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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar strateġija effettiva tal-materja prima għall-Ewropa
(2011/XXXX(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Frar 2011 bl-isem 
'Naffrontaw l-isfidi fis-swieq tal-prodotti bażiċi u dawk marbuta mal-materja prima' 
(COM(2011)0025),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' Novembru 2008 bl-isem 'L-
inizjattiva tas-swieq tal-materja prima - nilħqu l-ħtiġijiet kritiċi tagħna għat-tkabbir 
ekonomiku u l-impjiegi fl-Ewropa' (COM(2008)0699),

– wara li kkunsidra r-rapport 'Materja Prima Kritika għall-UE' mis-Sottogrupp tal-Grupp 
dwar il-Provvista tal-Materja Prima tad-Direttorat Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija1,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 bl-isem 
'Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv' 
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Jannar 2011 bl-isem 
'Ewropa li tuża r-riżorsi b'effiċjenza – Inizjattiva ewlenija taħt l-Istrateġija Ewropa 2020' 
(COM(2011)0021),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Marzu 2011 bl-isem 'Pjan 
direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju fl-
2050' (COM(2011)112/4),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Ottubru 2010 bl-isem 
'Politika Industrijali Integrata għall-Era tal-Globalizzazzjoni - Il-Kompetittività u s-
Sostenibilità fix-Xena Prinċipali' (COM(2010)0614),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Novembru 2010 bl-isem 
'Inizjattiva Ewlenija Ewropa 2020 - Unjoni tal-Innovazzjoni' (COM(2010)0546), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Novembru 2010 bl-isem 
'Kummerċ, Tkabbir u Affarijiet Dinjija - Il-Politika tal-Kummerċ bħala element prinċipali 
mill-Istrateġija tal-UE 2020' (COM(2010)0612),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2011 dwar 'Politika Industrijali 
għall-Era Globalizzata'2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Frar 2011 dwar skart ta’ apparat elettriku u 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
2 Testi adottati, P7_TA-PROV(2011)0093
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elettroniku (WEEE)1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar l-UE 20202,

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ gwida 'Non-energy mineral extraction and Natura 2000' 
(L-estrazzjoni ta' minerali mhux għall-enerġija u r-rekwiżiti ta' Natura 2000) tad-Direttorat 
Ġenerali għall-Ambjent, il-Kummissjoni Ewropea3,

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma maħruġ flimkien mal-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tal-4 ta' Novembru 2008 bl-isem 'L-inizjattiva tas-swieq tal-materja prima -
nilħqu l-ħtiġijiet kritiċi tagħna għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi fl-Ewropa' 
(COM(2008)699) (SEC(2008)2741),

– wara li kkunsidra 'Poltika dwar il-materja prima - rapport annwali 2009' mid-Direttorat 
Ġenerali għall-Kummerċ, il-Kummissjoni Ewropea4,

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ gwida 'The links between the environment and 
competitiveness' (Ir-rabtiet bejn l-ambjent u l-kompetittvità) tad-Direttorat Ġenerali għall-
Ambjent, il-Kummissjoni Ewropea5,

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tal-10 ta' Novembru 2010 bl-isem 
'Politika tal-żvilupp tal-UE għall-appoġġ ta' tkabbir inklussiv u żvilupp sostenibbli - Żieda 
fl-impatt tal-politika tal-iżvilupp tal-UE' (COM(2010)0629 finali),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Novembru 2010 bl-isem 
'dwar il-konsolidazzjoni tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Afrika (COM (2010)0634 finali),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni li jmiss dwar il-kummerċ u l-
iżvilupp,

– wara li kkunsidra n-negozjati attwali taċ-Ċiklu ta' Doha,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija Konġunta Afrika-UE tal-2007 u d-Dikjarazzjoni ta' Tripli 
tat-3et Samit Afrika-UE fid-29/30 ta' Novembru 2010,

– wara li kkunsidra l-kawża quddiem l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) fuq 
disa' materji primi mill-UE, l-Istati Uniti u l-Messiku kontra ċ-Ċina,

– 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 kif ukoll l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u tal-

                                               
1 Testi adottati, P7_TA-PROV(2011)0037
2 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0223.
3 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf
4 http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/raw-materials/
5 L-istudju ‘The links between the environment and competitiveness’, Proġett ENV.G.1/ETU/2007/0041, 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf
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Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0000/2011),

Strateġija dwar il-Materji Prima

1. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni kienet minn ta' quddiem biex tmexxi l-kwistjoni tal-materja 
prima mhux għall-enerġija u mhux agrikola (RM) bl-Inizjattiva tas-Swieq tal-Materja 
Prima (RMI) fl-2008;

2. Jinnota l-Kommunikazzjoni tal-Kummissjoni u l-mossa tagħha lil hinn mill-Inizjattiva tas-
Swieq tal-Materja Prima biex tinkludi swieq tal-materja prima; jistieden lill-Kummissjoni 
tiffoka b'mod xieraq u separatament fuq is-swieq tal-materja prima u fuq l-Inizjattiva tas-
Swieq tal-Materja Prima;

3. Jilqa' ħidmet il-Kummissjoni li identifikat il-materja prima kritika (CRM); jistieden lill-
Kummissjoni ssegwi dan billi tanalizza l-katini tal-provvista skont il-materja prima 
kritika, il-kapaċità tar-raffinar u l-interazzjoni bejn il-materja prima kritika u l-bażi tal-
metalli marbutin magħha;

