
PR\1005720MT.doc PE521.512v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

2013/2177(INI)

14.10.2013

ABBOZZ TA’ RAPPORT
dwar Pjan ta’ Azzjoni għal industrija tal-azzar kompetittiva u sostenibbli fl-
Ewropa
(2013/2177(INI))

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Rapporteur: András Gyürk



PE521.512v01-00 2/10 PR\1005720MT.doc

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW ..............................3

NOTA SPJEGATTIVA..........................................................................................................9



PR\1005720MT.doc 3/10 PE521.512v01-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Pjan ta’ Azzjoni għal industrija tal-azzar kompetittiva u sostenibbli fl-Ewropa

(2013/2177(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 173 tat-Titolu XVII tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (li kien l-Artikolu 157 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea), li 
jkopri l-politika industrijali tal-UE u jirreferi, fost affarijiet oħra, għall-kompetittività tal-
industrija tal-Unjoni,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Ġunju 2013 dwar il-Pjan 
ta’ Azzjoni dwar l-Azzar, bit-titolu ‘Pjan ta’ Azzjoni għal industrija tal-azzar kompetittiva 
u sostenibbli fl-Ewropa’ (COM (2013) 0407),

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-10 ta’ Ġunju 2013, ikkummissjonat mill-Kummissjoni 
miċ-Ċentru għall-Istudji Politiċi Ewropej, bit-titolu ‘Stima ta’ impatt tal-ispiża 
kumulattiva għall-industrija tal-azzar’1,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar strateġiji reġjonali 
għaż-żoni industrijali fl-Unjoni Ewropea2,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Marzu 2013 bit-
titolu‘Green Paper - Qafas għall-politiki dwar il-klima u l-enerġija sal-
2030’ (COM(2013)0169),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjonijiet maħruġa fit-12 ta’ Frar 2013 mir-Round Table 
ta’ Livell Għoli dwar il-futur tal-Industrija tal-Azzar Ewropea3,

– wara li kkunsidra d-dibattitu tiegħu tal-4 ta’ Frar 2013, b’segwitu għad-dikjarazzjoni tal-
Kummissjoni, dwar l-irkupru tal-industrija Ewropea fid-dawl tad-diffikultajiet attwali 
(2013/2538(RSP)),

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Diċembru 2012 dwar l-industrija tal-
azzar tal-UE4,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Ottubru 2012 bit-titolu 
‘Industrija Ewropea Aktar b’Saħħitha għat-Tkabbir u l-Irkupru Ekonomiku –
Aġġornament tal-Komunikazzjoni dwar il-Politika Industrijali’ (COM(2012)0582),

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Ġunju 2012 bit-titolu ‘Att dwar is-Suq 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
2 Testi adottati, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
4 Testi adottati, P7_TA(2012)0509.
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Uniku: Il-Passi li Jmiss għat-Tkabbir’1,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Mejju 2012 bit-titolu 
‘Azzjoni għall-Istabbiltà, għat-Tkabbir u għall-Impjiegi’ (COM(2012)0299),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Ottubru 2011 bit-titolu 
‘Politika Industrijali: Tissaħħaħ il-kompetittività’ (COM(2011)0642),

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Marzu 2011 dwar Politika Industrijali 
għall-Era Globalizzata2,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Marzu 2010 dwar l-investiment fl-
iżvilupp ta’ teknoloġiji b’livell baxx ta’ karbonju (SET-Plan)3,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Frar 2012 bit-titolu ‘Il-
materja prima ssir disponibbli għall-benesseri tal-Ewropa fil-Ġejjieni; proposta għal 
Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar il-Materja Prima’ (COM(2012)0082),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ ħidma tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Diċembru 2011 bit-
titolu ‘Pjan Direzzjonali għall-Materjali li Jippermetti Teknoloġiji b’Emissjonijiet Baxxi 
tal-Karbonju’ (SEC (2011)1609),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Marzu 2011 bit-titolu ‘Pjan 
direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju fl-
2050’ (COM(2011)0112),

– wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-00.00.20134,

– wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-00.00.20135,

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

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
Opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali u l-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, (A7-0000/2013),

A. billi, wara tmiem it-Trattat KEFA, is-setturi Ewropej tal-faħam u tal-azzar huma rregolati 
bid-dispożizzjonijiet tat-Trattat tal-UE;

