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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar ir-rieżami ta' nofs il-mandat tal-Istrateġija tal-UE għall-bijodiversità 

(2015/2137(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni, "Ir-rieżami ta' nofs il-mandat 

dwar l-istrateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020" (COM(2015)0478), 

 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni, "Il-qagħda tan-natura fl-Unjoni Ewropea: 

Rapport dwar l-istatus u x-xejriet għat-tipi ta' ħabitats u għall-ispeċi li jkopru d-Direttiva 

tal-Għasafar u d-Direttiva tal-Ħabitats għall-perjodu 2007-2012 bħalma jeżiġi l-

Artikolu 17 tad-Direttiva tal-Ħabitats u bħalma jeżiġi l-Artikolu 12 tad-Direttiva tal-

Għasafar" (COM(2015)0219), 

 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni, "Konsultazzjoni pubblika bħala parti mill-

"kontroll tal-idoneità" tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar in-natura (id-Direttivi dwar l-

Għasafar, il-Ħabitats)",  

 

– wara li kkunsidra l-Istħarriġ tal-Ewrobarometru ppubblikat f'Ottubru 2015 dwar l-

attitudnijiet taċ-ċittadini Ewropej lejn il-bijodiversità ("Ewrobarometru speċjali 436"),  

 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, "L-Ambjent Ewropew 

– l-istat u l-prospetti 2015 (SOER 2015)", 

 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament 

Ewropew dwar "l-Approċċ tal-UE kontra t-traffikar ta' Organiżmi Salvaġġi" 

COM(2014)064), 

 

– wara li kkunsidra r-rapport finali tal-grupp ta' esperti tal-Orizzont 2020, dwar 

Soluzzjonijiet Ibbażati fuq in-Natura u Bliet li Jirritornaw għal Ambjent Naturali 

intitolata "Towards an EU Research and Innovation Policy Agenda for Nature-Based 

Solutions and Re-Naturing Cities", ippubblikat fl-2015, 

 

– wara li kkunsidra l-Faċilità ta' Finanzjament Kapitali Naturali (NCFF), li tifforma parti 

mill-istrument finanzjarju LIFE għall-ambjent u miżuri relatati mal-klima,  

 

– wara li kkunsidra l-konsultazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-inizjattiva futura tal-UE taħt 

il-motto "l-ebda telf nett tal-bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistemi", 

 

– wara li kkunsidra r-riżultati tat-12-il Konferenza tal-Partijiet (COP 12) għall-

Konvenzjoni tan-NU dwar id-Diversità Bijoloġika (CBD), b'mod partikolari r-rieżami 

ta' nofs il-mandat tal-progress fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni Strateġiku għall-

Bijodiversità 2011-2020, inkluża r-raba' edizzjoni ta' Prospettiva Globali tad-Diversità, 

u miżuri biex titjieb l-implimentazzjoni, 
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– wara li kkunsidra r-rapport tas-Segretarjat tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika 

(CBD) u tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), "Nikkollegaw prijoritajiet 

globali: Il-Bijodiversità u s-Saħħa tal-Bniedem, Stat ta' Għarfien", ippubblikat fl-2015,  

 

– wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa fid-69 sessjoni tal-Assemblea 

Ġenerali tan-NU għall-approvazzjoni tal-aġenda għall-iżvilupp għal wara l-2015, "It-

trasformazzjoni tad-dinja tagħna: l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli", 

 

– wara li kkunsidra r-rapporti dwar l-Ekonomiji tal-Ekosistemi u tal-Bijodiversità 

(TEEB), inizjattiva dinjija "mmirati lejn li l-valuri tan-natura jsiru viżibbli", 

 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċi ta' Fawna u 

Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES) u l-Konvenzjoni dwar l-Ispeċi Migratorji tal-

Annimali Selvaġġi (CMS), 

 

– wara li kkunsidra l-Lista l-Ħamra ta' Speċi ta' annimali fil-periklu tal-estizjoni tal-

Unjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura (IUCN), 

 

– Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' 

Ottubru 2014 dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid tal-ispeċi aljeni 

invażivi1, 

 

– wara li kkunsidra l-Politika Agrikola Komuni ta' wara l-2013, u b'mod partikolari r-