4. Jinnota li l-governanza effettiva tal-politika tal-materja prima mhux għall-enerġija u mhux 
agrikola hija ta' importanza ewelinja għal strateġija effettiva; jisħaq fuq il-ħtieġa għal
koordinazzjoni mill-qrib fi ħdan il-Kummissjoni u bejn l-Istati Membri; jirrakkomanda t-
twaqqif ta' grupp interdipartimentali biex jagħmlu xogħol fuq il-politika tal-materja prima 
mhux għall-enerġija u mhux agrikola, bħalma hemm fi Franza u fl-Istati Uniti, biex 
jelabora, jgħasses u jirrevedi l-politiki, biex jiżgura l-koerenza strateġika u biex 
jippromwovi t-twaqqif ta' sistema ta' twissija. jistieden lill-Kummissjoni biex tikkura l-
koordinazzjoni bejn l-Istati Membri u d-dimensjoni esterna; jemmen li l-komunikazzjoni 
li jmiss dwar id-dimensjoni esterna tal-enerġija tista' taqdi bħala mudell;

5. Jinsisti li l-Parlament Ewropew ikun mgħarraf regolarment dwar l-iżvilupp tal-Inizjattiva 
tas-Swieq tal-Materja Prima permezz tar-rapport annwali tal-progress;

Opportunità għall-Industrija Ewropea: l-effiċjenza tar-riżorsi, ir-riċiklaġġ u s-
sostituzzjoni

6. Jinnota li l-isfidi tal-materja prima mhux għall-enerġija u mhux agrikola huma wkoll 
opportunità biex isaħħu l-bażi industrijali tal-UE u jżidu l-kompetittività bis-saħħa ta' 
strateġija ambizzjuża fuq l-innovazzjoni industrijali; jinnota li, fuq żmien medju u fit-tul, 
iż-żieda tal-effiċjenzi, ir-riċiklaġġ u t-tnaqqis tal-użu tar-riżorsi se jkunu importanti ħafna 
għall-kompetittività, għas-sostenibilità u għas-sigurtà tal-provvista; jinnota li l-
Kummissjoni għandha tappoġġja l-innovazzjoni soċjali, it-tibdiliet fl-istil tal-ħajja u l-
kunċetti ġodda bħalma huma l-"eco-leasing", u l-"leasing" u l-kondiviżjoni tas-sustanzi 
kimiċi;

7. Jilqa' l-pjan tal-Kummissjoni biex tniedi inizjattiva ewlenija fuq l-effiċjenza tar-riżorsi; 
jistieden lill-Kummissjoni biex tinkorpora mira għal titjib fl-effiċjenza tar-riżorsi ta' 3% 
netti kull sena tal-evoluzzjoni tal-PGD; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa metodoloġija 
sigura biex tkejjel l-effiċjenza tar-riżorsi;

8. Jemmen li taxxa għar-riżorsi minerali mhijiex għodda xierqa, imma jistieden lill-
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Kummissjoni tistħarreġ jekk tistax tkun ta' benefiċċju taxxa fuq l-użu tal-ilma u tal-art;

9. Jisieden lill-Kummissjoni testendi l-istrumenti tal-ekodisinn għall-materja prima mhux 
għall-enerġija u mhux agrikola, biex taħdem ma' korpi ta' standardizzazzjoni, biex tevalwa 
l-fattibiltà ta' programm tal-ogħla kwalità għal prodotti li għandhom x'jaqsmu mal-
effiċjenza tar-riżorsi, biex issaħħaħ is-servizzi konsultattivi rigward l-effiċjenza tar-riżorsi, 
l-aktar għall-SMEs, u jistieden lill-kumpaniji jużaw l-Iskema għall-Immaniġġjar tal-
Ambjent u Verifika (EMAS); jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jinfluwenzaw l-akkwist pubbliku ħalli jtejbu l-prodotti tar-riżorsi effiċjenti u prodotti li 
jutilizzaw materja prima sekondarja mhux għall-enerġija u mhux agrikola; jenfasizza l-
valur li fit-tagħrifiet tal-prodotti u fuq l-ekotikketti tiddaħħal informazzjoni dwar l-użu tar-
riżorsi, biex tagħti s-saħħa lill-konsumaturi; jistieden lill-korpi Ewropej tal-
istandardizzazzjoni biex jissimplifikaw il-kwistjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi billi 
jiddefinixxu standards;

10. Jinnota l-kontribut tar-riċiklaġġ fejn jidħol it-tnaqqis tal-gassijiet serra; jistieden lill-
Kummissjoni tniedi analiżi fil-fond tal-UE dwar il-fluss tal-materjali, partikolarment biex 
tidentifika rotot tal-iskart;

