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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Strateġija Tematika għall-Użu Sostenibbli tar-Riżorsi Naturali
2006/2210(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni 'Lejn Strateġija Tematika dwar l-
Użu Sostenibbli tar-Riżorsi Naturali' (COM(2003)0572),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni 'Strateġija Tematika dwar l-użu
sostenibbli tar-riżorsi naturali' (COM(2005)0670),

– wara li kkunsidra r-Reviżjoni ta' l-Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli ta' l-UE (EUSDS) 
- Strateġija Mġedda1,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni għall-Bijodiversità,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' 
Ġunju 2001 dwar l-assessjar ta' l-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi dwar l-ambjent2,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 6 tat-Trattat KE, li jistipulaw li rekwiżiti ta' ħarsien 
ambjentali jridu jkunu integrati fis-setturi varji tal-politika Komunitarja bil-għan li jiġi 
promoss l-iżvilupp ta' l-attivitajiet ekonomiċi b'rispett għall-ambjent,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 174 tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra s-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali tal-Komunità (6 EAP)3,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni 'Lejn l-avvanz ta' l-użu sostenibbli 
tar-riżorsi: Strateġija Tematika għall-prevenzjoni u r-riċiklaġġ ta' l-iskart' 
(COM(2005)0666),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2005 dwar it-Tħeġġiġ ta' Teknoloġiji 
għall-Iżvilupp Sostenibbli: Pjan ta' Azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea għat-Teknoloġiji 
Ambjentali4,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel (A6-0000/2006),

A. billi, fl-għexieren ta' snin li ġejjin, bidla demografika mgħaġġla fid-dinja se ġġib pressjoni 
dejjem akbar fuq il-klima, ir-riżorsi naturali u l-bijodiversità, u billi din il-bidla hija 
konnessa wkoll mad-disparità fil-prosperità bejn id-dinja industrijalizzata u l-pajjiżi li qed 

  
1 Dokument tal-Kunsill 10117/06, 9.6.2006.
2 ĠU L 197, 21.7.2001, p.30.
3 ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.
4 ĠU C 157 E, 6.7.2006, p. 77.
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jiżviluppaw,
B. billi, minħabba ż-żieda mgħaġġla tal-popolazzjoni tad-dinja, sa l-2010 400 miljun ruħ 

oħra se jkunu qed jgħixu fid-dinja; billi f'dinja fejn kulħadd jiddependi minn xulxin dejjem 
aktar ma nistgħux nibqgħu nipproduċu u nikkunsmaw kif qed nagħmlu bħalissa u billi, 
fid-dinja kollha, 15 500 speċi ta' pjanti u annimali huma f'periklu serju ta' estinzjoni; billi 
fl-għexieren ta' snin riċenti kważi kull tip ta' ekosistema u l-ispeċi kollha diġà batew ħafna 
u billi l-ilma ħelu huwa riżorsa prezzjuża ħafna, li hija taħt pressjoni; billi l-kriżi dinjija ta' 
l-ilma hija theddida għall-ħajja tal-bniedem u għall-iżvilupp sostenibbli u fl-aħħarnett 
anke għall-paċi u s-sigurtà,

C. billi, skond l-Evalwazzjoni tal-Millenju ta' l-Ekosistemi tan-NU ta' l-2005, kien hemm 
tnaqqis f'kull 2 minn 3 ekosistemi mill-bidu tas-sittinijiet u billi d-domanda għar-riżorsi 
naturali żdiedet b'70% fl-istess perjodu,

D. billi t-tkabbir ekonomiku li qed jiżdied f'pajjiżi li qed jiżviluppaw se jerġa' jżid il-pressjoni 
fuq l-ambjent,

E. billi progress fil-qasam tat-tagħrif speċjalizzat u tat-teknoloġija huwa kruċjali sabiex 
jintlaħaq bilanċ bejn it-tkabbir ekonomiku fuq naħa u s-sostenibiltà soċjali u ekoloġika fuq 
l-oħra,

F. billi skond l-Artikolu 6 tat-Trattat, imsaħħaħ mill-Proċess ta' Cardiff, rekwiżiti ta' ħarsien 
ambjentali jridu jkunu integrati fil-formulazzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politika ta' l-
UE,