Regolament (UE) Nru 1307/2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-

bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u r- Regolament 

(UE) Nru 1305/2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew 

għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR),  

 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-

Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-

Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-

Kunsill 2004/585/KE2, 

 

– wara li kkunsidra l-Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) 2014-2020, 

 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' April 2012 dwar "L-assigurazzjoni ta' 

ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: strateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020"3, 

 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Diċembru 2013 dwar "L-Infrastruttura 

Ekoloġika (IE) – Insaħħu l-Kapital Naturali tal-Ewropa"4, 

 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 2015 dwar "Strateġija ġdida tal-

UE għall-Foresti: għall-foresti u s-settur ibbażat fuq il-foresti"5, 

                                                 
1 ĠU L 317, 4.11.2014, p. 35. 
2 ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22. 
3 Testi adottati, P7_TA(2012)0146. 
4 Testi adottati, P7_TA(2013)0600. 
5 Testi adottati, P8_TA(2015)0109. 
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– wara li kkunsidra l-istudju tas-Servizzi ta' Riċerka tagħha ta' April 2015 intitolat "Is-

salvagwardja tad-diversità bijoloġika – il-politika tal-UE u ftehimiet internazzjonali"1, 

 

– wara li kkunsidra l-istudju mid-Dipartiment Tematiku C tal-Parlament Ewropew (id-

Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Affarijiet Kostituzzjonali) tal-2009 dwar il-liġijiet u l-prassi 

nazzjonali fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-

21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora 

selvaġġa, b'mod partikolari l-Artikolu 62, 

 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni adottata fil-115-il sessjoni plenarja 

tat-3 u l-4 ta' Diċembru 2015 bit-titolu "Kontribut għal Kontroll tal-Idoneità fuq id-

Direttivi tal-UE dwar l-Għasafar u dwar il-Ħabitats", 

 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 

tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A8-0000/2015), 

A. billi jfakkar li l-bijodiversità tkopri l-varjetà unika tal-ekosistemi, ħabitats, speċi u ġeni 

fid-dinja, li fuqhom il-bniedem huwa dipendenti ħafna;  

 

B. billi, minbarra l-valur intrinsiku kbir tagħha, il-bijodiversità tikkontribwixxi wkoll valur 

soċjali u ekonomiku enormi;  

 

C. billi l-bijodiversità hija taħt pressjoni qawwija madwar id-dinja, li qiegħda tikkawża 

tibdil irriversibbli li huwa ta' ħsara enormi għan-natura, is-soċjetà u l-ekonomija;  

 

D. billi mill-inqas tmienja minn kull 10 ċittadini tal-UE jikkunsidraw l-impatt tat-telf tal-

bijodiversità bħala serju u billi 552 470 ċittadin tal-UE pparteċipaw fil-konsultazzjoni 

pubblika dwar il-kontroll tal-idoneità tad-Direttivi dwar in-Natura;  

 

 

Rimarki ġenerali 
 

1. Jilqa' r-rieżami ta' nofs il-mandat dwar l-istrateġija għall-bijodiversità, ir-rapport dwar 

"Il-Qagħda tan-Natura" u l-"SOER 2015"; jenfasizza l-importanza strateġika ta' dawn ir-

rapporti għall-kisba tal-miri tal-bijodiversità tal-UE; 

 

2. Josserva li t-tendenza ġenerali fir-rigward tal-bijodiversità tkompli tkun kawża ta' 

tħassib serju, u li l-miri tal-2020 mhux se jintlaħqu mingħajr sforzi addizzjonali 

sostanzjali; josserva, fl-istess ħin, li sforzi mmirati ġenwinament jagħtu riżultati u li 

għalhekk hemm potenzjal kbir għal titjib;  

 

3. Iqis essenzjali, ir-rieda politika, l-implimentazzjoni, l-infurzar u l-integrazzjoni ulterjuri 

tal-bijodiversità f'oqsma oħra ta' politika;  

                                                 
1 PE 554.175. 
2 PE 410.698. 
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4. Jiddeplora l-fatt li n-natura u l-iżvilupp ekonomiku qegħdin għal darb' oħra jopponu lil 

xulxin; huwa konvint mill-bżonn li n-natura tingħata iktar importanza fis-soċjetà, fl-

ekonomija u fin-negozju; 

