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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 ta' użu effiċjenti ta' riżorsi fil-kisba tal-għanijiet tal-istrateġija 
Ewropa 2020; jenfasizza l-fatt li d-diżakkoppjar tat-tkabbir ekonomiku mill-konsum tar-
riżorsi hu kruċjali għat-titjieb tal-kompetittività industrijali tal-Ewropa u għat-tnaqqis tad-
dipendenza relattiva tagħha fuq l-importazzjoni ta' riżorsi;

2. Jinnota li s-suċċess tal-politika għall-użu effiċjenti ta' 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 biex 
tiżgura li din il-proposta ewlenija tkun ta' suċċess;

3. Jappoġġja l-idea tal-Kummissjoni għal trasferiment tat-tassazzjoni lil hinn mix-xogħol u 
lejn il-konsum tar-riżorsi; jilqa' l-ħsieb biex l-Istati Membri jitħeġġu jneħħu b'mod 
gradwali s-sussidji li huma ta' ħsara għall-ambjent (EHS);

4. Jenfasizza l-fatt li l-promozzjoni tal-użu effiċjenti ta' riżorsi teħtieġ bidla mill-qiegħ fit-
tendenzi tal-konsum u produzzjoni, li tista' tinkiseb permezz ta' soluzzjonijiet ġodda għal 
ġestjoni intelliġenti tar-riżorsi ; jitlob, għalhekk, investiment fid-disinn ta' prodotti, fir-
riċiklaġġ tar-riżorsi u l-ġestjoni tal-skart, fis-sostituzzjoni u l-użu mill-ġdid tal-iskart;

5. Jemmen li għandu jitwettaq sforz akbar fl-iżvilupp tar-riżorsi minerali, ta' metall u ta' 
forestrija eżistenti fl-Ewropa; jenfasizza l-potenzjal tal-Ewropa tat-Tramuntana li 
tikkontribwixxi għall-bżonnijiet ta' materja prima tal-UE u jitlob li jkun hemm żvilupp 
strateġiku u ambjentalment b'saħħtu u l-ġestjoni tar-riżorsi tagħha;

6. Jenfasizza ż-żieda fil-kompetizzjoni globali għar-riżorsi u "l-metalli meħtieġa għat-
teknoloġija"; jenfasizza li "t-tmexxija ambjentali" globali tal-Ewropa u l-potenzjal għal 
"impjiegi ambjentali" fl-UE għandhom dipendenza qawwija fuq il-provvista sikura ta' 
dawn ir-riżorsi importati; jitlob għal 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;