G. billi hemm ftit komplementarjetà u m'hemmx biżżejjed koordinazzjoni bejn il-fora 
internazzjonali differenti responsabbli għall-iżvilupp sostenibbli (Konvenzjoni dwar id-
Diversità Bijoloġika, Protokoll ta' Kyoto, Konvenzjoni għall-Ġlieda kontra d-
Deżertifikazzjoni, eċċ.),

H. billi l-Istrateġija ta' l-UE għat-Tkabbir u l-Impjiegi mħaddna mis-Samit tar-Rebbiegħa ta' 
l-2005 tagħti prijorità għolja lil aktar użu sostenibbli tar-riżorsi naturali u tistieden lill-UE 
biex tkun minn ta' l-ewwel fil-bidla għal konsum u produzzjoni iktar sostenibbli fl-
ekonomija globali,

I. billi, fil-komunikazzjoni tagħha dwar ir-reviżjoni ta' l-Istrateġija ta' Żvilupp Sostenibbli ta' 
l-UE - pjattaforma għall-azzjoni (COM(2005)0658), il-Kummissjoni tiddikjara li:

- l-Istati Membri ta' l-UE jridu jkomplu jinvestu fir-riċerka u t-teknoloġija biex isibu 
metodi ġodda ta' produzzjoni u konsum li huma effiċjenti f'sens ta' nfiq u effiċjenti 
f'sens ta' riżorsi,

- l-UE trid tkun minn ta' l-ewwel fid-dinja fit-teknoloġiji eko-effiċjenti sabiex jitnaqqas 
il-livell għoli ta' dipendenza mir-riżorsi naturali,

- l-UE trid tissalvagwardja l-kapaċità tad-dinja li ssostni l-ħajja fid-diversità kollha 
tagħha, tirrispetta il-limiti tar-riżorsi naturali tal-pjaneta u tiżgura livell għoli ta' 
ħarsien u titjib tal-kwalità ta' l-ambjent,

- sa l-2012, 12% tal-konsum ta' l-enerġija ta' l-Istati Membri jrid jiġi minn sorsi li 
jiġġeddu,

  
1 COM(2005)0024.
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- sa l-2010, 21% tal-konsum ta' l-elettriku ta' l-Istati Membri jrid jiġi minn sorsi li 
jiġġeddu,

J. billi s-sitt EAP:

- jistipula programm li l-objettivi tiegħu jaqblu mal-prijoritajiet ewlenin tal-Komunità, 
jiġifieri l-bidla fil-klima, in-natura u l-bijodiversità, l-ambjent, is-saħħa pubblika u l-
kwalità tal-ħajja, ir-riżorsi naturali u l-iskart,

- jitlob il-promozzjoni ta' bidliet fi skemi ta' sussidju li għandhom impatt ħażin 
sostanzjali fuq l-ambjent u m'humiex kompatibbli ma' l-iżvilupp sostenibbli,

- jiddikjara li strateġiji tematiċi jridu jinkludu objettivi u kalendarji ambjentali 
kwalitattivi u kwantitattivi rilevanti,

K. billi l-agrikoltura tuża inqas minn 50% ta' l-art kollha u tikkonsma 30% ta' l-ilma kollu u 
20% tal-fjuwil kollu,

L. billi wieħed mill-Objettivi tal-Millenju għall-Iżvilupp adottat min-NU fl-2000 kien dak li 
jkun żgurat ambjent sostenibbli qabel l-2015 billi l-iżvilupp sostenibbli jiġi integrat fi 
programmi ta' politika nazzjonali, jitwaqqaf it-telf ta' riżorsi naturali u jitnaqqas bin-nofs 
in-numru ta' nies mingħajr aċċess għal ilma tajjeb għax-xorb; billi sa l-2020 il-
kundizzjonijiet tal-ħajja ta' mill-inqas 140 miljun ruħ li jgħixu f'mandraġġi jridu jitjiebu 
b'mod sinifikanti,

M. billi kull sena bejn 5 u 6 miljun ruħ - l-iktar tfal - imutu minn mard ikkawżat mit-tniġġis 
ta' l-ilma u ta' l-arja,

N. billi l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali huwa 'conditio sine qua non' għall-prosperità fit-
tul,