 

5. Iqis li huwa essenzjali li jiġi rikonoxxut li l-investiment fil-bijodiversità huwa essenzjali 

mil-lat soċjoekonomiku; jilqa' metodi għall-valutazzjoni ekonomika tal-bijodiversità, 

bħalma huma l-Ekonomiji tal-Ekosistemi u l-Bijodiversità (TEEB); iqis li dawn l-

istrumenti, minkejja nuqqasijiet possibbli, jistgħu jżidu s-sensibilizzazzjoni, itejbu l-użu 

tar-riżorsi disponibbli u jwasslu għal teħid aħjar tad-deċiżjonijiet;  

 

 

Rieżami ta' nofs il-mandat tal-Istrateġija tal-Bijodiversità 

 

Mira ewlenija 

 

6. Jistieden b'urġenza lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, biex jagħtu prijorità biex 

jintlaħqu l-miri tal-2020; jitlob għal approċċ li jinvolvi diversi partijiet interessati u 

jenfasizza r-rwol vitali tal-atturi reġjonali u lokali f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-fatt li 

aktar sensibilizzazzjoni pubblika u l-appoġġ għall-bijodiversità huma wkoll essenzjali;  

 

Mira 1 

 

7. Jenfasizza li l-implimentazzjoni sħiħa tad-Direttivi dwar in-Natura hija essenzjali 

għall-istrateġija kollha kemm hi, u jistieden lill-partijiet kollha kkonċernati biex 

jagħmlu l-almu tagħhom biex jiksbu dan;  

 

8. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-linji gwida, li għandhom jiffaċilitaw l-aħjar 

applikazzjoni tad-direttivi, skont il-ġurisprudenza eżistenti; jistieden lill-Kummissjoni 

tagħti aktar prijorità lid-djalogu mal-Istati Membri u tinkoraġġixxi skambji tal-aħjar 

prattiki;  

 

9. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkompletaw l-għażla tas-siti tan-Natura 2000 u jfasslu 

pjanijiet ta' ġestjoni;  

 

10. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu jinfurzaw id-Direttivi dwar in-

Natura b'mod kuxjenzjuż; jitlob, f'dak il-kuntest, għal sforzi addizzjonali biex 

titwaqqaf il-kaċċa illegali ta' għasafar protetti;  

 

Mira 2 

 

11. Jistieden lill-Kummissjoni tippubblika mingħajr dewmien proposta speċifika fuq l-

iżvilupp ta' netwerk trans-Ewropew għal infrastruttura ekoloġika (TEN-G);  

 

12. Jistieden lill-Istati Membri biex jipprijoritizzaw il-mira ta' restawr ta' 15 % tal-

ekosistemi degradati sal-2020 u biex jużaw l-approprjazzjonijiet disponibbli għal dan 

il-għan fi ħdan il-QFP;  

 

Mira 3 
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13. Jinnota u jiddispjaċiħ li għadu ma kienx hemm titjib li jista' jitkejjel fl-istatus tal-

bijodiversità fl-agrikoltura; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 

jimmonitorjaw, jivvalutaw u jżidu l-effettività ta' miżuri ekoloġiċi u ta' miżuri oħra ta' 

żvilupp rurali tal-PAK; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra s-sejbiet tagħha fir-

rieżami ta' nofs il-mandat tal-PAK;  

 

Mira 4 

 

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħmlu kull sforz biex 

jimplimentaw il-Politika Komuni tas-Sajd riformata b'mod korrett u fil-pront sabiex 

jintlaħaq l-għan ta' rendiment massimu sostenibbli;  

 

Mira 5 

 

15. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tfassal lista preċiża ta' speċi aljeni invażivi li huma sors 

ta' tħassib għall-Unjoni; jisħaq fuq l-importanza ta' aġġornament regolari ta' din il-lista 

u li jitwettqu valutazzjonijiet tar-riskji addizzjonali għall-ispeċi, biex il-leġiżlazzjoni 

dwar l-ispeċi aljeni invażivi tista' twettaq ir-rwol ta' lieva b'saħħitha;  