11. Jinnota l-importanza li jinħolqu sinerġiji industrijali dwar ir-riċiklaġġ u l-għoti tal-
għajnuna lill-kumpaniji biex jiskopru kif l-enerġija tagħhom, l-iskart u l-prodotti 
sekondarji, jistgħu jaqdu bħala riżorsi għal ħaddieħor; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri biex jippromwovu metodi bħalma għamel ir-Renju Unit bil-Programm 
Nazzjonali tas-Simbjożi Industrijali;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tistħarreġ jekk miżbliet magħluqin jistgħux jerġgħu jiftħuhom 
biex jirriċiklaw fihom bċejjeċ ta' materjal bl-aqwa teknoloġiji disponibbli (BAT), biex 
ukoll teżamina l-miżbliet tal-fdal tal-iskart tal-minjieri u dak metallurġiku, biex sal-2012 
tlesti database tal-UE fuq is-siti tal-miżbliet tal-minjieri u tinforza d-direttiva dwar l-iskart 
tal-minjieri, biex tiżgura li dan l-iskart jiġi ttrattat bl-aqwa teknoloġiji possibbli, u biex 
tħeġġeġ l-immaniġġjar taċ-ċiklu tal-ħajja tal-bini biex tiżgura l-ħila tar-riċiklaġġ tal-
materjal użat fil-kostruzzjoni tiegħu;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja s-sħubijiet tar-riċiklaġġ mal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw; jitlob lill-Kummissjoni tappoġġja proġetti pilota bħalma huma ż-żoni ta' skart 
żero;

14. Jitlob lill-Kummissjoni biex tevalwa kif il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) jista' 
jgħin inaqqas ir-riskji finanzjarji għal investimenti f'impjanti ta' riċiklaġġ b'teknoloġija 
ġdida;

15. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa inċentivi ekonomiċi għar-riċiklaġġ ta' materja prima 
kritika, li bħalissa mhix ekonomika, inklużi l-elementi terrestri rari (REE), biex tistħarreġ 
kif is-swieq għal materjal riċiklat jista' jkun appoġjat minn, fost l-oħrajn, ċertifikati ħodor 
għal materjal riċiklat, rekwiżiti ta' ekodisinn u inċentivi fiskali, u biex tiżgura li l-politika 
ta' koeżjoni u l-baġits huma ingranati biex jippromwovu l-effiċjenza u r-riċiklaġġ tar-
riżorsi;

16. Jisħaq fuq il-bżonn biex tiġġieled vjeġġi bil-baħar illegali tal-iskart u biex twaqqaf skema 
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ta' ċertifikazzjoni globali għal faċilitajiet ta' riċiklaġġ; jinnota l-importanza tal-
kooperazzjoni bejn l-uffiċjali tad-dwani nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni teżamina 
jekk huwiex meħtieġ mekkaniżmu kollettiv biex jinforma lill-awtoritajiet dwar l-
andamenti tal-vjeġġi bil-baħar illegali; jitlob lill-Kummissjoni tistudja l-flussi illegali tal-
iskart; jitlob lill-Kummissjoni tippromwovi distinzjoni effettiva fid-dikjarazzjonijijiet 
doganali bejn oġġetti ġodda u oħrajn użati billi tindirizza din fl-Implimentazzjoni tad-
Dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tad-Dwana tal-Komunità Moderna (MCCC-IP);

17. Jistieden lill-Kummissjoni tidentifika l-prijoritajiet u talloka baġits għar-riċerka fuq iċ-
ċiklu tal-ħajja u r-riċiklaġġ tagħha, is-sostituzzjoni u l-effiċjenza tar-riżorsi bl-użu tal-
fondi tal-FP7 u l-FP8, partikolarment għall-materja prima kritika bħalma huma l-elementi 
terrestri rari; jinsisti fuq l-importanza ta' Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni fuq il-
materja prima mhux għall-enerġija u mhux agrikola; jistieden lill-Kummissjoni biex fl-
2011 tniedi sħubija simili;

18. Jiddispjaċih li s-sostituzzjoni mhijiex inkluża fil-Komunikazzjoni; għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni twaqqaf fuq riġlu x-xogħol f'dan il-qasam, partikolarment għall-elementi 
terrestri rari, billi tinvesti fil-finanzjament tar-riċerka;

Forniment sostenibbli fl-UE

19. Jilqa' l-kooperazzjoni bejn l-istħarriġ ġeografiku nazzjonali u l-pubblikazzjoni annwali tal-
Annwarju Ewropew tal-Materja Prima (ERMY); jenfasizza li d-dejta fuq riżorsi 
sekondarji u fuq it-tħaffir ta' minjieri urbani għandhom ikunu inklużi; jitlob lill-
Kummissjoni tivvaluta jekk huwiex meħtieġ il-ħolqien ta' Sevizz Ġeoloġiku tal-UE li 
jiġbor il-ħidma ta' stħarriġiet nazzjonali u l-ħidmiet ma' sħab internazzjonali; jappoġġja l-
ħidma tal-Kummissjoni li qed ittejjeb il-bażi tal-għarfien ġeoloġiku tal-UE; 

jistieden lill-Kummissjoni tippubblika mappa ta' riżorsi tal-Unjoni;
20. Jirriafferma li l-linji gwida ta' NATURA 2000 jipprovdu bażi soda fejn jistipolaw li 

għandhom isiru attivitajiet ta' estrazzjoni ta' bla enerġija; jinnota li l-kodiċi ta' prattika biex 
tinkiseb l-eċċellenza teknika, soċjali u ambjentali, huma għodod importanti; jistieden lill-
Kummissjoni jipproteġi żoni ambjentalment sensittivi li jista' jkollhom materja prima 
mhux għall-enerġija u mhux agrikola, bħalma huma l-Artiku, il-Baħar ta' Barents u l-
Groenlandja;