O. billi sa mhux aktar tard mill-2015 immaniġġjar aħjar u l-fatt li ma ssirx esplojtazzjoni 
żejda ta' riżorsi naturali li jiġġeddu bħall-istokks tal-ħut, il-bijodiversità, l-ilma, l-arja, il-
ħamrija u l-atmosfera jistgħu jirriżultaw fl-irkupru ta' ekosistemi tal-baħar li saritilhom il-
ħsara, skond il-Pjan ta' Implimentazzjoni ta' Johannesburg (2002)1,

P. billi sa mhux aktar tard mill-2010 t-telf tal-bijodiversità jrid jitwaqqaf,

Q. billi hemm disparitajiet kbar bejn Stati Membri fir-rigward tal-produttività tar-riżorsi; billi 
l-eliminazzjoni ta' dawn id-disparitajiet biss tfisser li l-produttività mtejba tnaqqas l-
ammont ta' riżorsi naturali użati u konsegwentement titnaqqas il-pressjoni fuq l-ambjent u 
titjieb il-pożizzjoni kompetittiva ta' l-Istati Membri,

R. billi l-Pjan ta' Azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea għat-Teknoloġiji Ambjentali:

- jinnota li l-użu effiċjenti ta' riżorsi u materjali jnaqqas l-ispejjeż għall-industrija u d-
djar, u b'hekk ikun hemm iktar flus fl-idejn u l-ekonomija ta' l-UE tiddependi inqas 
minn riżorsi skarsi u swieq instabbli ħafna,

- jinnota li ħafna drabi riżorsi skarsi jikkawżaw kunflitti reġjonali f'pajjiżi li qed 
jiżviluppaw,

- jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li jkunu promossi teknoloġiji li jgħinu fil-prevenzjoni 

  
1 Samit tan-NU dwar l-Iżvilupp Sostenibbli, Johannesburg 2002.
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ta' diżastri naturali jew attivitajiet li jistgħu jwasslu għall-qerda ta' riżorsi naturali jew 
li jagħmlulhom il-ħsara,

S. billi politika tista' tkun implimentata biss jekk il-pubbliku u l-konsumatur huma mħeġġa 
jibdlu l-imġiba fil-konsum tagħhom biex iqisu l-ħtiġijiet ta' l-ambjent u s-saħħa,

1. Jaċċetta l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni, iżda jikkunsidra li ma tistax titqies bħala 
strateġija ġenwina, iżda aktar bħala mod kif tiġi posposta l-istrateġija;

2. Jiddeplora n-nuqqas kbir ta' rieda politika min-naħa tal-Kummissjoni;
3. Jinnota li l-Istrateġija Tematika tonqos milli ssegwi l-objettivi tas-6 EAP tal-Komunità 

Ewropea;
4. Iqis li, anke jekk hemm il-ħtieġa ta' dejta iktar speċifika f'ċerti oqsma, din m'għandhiex 

tintuża bħala skuża biex ikunu posposti miżuri li jeħtieġ li jittieħdu biex ikun żgurat l-użu 
sostenibbli tar-riżorsi naturali; jinnota wkoll li l-għerf disponibbli bħalissa huwa biżżejjed 
biex jippermetti li tittieħed azzjoni prattika issa biex jittejjeb il-konsum sostenibbli tar-
riżorsi naturali;

5. Jisħaq l-objettivi essenzjali ta' l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali, inklużi livell għoli ta' 
ħarsien ta' l-ambjent u s-saħħa pubblika, id-disponibiltà ta' riżorsi naturali għall-
ġenerazzjonijiet li ġejjin, l-istabiltà u l-prosperità tas-sistema ekonomika u soċjali tagħna u 
li jkun limitat l-użu tar-riżorsi naturali sabiex l-impatt ambjentali jitnaqqas u jsir stabbli;

6. Iqis li l-Kummissjoni għandha tieħu l-opinjoni tal-Parlament u tal-pubbliku Ewropew u l-
ambjent bis-serjetà u għandha tissostitwixxi din in-'non-strateġija' mill-aktar fis bi proposti 
ambizzjużi, inklużi miri ċari u kalendarji li jorbtu;