 

Mira 6 

 

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ineħħu gradwalment sussidji li 

huma ta' ħsara għall-ambjent; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 

jappoġġjaw u jiffaċilitaw it-tranżizzjoni għal ekonomija ċirkolari; jistieden lill-

Kummissjoni biex tressaq pjan ambizzjuż ta' azzjoni għall-ġlieda kontra t-traffikar 

illegali ta' annimali u pjanti selvaġġi;  

 

Kontroll tal-idoneità tad-Direttivi dwar in-Natura 

 

17. Jenfasizza li d-Direttivi dwar in-Natura huma passi importanti għall-politika tan-

natura, mhux biss fi ħdan l-UE iżda wkoll internazzjonalment; iqis li, bis-saħħa tal-

forma konċiża koerenti u konsistenti, dawn d-Direttivi dwar in-Natura jistgħu, biex 

ngħidu hekk, jitqiesu bħala regolamentazzjoni intelliġenti avant la lettre;  

 

18. Jenfasizza li n-Natura 2000 għadha netwerk relattivament ġdida, li l-potenzjal sħiħ 

tagħha għadu 'l bogħod milli jintlaħaq; iqis li d-Direttivi dwar in-Natura jibqgħu 

rilevanti u li l-aħjar prattiċi ta' implimentazzjoni juru l-effettività tagħhom;  

 

19. Huwa konvint li l-problema mhijiex fil-leġiżlazzjoni nnifisha iżda primarjament fl-

implimentazzjoni inkompleta u inadegwata tagħha; jopponi reviżjoni possibbli tad-

Direttivi dwar in-Natura għaliex din tipperikola l-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-

bijodiversità, twassal għal perijodu twil ta' inċertezza legali u possibbilment iddgħajjef 

il-leġiżlazzjoni; 

 

It-triq 'il quddiem: miżuri addizzjonali  
 

20. Jikkunsidra t-telf tal-bijodiversità barra żoni tan-natura protetti bħala lakuna fl-

istrateġija; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżviluppa qafas xieraq għall-prevenzjoni ta' 
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telf nett tal-bijodiversità u tas-servizzi tal-ekosistema; 

 

21. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jiżguraw, permezz ta' inizjattivi dwar l-ippjanar 

urban, protezzjoni adegwata tan-netwerk Natura 2000, għall-preżervazzjoni tal-ispazji 

miftuħa u biex jistabbilixxu netwerk koerenti ta' infrastruttura Marittima-Ekoloġika 

minn żoni rurali sa urbani, filwaqt li fl-istess ħin joħolqu ċ-ċertezza legali meħtieġa 

għal attivitajiet ekonomiċi; jistieden lill-Kummissjoni tipproduċi sommarju tal-aħjar 

prattiki f'dan ir-rigward; 

 

22. Iqis li, sabiex jintużaw ir-riżorsi disponnibbli b'mod aktar effiċjenti u b'mod aktar 

immirat, huwa essenzjali li l-Kummissjoni tfassal kriterji speċifiċi għal "Faċilità ta' 

Finanzjament għall-Kapitali Naturali", li għandhom jiggarantixxu li l-proġetti jwasslu 

għal riżultati pożittivi u tanġibbli għall-bijodiversità;  

 

23. Jenfasizza l-importanza tar-riċerka u l-iżvilupp, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri biex jiffukaw b'mod partikolari fuq ir-rabtiet bejn il-bijodiversità u s-

saħħa; 

 

24. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iniedu inizjattiva Ewropea dwar il-

pollinaturi;  

 

25. Jemmen bis-sħiħ li l-ambjent u l-innovazzjoni huma kumplimentari għal xulxin, u 

jiġbed l-attenzjoni b'mod partikolari lejn soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura li 

jipprovdu soluzzjonijiet intelliġenti kemm ekonomikament kif ukoll ambjentalment 

biex jindirizzaw sfidi bħat-tibdil fil-klima, l-iskarsezza tal-materja prima u t-tniġġis; 

jistieden lill-Istati Membri biex jilqgħu dawn is-"sejħiet" taħt l-Orizzont 2020;  

 