B. billi l-industrija Ewropea tal-azzar hija t-tieni l-akbar produttur tal-azzar fid-dinja u 
għandha importanza strateġika għal diversi industriji Ewropej ewlenin, bħat-trasport 
terrestri u navali, il-kostruzzjoni, il-makkinarju, l-enerġija u d-difiża; 

C. billi l-azzar se jibqa’ materjal ewlieni għall-katini tal-valur industrijali tal-Ewropa u 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2012)0258.
2 Testi adottati, P7_TA(2011)0093.
3 Testi adottati, P7_TA(2010)0064.
4 Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
5 Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
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għalhekk huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea li tinżamm il-produzzjoni domestika 
tiegħu;

D. billi l-industrija tal-azzar tal-UE hija importanti fost dawk li jħaddmu, li tipprovdi 350 000 
impjieg dirett u bosta miljuni oħra f’industriji relatati;

E. billi s-sehem tal-UE fil-produzzjoni tal-azzar globali naqas bin-nofs matul l-aħħar għaxar 
snin, biċ-Ċina issa tammonta għal kważi 50% tal-produzzjoni dinjija;

F. billi minkejja t-tmexxija eżerċitata mill-industrija Ewropea tal-azzar f’termini ta’ riċerka u 
żvilupp, impatt ambjentali baxx u effiċjenza tar-riżorsi, il-kompetittività globali tagħha 
tinsab f’riskju bħala riżultat konġunt ta’ diversi fatturi: 

 id-domanda għall-azzar naqset sostanzjalment minħabba l-kriżi finanzjarja u 
ekonomika;

 l-ispejjeż operattivi huma eċċessivament għolja meta mqabbla ma’ dawk tal-
kompetituri;

 hemm kompetizzjoni ħarxa minn pajjiżi terzi li ma jikkonformawx mal-istess 
kundizzjonijiet ekwi;

G. billi r-riżultati tal-valutazzjoni tal-ispiża kumulattiva tas-settur tal-azzar juru li l-
konformità mar-regolamenti tal-UE tikkundizzjona parti sinifikanti mill-qligħ tal-
produtturi tal-azzar tal-UE;

H. billi aktar skart tal-azzar qed ikun esportat mill-UE milli importat fiha, u għalhekk l-UE 
titlef volum importanti ta’ materja prima sekondarja ta’ valur;

I. billi l-prospetti għall-impjieg fis-settur tal-azzar qed jagħtu lok għal tħassib serju, peress li 
aktar minn 65 000 impjieg intilfu fl-Ewropa matul l-aħħar ftit snin minħabba l-kapaċità 
mnaqqsa jew l-għeluq ta’ impjanti;

1. Jilqa’ l-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni għall-industrija tal-azzar fl-Ewropa bħala 
element importanti biex jipprevjeni r-rilokazzjoni ulterjuri tal-produzzjoni tal-azzar barra 
mill-Ewropa;

2. Jilqa’ l-approċċ tal-Kummissjoni li tkompli d-djalogu bejn l-istituzzjonijiet tal-UE, il-
kapijiet eżekuttivi tal-industrija u t-trejdjunjins fil-forma ta’ Round Table ta’ Livell Għoli 
permanenti dwar l-azzar;

I. TITJIB TAL-KUNDIZZJONIJIET QAFAS

I.1.Żieda fid-domanda

3. Jenfasizza li t-tkabbir ekonomiku jiddependi fuq industrija Ewropea aktar b’saħħitha u 
għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iżidu d-domanda billi 
jappoġġjaw setturi ewlenin li jużaw l-azzar, jistimulaw kundizzjonijiet ta’ investiment, 
isaħħu s-suq intern u javvanzaw proġetti Ewropej ta’ żvilupp ta’ infrastruttura;
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4. Jitlob lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi strument ta’ analiżi tas-suq tal-azzar fil-fond li 
jista’ jipprovdi informazzjoni preċiża dwar il-bilanċ tal-provvista tal-azzar u d-domanda 
għalih globali u Ewropea; jemmen li s-sorveljanza tas-suq tal-azzar tista’ tikkontribwixxi 
b’mod sinifikanti għat-trasparenza tas-swieq tal-azzar u tal-iskart u tipprovdi inputs 
importanti għall-miżuri korrettivi u proattivi li huma inevitabbli minħabba n-natura ċiklika 
tal-industrija tal-azzar;

