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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  78a. Jisħaq fuq il-fatt li l-Unjoni qablet li, 
sal-2020, it-telf tal-bijodiversità u d-
degradazzjoni tas-servizzi ekosistemiëi, 
inkluŜ id-dakkir, iridu jintemmu, l-
ekosistemi u s-servizzi tagħhom iridu 
jinŜammu u tal-anqas 15 % tal-ekosistemi 
degradati għandhom ikunu āew 
restawrati; iŜid jgħid li l-Unjoni qablet 
ukoll li l-āestjoni tal-foresti trid tkun 
sostenibbli, li l-foresti, il-bijodiversità 
tagħhom u s-servizzi li jipprovdu jridu 
jiāu protetti u, sakemm ikun fattibbli, 
jissaħħu, u li r-reŜiljenza tal-foresti għat-
tibdil fil-klima, għan-nirien, għall-
maltempati, għall-pesti u għall-mard trid 
tittejjeb; jenfasizza, barra minn hekk, il-
ħtieāa li tiāi Ŝviluppata u implimentata 
Strateāija māedda tal-Unjoni dwar il-
Foresti li tindirizza d-diversi domandi fuq 
il-foresti u l-benefiëëji tagħhom, u li 
tikkontribwixxi għal approëë aktar 
strateāiku lejn il-ħarsien u t-tisħiħ tal-
foresti, anke permezz ta' āestjoni 
sostenibbli tal-foresti1; 

 

__________________ 
1 DeëiŜjoni Nru 1386/2013/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 
dwar Programm Āenerali ta' Azzjoni Ambjentali 
tal-Unjoni sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-
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  81a. Iħeāāeā lill-Istati Membri jfasslu l-
politika tagħhom dwar il-forestrija b'tali 
mod li jqisu bis-sħiħ l-importanza tal-
foresti fir-rigward tal-ħarsien tal-
bijodiversità, il-prevenzjoni tal-eroŜjoni 
tal-ħamrija, l-iŜgurar tal-assorbiment tal-
karbonju u l-purifikazzjoni tal-arja u l-
preŜervazzjoni taë-ëiklu tal-ilma; 

  

Or. en 
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  82a. Jisħaq fuq il-ħtieāa li jiāu ëëarati 
b'urāenza l-impatti b'effett ta' serra tal-
uŜi differenti tal-bijomassa forestali għall-
enerāija u li jiāu identifikati l-uŜi li 
jistgħu jiksbu l-akbar benefiëëji ta' 
mitigazzjoni bi skadenzi rilevanti għall-
politika; 

Or. en 

 

 