7. Iqis li, billi tipposponi l-azzjoni prattika, l-UE se ċċedi l-pożizzjoni kompetittiva tagħha 
fil-qasam ta' l-innovazzjoni u l-kummerċ f'teknoloġiji eko-effiċjenti ġodda;

8. Jilqa' r-rikonoxximent mill-Kummissjoni li l-politika dwar l-użu sostenibbli tar-riżorsi 
naturali s'issa ma kenitx xierqa;

9. Iqis li t-twaqqif ta' Ċentru tad-Dejta Ewropew qabel l-2008 huwa utli jekk xogħlu jkun li 
jassessja u jtejjeb perjodikament l-indikaturi magħrufa u jistabbilixxi liema indikaturi 
mhux magħrufa huma meħtieġa bil-għan li jintlaħaq l-objettiv aħħari li l-impatt fuq l-
ambjent u s-saħħa mill-użu tar-riżorsi naturali jitnaqqas għal livell minimu;

10. Ma jaqbilx mal-Kummissjoni li m'hemmx indikaturi magħrufa li jippermettu li objettivi 
speċifiċi, ċari u li għandhom kalendarju jkunu inklużi fl-istrateġija issa; jinnota li 
indikaturi li huma magħrufa diġà jinkludu il-GDP (Prodott Gross Domestiku), id-DMI 
(Input Dirett ta' Materjal) u d-DMC (Konsum Domestiku ta' Materjal);

11. Iqis li, fuq il-bażi ta' sett ta' indikaturi prattiċi, jista' jitfassal bejn wieħed u ieħor il-
prinċipju li 'inqas ma jintużaw riżorsi naturali, inqas ikun l-impatt ambjentali';

12. Iqis li, jekk flimkien mat-tnaqqis fl-użu tar-riżorsi naturali ikun hemm ukoll bidla għal 
alternattiva, l-ewwel għandha ssir riċerka dwar l-impatt ambjentali ta' l-alternattiva 
proposta;

13. Jistieden lill-UE biex tiżgura li l-istrumenti u l-leġiżlazzjoni kollha tal-Komunità 
jikkontribwixxu b'mod globali għall-konservazzjoni tar-riżorsi naturali u għal żvilupp 
sostenibbli fl-UE u f'pajjiżi barra l-UE;
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14. Iqis li sa l-2030 l-użu ta' riżorsi primarji li ma jiġġeddux irid jitnaqqas erba' darbiet, jew l-
użu tar-riżorsi naturali jrid jitnaqqas bin-nofs sa l-2030 filwaqt li fl-istess ħin tiżdied il-
prosperità fid-dinja kollha; jinnota li jistgħu jintużaw l-indikaturi li ġejjin: TMR (Bżonn 
Totali ta' Materjal), DMI (Input Dirett ta' Materjal) u DMC (Konsum Domestiku ta' 
Materjal); jinnota li dawn l-indikaturi juru l-kwantitajiet ta' riżorsi li jintużaw f'ekonomija 
u li billi wieħed jiddividi l-GDP b'dawn l-indikaturi huwa possibbli li titkejjel il-
produttività ta' l-użu tar-riżorsi naturali;

15. Jaqbel li bħalissa m'hemmx indikatur xieraq biex jitkejjel il-progress tat-tnaqqis fl-impatt 
ambjentali mill-użu ta' riżorsi, l-hekk imsejjaħ indikatur eko-effiċjenti, u li jeħtieġ li jkun 
adottat wieħed mill-aktar fis u mhux aktar tard mill-2008;

16. Iqis li strumenti fiskali u sussidji jistgħu jintużaw biex jitnaqqas l-użu ta' riżorsi li jagħmlu 
ħsara lill-ambjent, b'mod partikulari permezz ta' rijallokazzjoni ta' sussidji;