I.2. Impjiegi

5. Jemmen li l-Kummissjoni, l-Istati Membri, l-industrija u t-trejdjunjins għandhom jaġixxu 
b’mod konġunt biex iżommu u jattiraw ħaddiema kkwalifikati, xjentisti b’talent u b’ħiliet 
għolja u amministraturi tas-settur tal-azzar u b’hekk jiżguraw forza tax-xogħol dinamika u 
innovattiva; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jimplimentaw azzjonijiet 
immedjati biex jiġi evitat it-telf ta’ kompetenza u jimminimizzaw it-telf ta’ impjiegi;

6. Jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni għandha tiffoka wkoll fuq l-impatt fi 
żmien qasir tal-kriżi ekonomika fuq il-forza tax-xogħol tas-settur u jistieden lill-
Kummissjoni biex tissorvelja mill-qrib it-tnaqqis fil-kapaċità u l-għeluq ta’ impjanti fl-
Ewropa;

7. Jitlob lill-Kummissjoni li tuża’ finanzjament tal-UE immedjatament u b’mod sħiħ biex 
jitnaqqas l-impatt soċjali tar-ristrutturar industrijali;

II. AZZJONIJIET LI JTEJBU L-KOMPETITTIVITÀ TAL-INDUSTRIJA TAL-
AZZAR EWROPEA

II.1. Provvisti tal-enerġija sikuri bi prezzijiet affordjabbli

8. Jinnota li hemm differenza sinifikanti fil-prezzijiet tal-enerġija industrijali bejn l-UE u l-
kompetituri ewlenin tagħha; jirrikonoxxi li l-prezzijiet tal-enerġija huma fatturi ta’ spejjeż 
importanti għall-industrija tal-azzar; jemmen li l-funzjonament effiċjenti tas-suq uniku tal-
enerġija huwa prekundizzjoni meħtieġa jekk l-industrija tal-azzar għandha tkun 
ipprovduta minn enerġija sikura u sostenibbli bi prezzijiet affordjabbli; 

9. Jenfasizza li l-konklużjoni ta’ kuntratti ta’ enerġija fit-tul tista’ timmitiga r-riskju ta’ 
prezzijiet tal-enerġija volatili; jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi gwida dwar l-
aspetti tal-kompetizzjoni ta’ ftehimiet fit-tul tal-provvista tal-enerġija;

10. Jenfasizza li s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija hija prerekwiżit importanti għall-industrija 
tal-azzar; jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw provvisti tal-enerġija sikuri billi 
jiżviluppaw il-proġetti neċessarji ta’ infrastruttura tal-enerġija; jinkoraġġixxi lill-
Kummissjoni biex tippromwovi d-diversifikazzjoni tas-sorsi u r-rotot tal-gass naturali; 
jitlob lill-Kummissjoni biex twettaq valutazzjoni komprensiva tal-adegwatezza tal-
ġenerazzjoni tal-elettriku u biex tipprovdi gwida dwar kif għandha tinżamm il-flessibbiltà 
tan-netwerks tal-elettriku;

II.2. Il-protezzjoni tal-klima u l-impatt ambjentali

11. Ifakkar li l-industrija tal-azzar Ewropea naqqset l-emissjonijiet totali tagħha b’madwar 25 
% mill-1990; jinnota li l-azzar huwa kompletament riċiklabbli mingħajr ma titlef fil-
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kwalità; jirrikonoxxi li l-prodotti tal-azzar għandhom rwol importanti biex jippermettu t-
tranżizzjoni lejn ekonomija bbażata fuq l-għarfien, b’użu baxx ta’ karbonju u effiċjenti fl-
użu tar-riżorsi;

12. Jemmen li l-produzzjoni tal-azzar Ewropea għandha tinżamm minn mudell sostenibbli ta’ 
produzzjoni tal-azzar; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tfassal u tippromwovi standards 
Ewropej ta’ sostenibilità, bħall-Marka tal-Prodotti tal-Kostruzzjoni magħmulin mill-Azzar
(SustSteel);

