi proprji tagħha għall-kompetittività u l-
innovazzjoni tal-industrija Ewropea; jenfasizza r-rwol ta' teknoloġiji ġodda tat-tħaffir fil-
minjieri għat-tħaffir sostenibbli fil-minjieri;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tipproduċi, malajr kemm jista' jkun, metodi akkurati ta' 
indikaturi bbażati fuq iċ-ċiklu tal-ħajja għall-kejl tal-konsum attwali tar-riżorsi u sabiex 
ikun jista' jfassal politiki effikaċi dwar l-użu effiċjenti tar-riżorsi, jadatta għal tendenzi 
futuri u jimmaniġġja n-nuqqasijiet reali u artifiċjali tal-materja prima;

14. Jilqa' il-pubblikazzjoni mill-Kummissjoni ta' Pjan ta' Azzjoni ġdid ta' Ekoinnovazzjoni 
ġdid, skont l-impenn meħud fil-pjan tal-Unjoni tal-Innovazzjoni, u jitlob għall-
implimentazzjoni sostnuta tiegħu;

15. Jinnota li l-użu effiċjenti tar-riżorsi m'għandux ikun għan fih innifsu, minflok għandu jkun 
għodda indispensabbli għall-akkwist tal-iżvilupp, it-tkabbir, is-sostenibbiltà, il-
kompetittività, l-impjiegi u l-prosperità għaċ-ċittadini u l-impriżi Ewropej;

16. Huwa tal-fehma li l-materjali naturali, li jinkludu l-injam ipproċessat u l-materjali minerali 
ipproċessati, jistgħu jintużaw b'suċċess bħala sostituti għall-materjali tal-bini li jintużaw 
fil-preżent;

17. Jinnota li n-nuqqas ta' utenti finali huwa ostakolu kbir għar-riċiklaġġ sħiħ ta' skart 
muniċipjali differenzjat; jikkunsidra li teknoloġiji innovattivi u skemi ta' appoġġ 
finanzjarju għall-SMEs huma essenzjali sabiex jiġu manifatturati prodotti ta' kwalità 
għolja u mmexxija mis-suq, bl-użu ta' dawn ir-riżorsi;

18. Jitlob li jkun hemm Sħubiji Ewropej għall-Innovazzjoni u Ċentri ta' Għarfien Innovattivi li 
huma maħsuba għall-qasam tal-materja prima sabiex jiġi indirizzat mhux biss l-aspett tal-
isfruttar, il-ġestjoni u r-riċiklaġġ sostenibbli tar-riżorsi, iżda wkoll dawk tal-prevenzjoni, l-
użu mill-ġdid u s-sostituzzjoni;

19. Jitlob lill-Kummissjoni tinvestiga kif l-użu effiċjenti fl-użu tar-riżorsi jista' jiżdied fl-
industrija tat-tħaffir fil-minjieri u tal-ipproċessar tal-UE sabiex tiżdied il-kompetittività u 
s-sostenibilità, billi jiġi promoss inter alia l-użu ta' teknoloġiji ġodda u t-titjib fil-
produzzjoni ta' prodotti sekondarji flimkien ma' metalli bażiċi;
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20. Jikkunsidra li r-riżorsi Ewropej għandhom jiġu ġestiti b'mod aktar strateġiku u 
ambjentalment b'saħħtu; jemmen li għandu jitwettaq sforz akbar fl-iżviluppi tar-riżorsi 
eżistenti fl-UE, b'mod partikolari ta' minerali, metalli u injam kif ukoll riżorsi tal-enerġija 
li jinkludu l-fjuwils fossili; jenfasizza l-potenzjal tal-UE li tikkontribwixxi għall-bżonnijiet 
ta' materja prima tagħha stess u jitlob għat-tnaqqis tad-dipendenza tal-Ewropa fuq l-
importazzjonijiet tal-materja prima prodotta b'metodi ambjentalment sostenibbli;

21. Huwa tal-fehma li l-industriji fl-Istati Membri għandhom jiddependu dejjem aktar fuq 
materja prima domestika; jinnota li l-ġestjoni ta' riżorsi domestiċi għandhom jiżguraw li 
huma ma jinħlewx u li jintużaw għall-benefiċċju tal-komunitajiet lokali, pereżempju 
permezz tad-dħul fiskali jew ta' impjiegi f'impjanti tal-ipproċessar tal-materja prima li 
jinsabu qrib tal-postijiet fejn jintużaw;

22. Jenfasizza li biex tiġi żgurata s-sigurtà tar-riżorsi minerali għall-Istati Membri, jeħtieġ li 
titqies il-bażi tal-iżvilupp sostenibbli permezz tal-protezzjoni tad-depożiti tal-fjuwils 
fossili, l-iżvilupp tal-bażi tar-riżorsi potenzjali u l-ħolqien ta' politika adegwata għall-
isfruttar tar-riżorsi minerali;

