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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. Jemmen li, sabiex jiġu indirizzati l-isfidi globali u d-dipendenza tal-UE fuq ir-riżorsi, 
huwa essenzjali li l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u r-riżorsi tkun il-bażi tat-tiġdid 
industrijali Ewropew sabiex l-UE tkun tista' żżomm il-kompetittività tagħha fil-futur, 
terġa' toħloq il-kapaċità ta' manifattura u tiġġenera impjiegi għal ħaddiema b'ħiliet 
speċjalizzati; 

2. Jisħaq fuq il-fatt li tfassil aħjar, il-prevenzjoni tal-iskart, l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ 
jistgħu jġibu ammont sostanzjali ta' tfaddil nett għan-negozji tal-UE, stmat għal 
EUR 600 biljun, jew 8 % tal-fatturat annwali, filwaqt li jnaqqsu wkoll l-emissjonijiet totali 
tal-gassijiet serra bi 2-4 %1; jenfasizza li jekk il-produttività tar-riżorsi tiżdied bi 30 % 
sal-2030, din tista' tagħti spinta lill-PDG bi kważi 1 % u toħloq 2 miljun impjieg 
addizzjonali;

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-analiżi tal-Kummissjoni li turi li l-adozzjoni ta' miri ġodda dwar 
l-iskart toħloq 180 000 impjieg ġdid, tagħmel l-Ewropa aktar kompetittiva u tnaqqas id-
domanda għal riżorsi skarsi li jiswew ħafna flus2; jiddispjaċih ħafna dwar l-irtirar tal-
proposta leġiżlattiva dwar l-iskart3, u jitlob li jkun hemm proposta leġiżlattiva aktar 
ambizzjuża, b'mod li jiġu indirizzati flussi ta' skart mhux biss muniċipali iżda wkoll dawk 
industrijali u kummerċjali, li għandha tiġi mressqa sal-2015 bħala parti minn pakkett ta' 
ekonomija ċirkolari (CEP) aktar ambizzjuż, kif imħabbar mill-Viċi President 
Timmermans fis-sessjoni parzjali tal-plenarja tal-Parlament ta' Diċembru 20144;

4. Jitlob lis-CEP biex jistabbilixxi, skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Pjattaforma Ewropea 
għall-Użu Effiċjenti tar-Riżorsi5, qafas komprensiv ta' politika li jinkludi objettivi 
konkreti ta' politika u jintegra aħjar u jissimplifika għodod tal-politika eżistenti; jinsisti li 
l-għodod u l-miżuri għandhom jiżguraw opportunitajiet reali għal, u l-parteċipazzjoni 

                                               
1 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Lulju 2014 intitolata "Tranżizzjoni għal ekonomija ċirkolari: 
programm ta' skart żero għall-Ewropa" (COM(2014)0398).
2 Dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tat-2 ta' Lulju 2014, li fih sommarju eżekuttiv tal-
valutazzjoni tal-impatt li jakkumpanja l-proposta għal direttiva li temenda d-Direttivi dwar l-iskart 
(COM(2014)0397) (SWD(2014)0208).
3 Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2008/98/KE dwar l-iskart, 
94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ, 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma, 2000/53/KE 
dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw, 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' 
akkumulaturi, u 2012/19/UE dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (COM(2014)0397).
4 Dibattitu tal-plenarja verbatim tas-16 ta' Diċembru 2014 dwar il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni 2015.
5 Il-Manifest u Rakkomandazzjonijiet tal-Politika tal-Pjattaforma Ewropea għall-Użu Effiċjenti tar-Riżorsi 
(EREP), Marzu 2014:
HYPERLINK 

"http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations
_31-03-2014.pdf" 
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_
31-03-2014.pdf
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attiva ta', l-SMEs fl-ekonomija ċirkolari; 

5. Jitlob lis-CEP jintroduċi politika ta' amministrazzjoni tal-materjali sostenibbli fil-livell tal-
UE, b'approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja u li timmira għal użu tal-materjali ekoeffiċjenti u 
responsabbli mil-lat ambjentali, inkluż matul l-estrazzjoni, id-disinn, il-produzzjoni, il-
konsum, u l-fażijiet tal-immaniġġjar tal-iskart; 

6. Jenfasizza l-potenzjal ta' użu mill-ġdid u politiki ta' tiswija għal ħolqien ta' impjiegi ta' 
kwalità, l-iffrankar tar-riżorsi u l-iżvilupp tal-ekonomija soċjali u l-intrapriżi soċjali; 
jappella għal aktar inċentivi u appoġġ ieħor għall-użu mill-ġdid, il-konsolidazzjoni tal-użu 
mill-ġdid u infrastruttura u netwerks ta' tiswija;

7. Jiġbed l-attenzjoni lejn l-impatt ekonomiku dirett fuq in-negozji u l-konsumaturi tal-ħela 
tal-ikel, minħabba l-ispejjeż tar-rimi tal-iskart u t-telf ekonomiku kkawżat mir-rimi ta' ikel 
li jista' jinbiegħ jew jittiekel; ifakkar li kull ewro li jintefaq fuq il-ġlieda kontra l-ħela tal-
ikel jista' jipprevjeni 250 kg ta' ikel, li jiswew EUR 500, milli jinħlew; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni sabiex tindirizza l-kwistjoni tal-ħela tal-ikel fi ħdan is-CEP;

8. Jenfasizza l-importanza li jinħolqu sinerġiji industrijali dwar ir-riċiklaġġ u l-għoti tal-
għajnuna lill-kumpaniji biex jiskopru kif l-enerġija, l-iskart u l-prodotti sekondarji 
tagħhom jistgħu jservu ta' riżorsi għall-oħrajn; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jippromwovu metodi bħalma għamel ir-Renju Unit bil-Programm Nazzjonali tas-
Simbjożi Industrijali;

9. Jenfasizza r-rwol ta' riforma tat-taxxa ambjentali (billi t-tassazzjoni tiġi ttrasferita minn 
fuq ix-xogħol għal fuq it-tniġġis u r-riżorsi) li jipprovdi s-sinjali t-tajba għal investiment 
fl-użu effiċjenti tar-riżorsi, u jitlob lill-Istati Membri jwettqu progress f'dan il-qasam parti 
mill-proċess tas-Semestru Ewropew;

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Bank Ewropew tal-Investiment biex jiżguraw li l-Pjan ta' 
Investiment għall-Ewropa huwa bbażat fuq l-għanijiet tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-
enerġija, jipprovdi appoġġ għal SMEs ekoinnovattivi b'mod partikolari, u jsaħħaħ is-
servizzi ta' konsulenza dwar l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi; jitlob il-finanzjament għall-
Programm tal-UE għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-SMEs (COSME) u l-
Orizzont 2020 biex ikunu aktar iffukati fuq l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet ekoinnovattivi u 
jtejbu d-disinn tal-prodotti u l-prestazzjoni tal-proċessi.