13. Jenfasizza li l-produzzjoni tal-azzar mill-iskart tnaqqas l-inputs tal-enerġija b’75 % u l-
inputs tal-materja prima bi 80 %; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura l-operat effiċjenti 
tas-suq Ewropew tal-iskart tal-azzar; jinkoraġġixxi l-użu massimu tal-iskart bħala mod li 
jiżgura aċċess għall-materja prima, jimmitiga d-dipendenza enerġetika, inaqqas l-
emissjonijiet u jaħdem lejn ekonomija ċirkolari; jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni 
ta’ spezzjoni u kontroll tat-tbaħħir tal-iskart biex tiġi evitata l-esportazzjoni illegali tal-
iskart;

14. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tirrikonċilja l-għanijiet politiċi li għandhom x’jaqsmu mal-
klima u l-ambjent mal-kompetittività tal-industrija filwaqt li tevita riskji ta’ tnixxija u 
rilokazzjoni tal-karbonju;

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex twettaq ir-reviżjoni li jmiss tal-lista ta’ tnixxija tal-
karbonju bl-użu ta’ metodoloġija miftuħa u trasparenti, filwaqt li tqis ir-rwol tal-azzar fil-
mitigazzjoni u l-impatt indirett tal-prezzijiet tal-elettriku fuq il-kompetizzjoni; iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni biex tiżgura li d-dispożizzjonijiet ta’ tnixxija tal-karbonju jibqgħu 
effettivi billi l-industrija tal-azzar tinżamm fuq il-lista ta’ tnixxija;

16. Jenfasizza li l-qafas dwar il-klima tal-2030 għandu jqis id-differenzi settorjali, il-fattibilità 
teknoloġika u l-vijabilità ekonomika;

II.3. Kundizzjonijiet internazzjonali ekwi  

17.  Iqis li n-negozjati kummerċjali għandhom isegwu approċċ reċiproku li bih għandhom 
jitqisu kunsiderazzjonijiet bħall-aċċess għal swieq ġodda, l-aċċess għall-materja prima, ir-
riskju ta’ tnixxija tal-karbonju, il-kundizzjonijiet ekwi u l-għoti illegali tal-għarfien;

18. Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni għal valutazzjoni tal-impatt li għandha titwettaq 
qabel l-iffirmar tal-ftehimiet ta’ kummerċ ħieles, b’kunsiderazzjoni tal-katina ta’ valur tal-
industrija Ewropea fil-kuntest globali;

19. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiġġieled kontra l-kompetizzjoni inġusta minn pajjiżi terzi, 
bl-użu ta’ miżuri xierqa għad-dispożizzjoni tagħha b’mod proporzjonat u effettiv;

20. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex timplimenta l-miżuri proposti biex ikun żgurat l-aċċess 
għall-faħam tal-kokk;

21. Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni għal azzjoni li tikkumbatti swieq illegali fil-
prodotti tal-azzar; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinvestigaw miżuri 
possibbli għall-ġlieda kontra l-evażjoni tal-VAT;
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22. Jitlob lill-Kummissjoni biex tavvanza r-riforma tal-qafas regolatorju għas-swieq 
finanzjarji, sabiex tiġi evitata volatilità fil-prezz spekulattiv u tiġi żgurata s-sigurtà tal-
provvista tal-azzar kif ukoll tal-materja prima;

II.4. Riċerka, żvilupp u innovazzjoni

23. Jinnota li t-tixrid mifrux tat-teknoloġiji innovattivi huwa essenzjali għall-konformità mat-
triq ta’ tnaqqis tas-CO2 previst fil-Pjan Direzzjonali 2050; jilqa’ l-għan tal-
programm ULCOS, jiġifieri li jidentifika u jiżviluppa teknoloġiji innovattivi ta’ 
produzzjoni tal-azzar b’livell baxx ħafna ta’ karbonju;

24. Jaqbel mal-Kummissjoni li fil-qafas tal-Orizzont 2020 l-enfażi għandha titpoġġa fuq il-
proġetti ta’ dimostrazzjoni u pilota għal teknoloġiji ġodda u teknoloġiji aktar nodfa u aktar 
effiċjenti fir-riżorsi u l-enerġija;