17. Jinnota li l-firda tat-tkabbir ekonomiku mit-titijib ta' l-effiċjenza ta' l-użu tar-riżorsi hija 
diġà meqjusa bħala objettiv politiku f'disa' Stati Membri (inklużi l-Ġermanja u l-
Finlandja) u fil-Ġappun, iżda li l-konsum assolut tar-riżorsi naturali għadu għoli u li 
programm dwar l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali għandu jiffoka fuq firda aħjar tat-
tkabbir ekonomiku mill-użu tar-riżorsi naturali billi jipprova joħloq tnaqqis assolut tar-
riżorsi użati;

18. Iqis li l-impatt ħażin mill-użu totali tar-riżorsi fl-UE jrid jitnaqqas bin-nofs għal kull 
kategorija ta' riżorsa, pereżempju permezz ta' approċċ settorjali fl-industrija tal-bini, fit-
trasport u setturi oħrajn, sabiex jitnaqqas l-impatt ta' l-użu ta' dawn ir-riżorsi u titnaqqas 
id-dipendenza minnhom;

19. Iqis li sa l-2050 l-użu ta' materjali primarji li ma jiġġeddux irid jitnaqqas għaxar darbiet, 
filwaqt li jitqiesu t-tqassim ġust tar-riżorsi, popolazzjoni tad-dinja li qed tikber u riċiklaġġ 
jew użu mill-ġdid ta' iktar minn 95% tal-materjali, li għandu jirriżulta fl-eliminazzjoni 
kompleta ta' skart mhux trattat u skart li ma jistax jintuża;

20. Iqis li l-istrateġija għandha tkun applikata f'livelli varji tal-politika u f'oqsma varji tal-
politika;

21. Iqis li l-politika agrikola, b'mod partikulari, għandu jkollha l-mira li titnaqqas il-pressjoni 
fuq l-ambjent permezz ta' l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali inklużi l-art, l-ilma u l-
fjuwils, iżda mhux biss ta' dawn;

22. Iqis li l-Istati Membri jridu jimplimentaw l-istrateġija ta' l-UE għall-bijodiversità, kemm 
fis-sajd kif ukoll f'oqsma oħra, u, b'koperazzjoni mal-Kummissjoni, għandhom jieħdu 
miżuri biex jintlaħaq l-objettiv li jitwaqqaf it-tnaqqis tal-bijodiversità sa l-2010;

23. Jisħaq il-ħtieġa għal għajnuna lil pajjiżi li qed jiżviluppaw permezz ta' tpartit ta' 
teknoloġija u tagħrif speċjalizzat, iżda mhux biss ta' dawn;

24. Jisħaq l-importanza għal din l-istrateġija tar-rekwiżit diġà inkorporat fi strateġiji ta' 
politika oħra li sa l-2010 medja ta' 12% tal-konsum ta' l-enerġija fl-UE u 21% tal-konsum 
ta' l-elettriku fl-UE għandhom jiġu minn riżorsi naturali sostenibli, u li t-12% għandu jsir 
15% fl-2015;

25. Iqis, skond il-politika dwar il-konsum ta' l-enerġija, li sa l-2010 medja ta' 12% tar-riżorsi li 
jiġġeddu użati fl-UE għandhom jiġu minn sorsi li jintwera li huma mmaniġġjati b'mod 
sostenibbli, figura li għandha tiżdied għal 15% fl-2015;
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26. Iqis li l-UE għandha tagħmel dak kollu possibbli biex tagħti tagħrif tajjeb lill-konsumaturi 
u lill-produtturi dwar l-użu ta' riżorsi naturali u li l-konsumaturi u l-produtturi għandhom 
ikunu involuti f'ideat dwar bidliet li jistgħu jwasslu għal użu sostenibbli tar-riżorsi 
naturali;

27. Iqis li l-politika ta' l-UE għandha titfassal b'mod li tinkoraġġixxi lil Stati Membri jadottaw 
approċċi iktar ambizzjużi - u żgur li ma jaqtgħulhomx qalbhom milli jagħmlu dan - bil-
għan li jittejjeb l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali;

28. Jilqa' kwalunkwe inizjattivi tal-Kummissjoni li jistgħu jirriżultaw fl-użu sostenibbli tar-
riżorsi naturali u jnaqqsu l-impatt ħażin fuq l-ambjent mill-użu tar-riżorsi naturali;

29. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-riżorsi naturali huma mhedda b'mod serju, u dejjem aktar, mid-degradazzjoni, l-eżawriment 
u t-tniġġis. Mat-tkabbir ekonomiku dinji hemm ukoll iż-żieda fil-konsum tar-riżorsi naturali, 
kemm li jiġġeddu kif ukoll dawk li ma jiġġeddux. Il-kapaċità ta' l-ambjent li jsostni l-ħajja 
diġà qed tinqabeż b'mod sostanzjali. Il-Kummissjoni wkoll tħaddan din il-pożizzjoni.
Madankollu, fir-rigward ta' ambizzjoni l-opinjoni tiegħi ta' kif tista' tkun ittrattata din it-
theddida hija differenti ħafna minn dik imressqa fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni.

Hemm bżonn kbir ta' strateġija strutturata sew li talanqas tkun konformi mar-rekwiżiti 
ddikjarati fis-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali. Fir-rigward l-użu sostenibbli tar-riżorsi 
naturali, niffaċċjaw problema simili għal dik tal-bidla fil-klima. Nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni, 
iżda rridu ntejbuha malajr. Ma jistax ikun hemm laxkezza politika. Irridu nadottaw inizjattivi 
ambizzjużi u nkunu lesti li nagħmlu l-miżuri obbligatorji. Mezzi miżuri m'humiex se jsolvu l-
problema. F'kelma waħda, id-destin tal-pjaneta qiegħed f'idejna.

Irridu nkunu lesti nuru rieda politika u jkollna l-kuraġġ li nieħdu miżuri fl-oqsma li ġejjin: l-
imġiba tagħna fil-konsum u l-produzzjoni, it-tfittxija għal alternattivi, l-aċċettazzjoni ta' stil ta' 
ħajja differenti, l-appoġġ għal pajjiżi li qed jiżviluppaw, l-involviment ta' l-oqsma kollha tal-
politika, inklużi l-agrikoltura u s-sajd, l-evitar ta' diżarmonija politika fost l-unitajiet varji fl-
Unjoni u l-evitar tad-diżarmonija politika fost l-Istati Membri.

Jistgħu jinstabu diversi soluzzjonijiet permezz ta': bażi ta' dejta tajba, aċċessibbli għal 
kulħadd, li fiha dejta predeterminata u indikaturi dettaljati, miri ċari u kalendarji li jorbtu 
għat-tnaqqis ta' l-impatt ambjentali, miżuri u linji gwida għall-bidla għal alternattivi, żieda tal-
produttività tar-riżorsi (i.e. li jsir iktar b'inqas, pereżempju permezz ta' l-użu mill-ġdid u r-
riċiklaġġ), tnaqqis ta' l-użu ta' kategoriji speċifiċi ta' riżorsi, pereżempju bl-għajnuna ta' lista 
ta' prijoritajiet, dikjarazzjoni ta' l-istrateġija applikabbli għall-oqsma kollha ta' politika li 
jaffettwaw l-użu tar-riżorsi naturali, estensjoni ta' l-istrateġija tagħna biex tinkludi politika 
dwar l-agrikoltura u s-sajd, enfasi fuq iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tar-riżorsi naturali (mill-oriġini 
tagħhom sar-rimi ta' l-iskart), użu ta' fondi biex jagħtu inċentivi u diżinċentivi, għajnuna lil 
pajjiżi li qed jiżviluppaw, pereżempju bit-tpartit tat-teknoloġija u t-tagħrif speċjalizzat, enfasi 
akbar fuq l-użu ta' l-enerġija mix-xemx, mir-riħ u mill-ilma bħala riżorsi naturali, tagħrif 
tajjeb u rwol attiv mogħtija lill-konsumaturi u lill-produtturi fit-tfassil ta' din l-istrateġija, u 
politika ta' l-UE li tinkoraġġixxi lill-Istati Membri jkunu iktar ambizzjużi fil-proposti tagħhom 
dwar l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali u li żgur ma taqtgħalhomx qalbhom milli jagħmlu 
dan.