21. Jinnota l-importanza tar-Riċerka u Żvilupp (R&Ż) fit-tħaffir sostenibbli tal-minjieri biex 
jitnaqqas l-impatt ambjentali u l-effetti soċjali negattivi relevanti;

22. Jenfasizza l-importanza tal-ħiliet u t-taħriġ u r-rwol li għandhom il-ġeologi u l-inġiniera; 
jistieden lill-Kummissjoni biex tidħol għal djalogu fil-qrib mal-imsieħba soċjali relevanti;

Il-forniment internazzjonali ġust u sostenibbli tal-materja prima mhux għall-enerġija u 
mhux agrikola

23. Jilqa' l-intenzjoni tal-UE tikkonforma diplomazija tal-materja prima mhux għall-enerġija u 
mhux agrikola, partikolarment għall-materja prima kritika; jemmen li l-azzjonijiet ta' 
prijorità għall-elementi terrestri rari għandhom ikunu żviluppati fiż-żmien li ġej;

24. Jikkunsidraha bħala r-responsabbiltà tal-kumpaniji biex jipprokuraw ir-riżorsi; 
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madankollu, jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra kif kunċetti bħalma huwa s-Sehem 
Ewropew tal-Materja Prima mhux għall-enerġija u mhux agrikola jista' jkun appoġġjat 
b'mod mhux finanzjarju;

25. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa r-riżultat tal-każ tal-WTO kontra ċ-Ċina u biex fil-
ġejjieni u fejn ikun xieraq tuża mekkaniżmi tal-WTO;

26. Jinnota l-importanza tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Afrika u l-ftehim Addis Ababa ta' 
Ġunju 2010; jinsisti li s-sħubija hija bbażata fuq interessi reċiproki;

27. Jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni tonqos mill-issemmi reġjuni jew pajjiżi oħra; jistieden 
lill-Kummissjoni twaqqaf sħubiji vantaġġużi reċiproki ma' pajjiżi għonja fir-riżorsi; 
jemmen li l-UE għandha toffri sħubiji ta' 'riżorsi ta' infrastruttura'; jistieden lill-UE biex 
tappoġġja l-pajjiżi li qed jiżviluppaw li huma għonja fir-riżorsi biex tiżviluppalhom l-
għarfien ġeoloġiku tagħhom; jipproponi f'dan il-kuntest it-twaqqif ta' rappreżentanti 
mħallsin f'kooperazzjoni f'fakultajiet ġeoloġiċi;

28. Huwa mħasseb li mhix identifikata strateġija għall-kooperazzjoni maċ-Ċina; jenfasizza l-
ħtieġa ta' djalolgu dwar it-teknoloġija maċ-Ċina; jistieden lill-Kummissjoni teżamina kif 
jistgħu jibdew proġetti pilota maċ-Ċina fuq it-tħaffir sostenibbli tal-minjieri, is-
sostituzzjoni jew ir-riċiklaġġ ta' materja prima kritika;

29. Jaqbel li politika tal-iżvilupp ikollha rwol biex tgħin pajjiżi jdawru l-għana tar-riżorsi 
tagħhom fi żvilupp sostenibbli u inklussiv, fost l-oħrajn billi jtejbu l-governanza u t-
trasparenza; ma jikkunsidrax il-politika ta' żvilupp bħala għodda tad-diplomazija tal-
materja prima mhux għall-enerġija u mhux agrikola; jaqbel li l-ftehimiet kummerċjali 
għandhom jipprovdu l-flessibbiltà neċessarja biex jgħinu pajjiżi li qed jiżviluppaw biex 
joħolqu pontijiet bejn l-industrija estrattiva għal dik lokali; jemmen li s-sovranità tal-
pajjiżi fuq ir-riżorsi għandha tkun irrispettata f'dan il-kuntest;

30. Jitlob lill-Kummissjoni tgħin pajjiżi li qed jiżviluppaw jegħlbu n-nuqqas ta' simmetrija tal-
informazzjoni fin-negozjar tal-materja prima mhux għall-enerġija u mhux agrikola u 
kuntratti tat-tħaffir tal-minjieri bis-saħħa tat-tkabbir tal-kapaċitajiet;

31. Jenfasizza r-rwol li r-responabbiltà soċjali u korporattiva taqdi billi timxi skont standards 
għoljin u ta' barra mill-pajjiż u li huma ambjentali, soċjali u tal-ħaddiema, u bl-
applikazzjoni tagħha tal-aqwa teknoloġiji disponibbli;  jistieden lill-kumpaniji tal-UE 
jiżviluppaw kodiċi xierqa dwar il-kondotta għal dawk li jaħdmu f'pajjiżi terzi; jistieden 
lill-Kummissjoni ssegwi l-abbozz tal-liġi Amerikana Dodd-Frank rigward il-minerali li 
jistgħu joħolqu kunflitt; jappoġġja l-Inizjattiva Trasparenti tal-Industriji tal-Estrazzjoni 
(EITI); jemmen li dawn l-istandards għandhom ikunu applikati partikolarment għal 
proġetti li jirċievu l-fondi tal-UE, bħal, ngħidu aħna, mill-BEI; jistieden lill-Kummissjoni 
ssaħħaħ l-użu tat-teknoloġija 'tal-marki tas-swaba'' f'dan il-kuntest u tippromwovi proġetti 
pilota bbażati fuq l-esperjenzi 'tal-marki tas-swaba' koltan';