23. Jenfasizza li r-riżorsi tal-forestrija tal-UE għandhom potenzjal kbir li jagħtu kontribut 
għall-miri tal-UE dwar l-użu effiċjenti tal-enerġija u li joffru mod sostenibbli għaż-żieda 
tal-użu effiċjenti tal-enerġija fis-settur tal-bini tagħha;

24. Iħeġġeġ lill-UE tippromwovi l-użu tal-bijomassa, li hija materja prima rinovabbli, għall-
produzzjoni u l-użu ta' prodotti b'sors bijoloġiku;

25. Jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħaħ il-ħarsien tal-forestrija fl-UE u biex jiġu kkonsolidati l-
metodi ta' prevenzjoni ta' riskju assoċjati magħha, peress li r-riżorsi tal-forestrija u l-
kwalitajiet ambjentali tal-injam jikkostitwixxu kapital naturali importanti; jitlob li jiġu 
stabbiliti strumenti finanzjarji għall-prevenzjoni tan-nirien fil-foresti u miżuri għall-
prevenzjoni tal-parassiti; jitlob lill-Kummissjoni, flimkien mal-industrija tal-injam, biex 
teżamina l-iskop għat-teħid ta' miżuri speċifiċi bl-għan tal-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
tal-forestrija, b'mod partikolari permezz ta' proġetti pilota; jappoġġja użu aħjar tal-miżuri 
tal-forestrija li huma diġà fis-seħħ, sabiex jitjieb il-valur ekonomiku tal-foresti u tiġi 
żgurata aktar disponibbiltà tal-injam, pereżempju permezz ta' xogħol ta' tħawwil mill-ġdid 
skont programmi ta' żvilupp rurali;

26. Jenfasizza l-ħtieġa li jsir investiment fir-riċiklaġġ ta' materja prima u ta' elementi terrestri 
rari, peress li t-tħaffir fil-mini, l-irfinar u r-riċiklaġġ tal-elementi terrestri rari għandhom 
impatt ambjentali sever jekk ma jiġux immaniġjati kif suppost;

27. Jenfasizza l-importanza taż-żieda fil-kontrolli tal-esportazzjonijiet illegali tal-iskart sabiex 
materja prima ta' valur tinżamm fi ħdan l-UE;

28. Jenfasizza ż-żieda fil-kompetizzjoni globali għar-riżorsi u "l-metalli meħtieġa għat-
teknoloġija"; jenfasizza li t-tmexxija politika u teknoloġika tal-Ewropa għall-iżvilupp 
sostenibbli globali, il-pożizzjoni kompetittiva tal-UE u l-potenzjal għal "impjiegi 
ambjentali" fl-UE għandhom dipendenza qawwija fuq il-provvista sikura ta' dawn ir-
riżorsi importati; jitlob għall-ħolqien ta' valur miżjud Ewropew permezz tal-iżvilupp ta':
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– politika ta' innovazzjoni industrijali tal-UE bbażata fuq il-prinċipji tat-tnaqqis, l-użu 
mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u s-sostituzzjoni;

– strateġija internazzjonali komprensiva għall-provvista sostenibbli tal-materja prima 
għall-UE b'mod partikolari għal elementi terrestri rari, inklużi minn sorsi tal-UE;
jinnota li din l-istrateġija għandha tinkludi ukoll politika kummerċjali tal-UE bbażata 
fuq it-trasparenza, ir-reċiproċità u r-rispett għad-demokrazija, l-ambjent u fuq l-
iżvilupp sostenibbli f'pajjiżi li jesportaw;

29. Jitlob li tiġi dedikata attenzjoni addizzjonali lit-teknoloġiji innovattivi li jagħmlu possibbli 
l-irkupru u l-użu mill-ġdid ta' materja prima ta' valur, bħat-tħaffir fil-miżbliet u t-tħaffir ta' 
minjieri urbani;

30. Jitlob lill-Kummissjoni biex issaħħaħ is-servizzi ta' konsulenza dwar l-użu effiċjenti tar-
riżorsi, b'mod partikolari għall-SMEs, pereżempju billi ssaħħaħ programmi bħal dawn 
amministrati fl-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (EACI); jitlob 
lill-Kummissjoni tappoġġa l-SMEs f'dan il-qasam billi tippromwovi l-qsim tal-aħjar 
prattiki fost l-Istati Membri, u tipprovdi aċċess għar-riċerka relevanti skont l-FP7 u l-
Orizzont 2020;

31. Jenfasizza l-importanza tal-ħiliet u t-taħriġ; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jinvolvu ruħhom fi djalogu mill-qrib mas-sħab soċjali, l-akkademja u l-industrija f'dan il-
kuntest; jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati Membri, f'kollaborazzjoni mal-industrija u l-
akkademja, biex tappoġġja l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi permezz ta' programmi 
universitarji speċjali u boroż ta' studju; ikompli jappoġġja, f'dan il-kuntest, il-programmi 
ta' skambju f'dan il-qasam bħall-Programm dwar il-Minerali u l-Ambjent Erasmus 
Mundus.
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