Is-suppożizzjoni jew it-tbassira li l-ħidma għall-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali u t-tfittxija 
għal alternattivi sabiex jittejjeb l-ambjent ikunu ta' ħsara għat-tkabbir ekonomiku hija waħda 
li ma naċċettax. Għall-kuntrarju: l-innovazzjoni fil-qasam ta' ekosistemi ġodda u teknoloġiji 
ambjentali toħloq opportunitajiet fis-suq internazzjonali u tista' tiġġenera l-impjiegi. Nemmen 
li l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali jippromwovi l-istabiltà u l-prosperità tas-sistema 
ekonomika u soċjali tagħna u fl-aħħarnett jgħin biex jitnaqqas il-faqar, b'mod partikulari 
f'perjodu ta' żmien twil.

Nisħaq li l-popolazzjonijiet foqra huma l-iktar li jbatu meta jonqsu l-kwalità u l-kwantità tar-
riżorsi naturali. Il-ħajja ta' nies foqra f'zoni rurali tiddependi ħafna mir-riżorsi naturali - l-ilma 
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u l-art li tinħadem, id-diversità tar-riżorsi naturali, l-abiltà li jiġu ssodisfati l-bżonnijiet 
permezz tal-kaċċa u s-sajd, il-prodotti tal-forestrija u l-bijomassa. Hemm nuqqas kbir ta' 
aċċess għall-ilma u l-arja ndaf, impjanti li jippurifikaw l-ilma u aċċess għall-enerġija ta' min 
joqgħod fuqu għal ħafna nies foqra, kemm f'zoni rurali kif ukoll dawk urbani. Il-foresti, li 
huma s-sors ta' aktar minn 90% tal-bijodiversità rurali u jgħinu biex ħafna nies li jgħixu 
f'faqar estrem jibqgħu ħajjin, qed jonqsu fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi. Huwa stmat li bejn 5 u 6 
miljun ruħ kull sena - l-iktar tfal - imutu minn mard trażmess mill-ilma jew mard ikkawżat 
mit-tniġġis ta' l-ajru jew ta' l-ilma.

Ir-riforma tat-taxxa tista' tkun mod tajjeb kif issir politika bħal din, talanqas jekk tinvolvi 
bidla minn taxxi li huma ta' ħsara għall-prosperità (fuq ix-xogħol, il-kapital u l-konsum) għal 
taxxi li jiffavorixxu l-prosperità. Barra minn hekk, ta' min jiddispjaċih li, s'issa, programmi ta' 
riforma tat-taxxa kienu dejjem jimmiraw biex inaqqsu l-ispejjeż tax-xogħol. Madankollu, ta' 
min jiftakar li l-produttività tax-xogħol żdiedet b'270% fl-aħħar 40 sena filwaqt li l-
produttività ta' l-enerġija żdiedet biss b'20% u l-produttività tal-materja prima b'100% matul l-
istess perjodu. L-enfasi ta' programmi ta' riforma fiskali li saru s'issa għandha tkun riveduta.
Taxxi u sussidji jistgħu jintużaw biex tkun promossa l-innovazzjoni teknoloġika.

Il-Kummissjoni xi tgħid fil-komunikazzjoni tagħha? Ma tipproponix objettivi jew miri, lanqas 
tagħti deskrizzjoni ta' pjan li għandna nimxu miegħu: fi kliem ieħor il-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni m'hijiex konformi mas-6 EAP. Iżda pjan bħal dak kellu jkun il-bażi minima 
għal politika soda. Kelli ftit dubju jekk niktibx rapport qasir li fih nistieden lill-Kummissjoni 
tirtira l-komunikazzjoni tagħha u tipproduċi dokument ġdid. Meta titqies l-oriġini tal-
komunikazzjoni quddiemna - il-prodott diżappuntanti immens ta' ħames snin xogħol - ma 
nemminx li l-ambjent jew l-ekonomija kienu jibbenefikaw kieku għamilt hekk. Nittama li l-
approċċ adottat fir-rapport tiegħi jista' jwitti t-triq għad-direzzjoni t-tajba, bl-inkorporazzjoni 
fil-politika ta' l-UE u l-Istati Membri individwali ta' miżuri, objettivi u kalendarji prattiċi, li 
huma meħtieġa fil-ftit snin li ġejjin u mhux wara dewmien ta' 20 sena.