32. Jilqa' l-ħidma fuq il-materja prima mhux għall-enerġija u mhux agrikola u s-sostenibilità 
fl-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OKŻE), G8 u G20; 
jappoġġja l-inklużjoni f'dan id-diskussjonijiet ta' membri li mhumiex fl-OKŻE; jitlob biex 
tinħoloq strateġija ta' kooperazzjoni bejn l-UE, l-Istati Uniti u l-Ġappun fuq il-materja 
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prima kritika biex jaqsmu bejniethom id-dejta dwar it-talba u l-forniment, it-tbassir 
komuni, l-iskambju tal-aqwa prattika, l-analiżi ta' ħoloq tad-distribuzzjoni, l-istħarriġ tal-
possibbiltà għal ħżin strateġiku u konġunt, u t-twaqqif ta' proġetti konġunti tar-R&Ż; 
jitlob lill-Kummissjoni tistħarreġ il-fattibililtà ta' inizjattiva ta' statistika internazzjonali 
fuq il-materja prima kritika bbażata fuq l-eżempju tal-Inizjattiva dwar id-Dejta tal-
Organizzazzjonijiet Konġunti (JODI);

o

o o

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

L-Introduzzjoni

L-industrija Ewropea qed taffaċċja sitwazzjoni dejjem aktar diffiċli rigward il-forniment tal-
materja prima. Dan huwa l-każ speċifiku ta' 14-il materja prima kritika, li identifikathom il-
Kummissjoni Ewropea. Id-domanda globali li dejjem qed tikber flimkien man-nuqqas ta' 
fornimenti minħabba l-proċessi twal fl-industrija tal-minjieri u ż-żieda fl-użu ta' 
restrizzjonijiet esportattivi minn pajjiżi għonja fir-riżorsi, mhux biss qed jimbuttaw biex 
jgħollu l-prezzijiet għal livelli fenomenali, bħalma huwa l-każ tar-ram, imma jistgħu jwasslu 
ukoll għal tnaqqis ta' fornimenti. Barra minn hekk, l-UE tiddependi ħafna mill-
esportazzjonijiet ta' ħafna materji primi, partikolarment dawk li huma kritiċi. L-elementi 
terrestri rari huma każ partikulari fejn iċ-Ċina qiegħda tikkontrolla 97% tal-produzzjoni 
globali u tnaqqas l-esportazzjoni tagħhom.

Dan huwa sinifikanti minħabba li wara kollox il-ġejjieni industrijali tal-Unjoni Ewropea 
jidependi fuq parti kbira ta' materja prima mhux għall-enerġija u mhux agrikola. Dawn ir-
riżorsi huma partikolarment importanti għat-trasformazzjoni għal ekonomija sostenibbli u 
b'karbonju baxx hekk kif inhuma użati fi prodotti ta' teknoloġija għolja bħalma huma l-
katalizzaturi, il-batteriji jew il-kostruzzjoni ta' enerġiji li jiġġeddu.

Barra minn hekk, l-iskarsezza tar-riżorsi tista' tiggrava l-arena politika internazzjonali billi 
possibbilment twassalha għal taħwida għal riżorsi, u twessgħalha l-qasmiet bejn il-pajjiżi 
għonja fir-riżorsi u dawk li mhumiex. Ħadd ma jgawdi minn xenarju bħal dan. Għalhekk 
jeħtieġ li jkunu żviluppati metodi ġodda fuq il-kwistjoni tal-materja prima mhux għall-
enerġija u mhux agrikola, partikolarment dawk ir-riżorsi identifikati bħala l-aktar kritiċi, bi 
programmi innovattivi u ta' innovazzjoni, sabiex finalment ma jkunx hemm logħob li fihom 
ma jiggwadanja ħadd. 

F'dan il-kuntest, l-Inizjattiva tas-Swieq tal-Materja Prima hija l-ewwel pass importani. L-
Unjoni Ewropea teħtieġ tiżviluppa strateġija koerenti u ffukata b'azzjonijiet ta' prijorità, 
partikolarment għal dik il-materja prima li hija l-aktar kritika. Biex tagħmel hekk, il-
Kummissjoni Ewropea m'għandhiex biss tiddidistingwi bejn li tiffoka adegwatament fuq l-
Inizjattiva tas-Swieq tal-Materja Prima u fuq is-swieq tal-materja prima imma, għandha 
tistabbilixxi wkoll grupp ta' ħidma fuq il-materja prima li jkun jinkludi d-DĠ kollha relevanti. 
Grupp interdipartimentali bħal dan għandu jiżviluppa azzjonijiet ta' prijorità għall-materja 
prima kritika, partikolarment l-elementi terrestri rari, u jkun jista' jiżgura l-koeżjoni strateġika. 
Franza u l-Istati Uniti diġà ħolqu gruppi ta' ħidma simili. 