26. Jenfasizza li l-kwistjonijiet marbuta mal-bijodiversità, mat-tibdil fil-klima u mal-

iskarsezza tal-materja prima huma marbuta b'mod inseparabbli; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu kont ta' dan fid-diskussjonijiet ulterjuri 

dwar ftehim internazzjonali ġdid dwar it-tibdil fil-klima; 

 

27. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

It-telf tal-bijodiversità huwa telf għan-natura, l-umanità u l-ekonomija 

 

Il-bijodiversità, il-varjetà unika ta' ekosistemi, ħabitats, speċi u ġeni fid-dinja, li minnha 

tifforma parti wkoll l-umanità, għandha valur intrinsiku kbir. Barra minn hekk, il-bniedem 

huwa estremament dipendenti fuq il-bijodiversità ta' bosta servizzi siewja tal-ekosistema, 

bħall-arja nadifa, l-ilma nadif, il-materja prima, il-pollinaturi u l-protezzjoni kontra l-

għargħar, biex insemmu biss xi ftit minnhom. Il-bijodiversità hija għalhekk essenzjali għal 

saħħitna u l-benessri tagħna u għal prosperità ekonomika tagħna.  

 

Il-bijodiversità hija taħt pressjoni kbira, madwar id-dinja kif ukoll fl-Ewropa. L-ispeċi qed 

jinqerdu b'pass fenomenali. Dan huwa minħabba l-attività tal-bniedem. Il-bidla fil-ħabitat, it-

tniġġis, l-isfruttar żejjed tar-riżorsi, l-ispeċi aljeni invażivi u t-tibdil fil-klima huma l-kawżi 

ewlenin tat-telf fil-bijodiversità.  

 

It-telf fil-bijodiversità huwa partikolarment ta' detriment u jfisser telf għan-natura, għall-

bnedmin u għall-ekonomija: dan jipperikola s-servizzi meħtieġa tal-ekosistemi u jimmina r-

reżiljenza naturali tad-Dinja biex jiġu indirizzati sfidi ġodda. Fl-"istħarriġ dwar il-

perċezzjonijiet dwar ir-riskji global 2014", il-Forum Ekonomiku Dinji kklassifika t-telf tal-

bijodiversità u l-kollass tal-ekosistemi fl-ewwel 10. Il-limiti u l-kapaċità tal-pjaneta qed 

jinqabżu, u dan qed iwassal għal bidliet irriversibbli. B'hekk, it-telf tal-bijodiversità huwa 

wkoll marbut b'mod inseparabbli ma' kwistjonijiet bħat-tibdil fil-klima u l-iskarsezza tal-

materja prima, li jirriżulta wkoll b'mod ċar fl-Aġenda l-Ġdida 2030 għall-Iżvilupp 

Sostenibbli.  

 

Strateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-2020 

 

Il-mira Ewropea biex jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità falliet fl-2010. L-UE wieġbet billi 

fasslet strateġija ġdida fl-2011. Il-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern iddefinixxew il-mira ewlenija 

bħala mira biex jitwaqqfu t-telf tal-bijodiversità u d-degradazzjoni tas-servizzi tal-ekosistemi, 

biex jerġgħu jiġu stabbiliti sa fejn huwa fattibbli sal-2020 u biex jiżdiedu l-isforzi tal-UE biex 

tiġi evitata d-degradazzjoni tal-bijodiversità madwar id-dinja. 

 

Konsegwentement, l-istrateġija nbniet b'sitt miri, kull waħda msejsa fuq azzjonijiet speċifiċi: 

(1) l-implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva dwar l-Għasafar u d-Direttiva dwar il-Ħabitats (id-

Direttiva dwar in-Natura); (2) iż-żamma u l-istabbiliment mnill-ġdid tal-ekosistemi u tas-

servizzi tagħhom; (3) iż-żieda fil-kontribuzzjoni tal-agrikoltura u tal-forestrija għall-

preservazzjoni u t-tisħiħ tal-bijodiversità (4) il-ħarsien tal-użu sostenibbli ta' stokkijiet ta' ħut; 

(5) il-ġlieda kontra speċi aljeni invażivi u (6) iż-żieda tal-kontribuzzjoni tal-UE fit-trażżin tat-

telf tal-bijodiversità globali.  