25. Jirrikonoxxi r-riskji finanzjarji għolja assoċjati mal-iżvilupp, id-dimostrazzjoni u l-
implimentazzjoni ta’ teknoloġiji innovattivi; jappoġġja t-twaqqif ta’ raggruppamenti, il-
kooperazzjoni fir-riċerka u s-sħubijiet pubbliċi-privati; jinkoraġġixxi l-użu ta’ strumenti 
finanzjarji innovattivi bħall-faċilitajiet ta’ qsim tar-riskju; jistieden lill-Bank Ewropew tal-
Investiment u l-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp biex jfasslu qafas ta’ 
finanzjament fit-tul għall-proġetti tal-azzar;

26. Jitlob lill-Kummissjoni biex tkompli timplimenta s-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni 
dwar il-Materja Prima, li tikkonċerna l-industrija tal-azzar u tul il-katina tal-valur tal-
materja prima, speċjalment il-metodi ta’ riċiklaġġ u mudelli ġodda ta’ negozju;

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

Wieħed mill-ewwel passi lejn l-integrazzjoni Ewropea kien il-koordinazzjoni tal-produzzjoni 
tal-azzar permezz tat-twaqqif tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (KEFA). Minbarra 
dan ir-rwol storiku tal-azzar, ir-rapporteur iqis li l-industrija Ewropea tal-azzar tifforma l-bażi 
għall-katini ewlenin tal-valur industrijali tal-Ewropa, bħall-karozzi, il-kostruzzjoni, l-
inġinerija mekkanika u elettrika kif ukoll l-enerġiji rinnovabbli. Għalhekk iż-żamma ta’ 
produzzjoni kompetittiva tal-azzar Ewropea għandha rwol strateġiku fl-iżgurar tat-tkabbir 
ekonomiku u l-impjiegi fl-Ewropa.

L-industrija tal-azzar Ewropea tilfet aktar minn 65 000 impjieg matul l-aħħar ftit snin 
minħabba l-għeluq ta’ impjanti. L-irkupru tad-domanda domestika mhux mistenni li jsir fi 
żmien qasir u s-sehem dinji tal-kumpaniji Ewropej qed jiċkien. L-industrija tal-azzar Ewropea 
qiegħda f’riskju peress li qed issofri mit-telf tal-kompetittività bħala riżultat konġunt ta’ 
sensiela ta’ fatturi.

 Il-kriżi finanzjarja u ekonomika affettwat l-industriji li jużaw l-azzar u kkawżat 
tnaqqis sinifikanti fid-domanda għall-azzar. Is-settur tal-kostruzzjoni u tal-karozzi 
llum jirrappreżenta nofs is-suq u kuntrarjament għal reġjuni oħra id-domanda mhux 
mistennija li tirkupra fis-snin li ġejjin. 

 Pajjiżi emerġenti, speċjalment iċ-Ċina, investew bil-kbir fil-bini ta’ impjanti tal-azzar 
matul l-aħħar snin biex jakkumpanjaw ir-rata ta’ tkabbir għolja tagħhom u b’hekk 
ħolqu problema dinjija ta’ produzzjoni żejda. Il-kapaċità żejda imbuttat ‘il fuq il-
prezzijiet tal-materja prima filwaqt li poġġiet pressjoni ‘l isfel fuq il-prezzijiet tal-
azzar, li finalment naqqset il-marġini ta’ qligħ. 

 Barra minn hekk, kumpaniji li jinsabu barra l-Ewropa ma jikkonformawx ma’ oqfsa 
regolatorji ekwivalenti għalhekk jiffaċċjaw spejjeż operattivi aktar baxxi. 

 L-azzar huwa industrija li tuża’ ħafna enerġija għalhekk id-diskrepanza li dejjem qed 
tikber bejn il-prezzijiet tal-enerġija fl-Ewropa u f’pajjiżi terzi taffettwa l-kompetittività 
tal-industrija tal-azzar b’mod sinifikanti.

Ir-rapporteur jilqa’ l-Pjan ta’ Azzjoni għall-Azzar ippreżentat mill-Kummissjoni Ewropea u 
jipproponi sensiela ta’ miżuri biex jittrattaw is-sitwazzjoni attwali tal-industrija tal-azzar.