Strateġija ta' innovazzjoni industrijali biex tiżgura l-materja prima u l-kompetittività 
tagħna

Kull strateġija dwar il-materja prima jkollha finalment tiffoka fuq l-innovazzjoni li qed tiżdied 
fuq il-mod ta' kif l-industriji Ewropej jużaw il-materja prima, minħabba li din tagħmel 
kontribuzzjoni sinifikanti lill-kompetittività tagħna, is-sostenibilità u s-sigurtà tal-forniment. 
Hemm bżonn li l-isfida tal-materja prima tinqaleb f'opportunità biex jissaħħaħ il-poter 
industrijali Ewropew billi nimmassimizzaw il-potenzjal tagħna tal-innovazzjoni u tar-R&Ż, li 
huwa fost l-aspetti ewlenin tal-Inizjattiva Ewlenija Ewropa tal-Kummissjoni, il-Politika 
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Industrijali għall-Ewropa, l-Inizjattiva Ewlenija tal-Effiċjenza tar-Riżorsi u Sħubija għall-
Innovazzjoni tal-Materja Prima. Jekk pajjiżi oħra qed jikkompetu magħna fil-qasam tal-
materja prima, għandna bżonn niffukaw fuq il-qawwiet tagħna stess, li jistrieħu l-aktar fuq il-
kapaċità tagħna fl-innovazzjoni u fit-tradizzjoni qawwija tagħna fir-riċerka u l-iżvilupp.

L-investiment ta' dawn fl-oqsma tal-effiċjenza tar-riżorsi, ir-riċklaġġ minn nieqa sa nieqa, is-
sostituzzjoni u t-tħaffir sostenibbli tal-minjieri, huma kruċjali. Ngħidu aħna, l-Aġenzija 
Ġermaniża għall-Effiċjenza Materjali kkalkulat li madwar 100 biljun EUR kull sena jisgħu 
jiġu ffrankati bi proċess aktar effikaċi. Dan iżid drastikament il-kompetittività billi jitnaqqsu l-
ispejjeż. Fl-istess ħin dan jaqta' l-emissjonijiet CO2 u l-użu tar-riżorsi u jżid s-sigurtà tar-
riżorsi billi titnaqqas id-domanda. L-istess jgħodd għar-riċiklaġġ, li jikkontribwixxi 
pożittivament għall-kontribuzzjoni tal-bidla klimatika. Ngħidu aħna, skont l-industrija, l-
aluminju rkuprat mir-riċiklaġġ huwa 95% inqas milli meta jkun prodott minn materjal verġni. 
Għar-riċiklaġġ, hemm ukoll ammonti kbar ta' sorsi disponibbli għal tħaffir ta' minjieri urbani. 
Wieħed jista' jmur lil hinn dan billi potenzjalment jiftaħ miżbliet qodma. Skont l-industrija, 
jekk 4 fil-mija biss tal-miżbliet jilqgħu metalli u bċejjeċ ta' materjal dan ikun ifisser diġà 
miljuni ta' tunnellati rikoverati fil-Ġermanja biss. Fl-aħħar nett, is-settur tar-riċiklaġġ huwa l-
bażi ta' numru ta' impjiegi u jista' joħloq iktar. F'dan il-kuntest, huwa importanti li tgħin u 
sssaħħaħ dan is-settur, inter alia, billi tiżgura li r-riċiklaġġ huwa aqwa mill-inċinerazzjoni.

Pajjiżi oħra qegħdin jieħdu passi ambizzjużi diġà. Il-Ġappun, ngħidu aħna, qed ipoġġi fuq il-
mejda qrib il-biljun euro biex jinvesti biljun ieħor mill-industrija privata, ħalli jindirizza l-
effiċjenza tar-riżorsi, ir-riċiklaġġ u miżuri oħra u jsaħħaħ il-qagħda tiegħu rigward l-elementi 
terrestri rari. F'dan il-kuntest, huwa poġġa quddiemu mira li jaqta' l-użu tiegħu tal-elementi 
terrestri rari b'terz fis-snin li ġejjin.

L-Unjoni Ewropea għandha tiżgura li hi ma tibqax l-art fil-kompetittività minħabba ż-żieda fl-
effiċjenzi tal-oħrajn. Aħna għandna biżżejjed miżuri f'idejna biex inħarsu il-kompetittività tal-
ġejjieni fosthom, l-ekodisinn, il-fondi FP7 u FP8, il-politiki tar-riċiklaġġ kif ukoll inċentivi 
ekonomiċi u kreattivi oħrajn, sabiex jistimulaw il-wisq meħtieġa innovazzjoni rigward ir-
riżorsi u l-materjal.

Huwa f'dan il-kuntest li t-twaqqif ta' Sħubija għall-Innovazzjoni tal-Materji Primi ta' bla 
Enerġija u li mhix Agrikola tikseb urġenza partikulari. Is-sostituzzjoni hija aspett kruċjali 
wkoll li teħtieġ li tkun inkorporata aħjar fl-Inizjattiva tas-Swieq tal-Materja Prima tal-
Kummissjoni Ewropea. L-istess jgħodd għat-tibdil fil-forma tal-ħajja u għall-innovazzjonijiet 
soċjali bħalma huma l-ekotwellija u l-kondiviżjoni. Il-formazzjoni ta' miri preliminarji huma 
importanti wkoll biex ikun hemm viżjoni. L-UE għandha tpoġġi mira annwali tal-effiċjenza 
tar-riżorsi ta' 3% u tara li tbaxxi l-użu ta-riżorsi tagħha kull sena għal ras imb ras ta' 6-
10 tunnellati sal-2050.

F'dan il-kuntest it-tħaffir sostenibbli tal-minjieri jaqdi rwol importanti wkoll. Naturalment l-
Unjoni Ewropea għandha riżervi ta' materji primi wkoll, bħalma huma l-elementi terresti rari 
fl-Isvezja, u qed tkompli żżid l-bażi tal-għarfien ġeoloġiku tagħha bi proġetti bħall-PRO-
MINE. Dax-xogħol jista' jiżdied ukoll bit-titjib fil-kooperazzjoni bejn nazzjonijiet differenti li 
jwettqu stħarriġiet ġeoloġiċi, li l-Kummissjoni qed tippjana biex tkun responsabbli minnhom. 
Fl-istess waqt, l-UE għandha bażi tajba dwar l-estrazzjoni korretta ta' materja prima ta' bla 
enerġija bis-saħħa tad-dokument ta' gwida tagħha NATURA 2000. Hawnhekk ukoll, l-UE 
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tista' tavanza billi tkompli tiżviluppa teknoloġiji aħjar, aktar sostenibbli u effikaċi tat-tħaffir 
tal-minjieri. Partikolarment, teknoloġiji tat-tħaffir tal-minjieri aktar dħulin mal-ambjent ikunu 
importanti speċjalment meta jitħaffru minjieri għal xi riżorsi, bħalma huma l-elementi terrestri 
rari, li jistgħu jġibu magħhom ir-radjoattività. Teknoloġiji simli, flimkien ma' standards 
għoljin ambjentali u soċjali, mhux biss jiżguraw bilanċ fis-sostenibilità u fis-sigurtà tal-
forniment imma jżidu wkoll ir-reputazzjoni tal-kumpaniji Ewropej barra mill-kontinent jekk 
kemm-il darba dawn il-kundizzjonijiet jibqgħu jinżammu u mtejbin.  Finalmanet dan 
jipprovdi opportunitajiet aħjar kummerċjali f'pajjiżi għonja fir-riżorsi minħabba li dawn 
jibdew jaraw il-ġid ta' kumpaniji Ewropej li qegħdin jaħdmu f'pajjiżhom bi standards għoljin 
tal-UE, għall-kuntrarju ta' korporazzjonijiet oħra li mhumiex fl-UE. 

Id-Diplomazija tal-Materja Prima

Barra l-istrateġija tal-innovazzjoni industrijali li timmira biex tbaxxi il-konsum tar-riżorsi u 
żżid ir-riċiklaġġ barra l-potenzjal domestiku sostennibbli li żżomm l-UE, l-Unjoni Ewropea 
trid, naturalment, tkompli toqgħod fuq fornituri esterni għall-materji primi tagħha. Id-
diplomazija tal-materji primi hija għalhekk ta' importanza kritika.

F'dan il-kuntest, l-Unjoni Ewropea teħtieġ tistabbillixxi sħubiji li jħallu benefiċċji reċiproki u 
li jipprovdu gwadanni għall-pajjiżi għonja fir-riżorsi u għall-UE stess. Barra s-sħubija tal-
Afrika/UE, l-UE tista' tippromwovi wkoll sħubiji ma' pajjiżi fl-Ewropa tal-Lvant, l-Amerika 
Latina jew l-Asja. Tiġina f'moħħna ċ-Ċina minħabba li tipproduċi l-maġġoranza tal-elementi 
terrestri rari kritiċi. Wieħed irid jiddistingwi wkoll bejn il-pajjiżi differenti u l-iżvilupp 
ekonomiku tagħhom. Ngħidu aħna, il-meotodu "tal-infrastruttura fl-iskambju għar-riżorsi" 
huwa applikabbli biss għal ċerti pajjiżi li qed jiżviluppaw. Hawnhekk l-industriji Ewropej 
ikunu jistgħu jiffurmaw gruppi li jkunu jikkonsistu minn kumpaniji tal-estrazzjoni u tal-
konstruzzjoni. Għal oħrajn, partikolarment dawk l-ekonomiji għonja fir-riżorsi li għandhom 
livell għoli ta' żvilupp, mudell simili ma jolqothomx. Għal dawn il-pajjiżi isem il-logħba 
huwa 'riżorsi għal teknoloġija u t-teknika'. Metodu simili jista' jintuża wkoll meta niġu għar-
relazzjonijiet tagħna maċ-Ċina. Għal perjodu miftiehem u qasir, ngħidu aħna, neħtieġu aċċess 
għall-elementi terrestri rari taċ-Ċina sakemm il-ħidmiet il-ġodda tat-tħaffir tal-minjieri jiġu 
skont dawk li hemm f'pajjiżi bħall-Istati Uniti, il-Kanada u l-Awstralja. Bl-istess mod, 
Bejġing tkun ħerqana ħafna għat-teknoloġija l-ġdida f'dak il-perjodu sakemm tkun żiedet l-
iżvilupp teknoloġiku tagħha stess. F'dan il-kuntest, wieħed jista' jittratta fuq il-bażi ta' dawn il-
pedamenti. 

Fl-istess ħin, il-KE tkun tista' tevalwa kif tista' tappoġġja b'mod mhux finanzjarju s-Sehem 
tal-Materji Primi, li jħaddan ħafna kumpaniji Ewropej biex jipprokuraw il-materji primi.  Bl-
istess mod, kumpaniji oħra jkunu jistgħu jixtiequ jerfgħu r-responsabbiltà ta' strateġija ta' 
integrazzjoni vertikali biex isaħħu s-sigurtà tal-materji primi tagħhom.