Filwaqt li l-azzar se jibqa’ materjal ewlieni għall-katini ta’ valur industrijali tal-Ewropa, ir-
rapporteur jipproponi li tissaħħaħ id-domanda fuq setturi ewlenin li jużaw l-azzar li jinkludu l-
industriji ġodda b’potenzjal għoli ta’ tkabbir. Huwa jitlob ukoll għal monitoraġġ aħjar tas-suq 
li jista’ jgħin lill-industrija biex tantiċipa ċ-ċikli ta’ domanda u lill-awtoritajiet biex jiġġieldu 
kontra prattiki illegali.

L-industrija tal-azzar illum tipprovdi 350 000 impjieg dirett u diversi miljuni ta’ ħaddiema 
f’industriji relatati, iżda l-aġġustament għall-kriżi wassal għal tnaqqis fl-impjiegi li huwa 
akkumpanjat minn telf ta’ ħiliet diffiċli biex jiġu rkuprati meta jirritorna ċiklu tat-tkabbir 
pożittiv. Għalhekk, ir-rapporteur jitlob għal miżuri biex jitnaqqas l-impatt soċjali tar-
ristrutturar industrijali inkluż l-użu ta’ fondi tal-UE.

Provvisti tal-enerġija sikuri bi prezzijiet affordjabbli
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L-ispiża tal-enerġija fl-Ewropa hija eċċessivament għolja meta mqabbla mal-kompetituri. 
Għall-industriji li jużaw ħafna enerġija bħall-azzar, il-prezzijiet tal-enerġija huma fatturi ta’ 
spejjeż importanti li jinfluwenzaw il-kompetittività tas-settur. Għalhekk ir-rapporteur jemmen 
li l-funzjonament effiċjenti tas-suq uniku tal-enerġija huwa prekundizzjoni meħtieġa biex l-
industrija tal-azzar tkun ipprovduta b’enerġija sikura u sostenibbli bi prezzijiet raġjonevoli.

Il-protezzjoni tal-klima u l-impatt ambjentali

Ir-rapporteur jappoġġja l-isforzi li saru mill-industrija biex jitnaqqas l-impatt ambjentali 
tagħhom u jirrikonoxxi r-rwol tal-azzar li jiffaċilita l-mitigazzjoni. L-Ewropa għandha 
tkompli tmexxi t-triq għall-manifattura sostenibbli u ekonomija ċirkolari filwaqt li jiġu evitati 
r-riskji ta’ tnixxija tal-karbonju u mingħajr ma tikkomprometti l-kompetittività tagħha. 
Għalhekk ir-rapporteur jipproponi miżuri biex jirregolaw l-impatt ambjentali filwaqt li 
jitnaqqsu l-ispejjeż regolatorji. Ir-rapporteur jirrakkomanda żvilupp ulterjuri tas-suq tal-iskart 
tal-azzar bħala mod biex jitnaqqsu l-emissjonijiet u jitnaqqas l-użu tal-enerġija u tal-materja 
prima.

Kundizzjonijiet ekwi internazzjonali

Ir-rapporteur jipproponi l-ġlieda kontra l-ftehimiet kummerċjali asimetriċi, is-swieq illegali 
ta’ prodotti tal-azzar u tal-iskart u barra minn hekk il-kontroll eċċessiv minn xi pajjiżi terzi 
tal-fluss ta’ materja prima, li jipperikolaw l-aċċess Ewropew għalihom.

Riċerka, żvilupp u innovazzjoni

L-innovazzjoni hija l-magna tal-kompetittività. Ir-rapporteur jinnota li l-ħolqien ta’ industrija 
tal-azzar innovattiva teħtieġ investimenti kapitali għolja assoċjati ma’ riskji għolja u perjodi 
ta’ ħlas lura fit-tul. Għalhekk huwa jipproponi aktar miżuri biex titrawwem l-innovazzjoni fl-
Ewropa permezz tal-użu ta’ strumenti finanzjarji innovattivi. Barra minn hekk, ir-rapporteur 
jitlob li l-infiq pubbliku jkun ikkonċentrat fuq l-amplifikazzjoni ta’ teknoloġiji innovattivi bl-
għan li jnaqqsu l-impatt ambjentali u l-użu tal-enerġija u materja prima.