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tiżgura wkoll li l-kumpaniji tal-UE jżommu mal-istandards 
ambjentali u soċjali f'xogħolhom barra mill-kontinent sabiex isaħħu iktar ir-relazzjonijiet 
tajbin tal-UE mal-pajjiżi għonja fir-riżorsi. F'dan il-kuntest, l-Unjoni Ewropea għandha 
ssegwi t-triq tal-Istati Uniti dwar l-abbozz tal-liġi Amerikana Dodd-Frank u titlob il-
kumpaniji jistqarru jekk huma jġibux ir-riżorsi tagħhom minn reġjuni li qegħdin f'kunflitt u 
titlob l-industriji tal-estrazzjoni jistqarru l-pagamenti tagħhom lill-gvernijiet barranin, sabiex 
ittejjeb it-trasparenza u tiżgura governanza tajba. Barra minn hekk, sabiex tagħmel kredibbli 
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offerta ta' sħubija lil pajjiżi għonja fir-riżorsi, l-Unjoni Ewropea m'għandhiex tuża ħażin l-
għodda tal-politika ta' żvilupp għal skopijiet simili. Dan huwa l-każ partikulari għas-sistema 
ġenerali tal-preferenzi kummerċjali jew il-Fond tal-Iżvilupp Ewropew. Minflok, hija għandha 
tgħin lill-pajjiżi għonja fir-riżorsi biex jegħlbu kwistjonijiet pertinenti, bħalma huwa n-nuqqas 
ta' simmetrija meta jiġu biex jinnegozjaw kuntratti dwar materja prima u tħaffir ta' minjieri, 
minħabba li ħafna gvernijiet m'għandhomx l-għarfien espert biex jevalwaw kif suppost ir-
riżorsi naturali tagħhom u konsegwentement isibuha diffiċli biex jilħqu ftehimiet favorevoli. 

Fl-aħħar nett, l-Unjoni Ewropea għandha tgħaqqad il-ħidma kollha ma' pajjiżi industrijali u 
emerġenti oħra sabiex toħloq is-sinerġiji. Barra l-OKŻE u l-G8/G20, il-Kummissjoni għandha 
tara li jkun hemm kooperazzjoni konkreta mal-Istati Uniti u l-Ġappun. Din tista' tinkludi l-
kondiviżjoni tad-dejta jew il-ħolqien ta' programmi konġunti tar-R&Ż.

Fl-aħħar nett, sabiex tilqa' b'suċċess l-isfida tal-materji primi, l-Unjoni Ewropea teħtieġ 
strateġija komprensiva u integrata li tiffoka fuq miżuri ta' perjodi qosra u fit-tul li jistgħu 
jkunu implimentati domestikament u internazzjonalment, l-aktar għall-materji primi kritiċi 
bħalma huma l-elementi terrestri rari. Fil-qalba ta' dan kollu din għandha tkun strateġija ta' 
innovazzjoni industrijali bbażata fuq l-effiċjenza tar-riżorsi u r-riċiklaġġ, li huma l-uniċi 
miżuri li jindirizzaw b'mod xieraq l-isfida triangulari li tiżgura l-kompetittività tal-ġejjieni, is-
sostennibbiltà u s-sigurtà tal-forniment.

IL-PREMESSI

Għalkemm mhux skont it-tradizzjoni, minħabba problemi ta' spazju fil-parti attiva tar-rapport, 
għandek issib hawn taħt il-premessi li qed nippjana biex nintroduċi 'l quddiem bħala emendi:

A. billi l-UE teħtieġ bażi industrijali soda u industrija ambjentali, li jiddependu ħafna minn 
fornimenti xierqa ta' materji primi, sabiex timxi 'l quddiem lejn ekonomija baxxa fil-
karbonju u biex tippersisti fil-kompetittività;

B. billi d-domanda dinjija għal materji primi dejjem tiżdied;

C. billi l-avanzi f'teknoloġiji ġodda jkomplu jżidu d-domanda għal riżorsi ċentrali għall-
iżvilupp ta' dawn l-industriji;

D. billi l-forniment internazzjonali huwa parzjalment ristrett minn kwoti tal-esportazzjoni u l-
prezzijiet qed jilħqu livelli fenomenali,

E. billi s-swieq igawdu meta joperaw fuq pjattaforma ġusta u livellata;

F. billi ż-żieda fil-kompetizzjoni dwar il-materji primi tista' tiggrava r-relazzjonijiet 
internazzjonali u twassal għal kunflitti minħabba r-riżorsi; 

G. billi dawn l-isfidi jistgħu jkunu ta' opportunità għal sħubiji ġodda u innovattivi ta' 
kooperazzjoni li jgawdu minn l-UE u l-pajjiżi terzi;

H. billi l-istrateġija ta' innovazzjoni industrijali ffukat fuq iż-żieda fl-effiċjenzi u r-riċiklaġġ 
jippromwovi s-sostennibbiltà, il-kompetittività u s-sigurtà fil-forniment;
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I. billi huwa importanti ħafna biex jittieħdu passi f'waqthom u deċiżivi fl-implimentazzjoni 
ta' strateġija effikaċi li tħalli r-riżultati fuq l-Inizjattiva Ewropea tas-Swieq tal-Materja 
Prima;