 

Rieżami ta' nofs il-mandat: għadha 'l bogħod minn nofs triq 
 

Fl-2015, il-verdett huwa ċar daqs il-kristall: mingħajr sforzi addizzjonali sostanzjali, fl-2020, 

l-UE ser terġa' tonqos milli tilħaq il-miri tagħha miftehma. Iċ-ċifri jitkellmu waħedhom. L-

impronta ekoloġika tat-28 pajjiż tal-UE hija kbira d-doppju tal-bijokapaċità tal-Ewropa. 
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Bilkemm 23 % tal-ispeċi u 16 % tal-ħabitats għandhom status favorevoli. Hemm 

assolutament ftit wisq progress li jippermetti li tintlaħaq il-mira ewlenija. Sar progress 

sinifikanti fil-każ ta' żewġ miri biss (Mira 4, is-sajd, u Mira 5, speċi aljeni invażivi), filwaqt li 

r-riżultati għal miri oħra huma serjament insuffiċjenti u huma l-aktar kawża ta' tħassib fil-każ 

tal-agrikoltura u tal-forestrija.  

 

B'hekk, ix-xejra ġenerali tibqa' xejn sabiħa u inkwetanti. F'dan ir-rigward, ir-rieżami ta' nofs 

il-mandat jikkonferma s-sejbiet tar-rapporti "SOER 2015" u "Qagħda tan-Natura". Il-

perspettiva internazzjonali tar-Rapport dwar il-Prospetti ta' Bijodiversità Globali 2014 tagħti 

messaġġ simili: minkejja sforzi konsiderevoli u l-progress f'ċerti setturi, huwa possibbli li l-

biċċa l-kbira tal-miri tal-Aichi mhux se jintlaħqu sal-2020 jekk ma jsirux sforzi sostanzjali 

addizzjonali. 

 

Fl-istess ħin, hemm prospetti pożittivi u inkoraġġanti, li sforzi mmirati u l-investimenti fin-

natura u fil-bijodiversità jistgħu tabilħaqq iwasslu għal stejjer ta' suċċess. Ir-ritorn ta' ċerti 

speċi huwa eżempju ċar ta' dan. Ir-rapporteur jitlob li jiġu adottati l-aħjar prattiki bħala xprun 

għall-bidla, għaliex, minkejja li s-suċċessi s'issa, huma limitati meta wieħed iqis li x-xejra 

ġenerali hija negattiva, huma juru li l-leġiżlazzjoni eżistenti taħdem, li l-miri tal-2020 jistgħu 

jintlaħqu u li għad hemm potenzjal enormi għal titjib. 

 

Rieda politika għall-implimentazzjoni, l-infurzar u l-integrazzjoni  
 

Ir-rapporteur jirrakkomanda aktar rieda politika biex il-bijodiversità tiġi trattata ġenwinament 

bħala prijorità politika, u jqis neċessarju approċċ li jinvolvi diversi partijiet interessati, li fih l-

atturi reġjonali u lokali għandhom rwol speċjali. 

 

Fil-fehma tar-rapporteur, implimentazzjoni u infurzar aħjar tal-leġiżlazzjoni eżistenti huma 

kunċetti essenzjali għall-progress. 

L-iktar leġiżlazzjoni rilevanti hija ovvjament id-Direttivi dwar in-Natura: l-implimentazzjoni 

sħiħa tad-Direttiva dwar l-Għasafar u d-Direttiva dwar il-Ħabitats hija prekundizzjoni assoluta 

għall-kisba tal-istrateġija kollha dwar il-bijodiversità. Id-Direttivi dwar in-Natura huma 

fundamentali fil-politika tal-Ewropa ta' konservazzjoni tan-natura u, minħabba l-forma 

konċiża, koerenti u konsistenti tagħhom, jistgħu, biex ngħidu hekk, jitqiesu bħala 

regolamentazzjoni intelliġenti avant la lettre. Huwa bis-saħħa ta' Direttivi dwar in-Natura li l-

UE għandha netwerk uniku, Natura 2000, li, b'26 000 żona protetta, tinkludi 18 % tat-

territorju tal-art u 6 % tal-ambjent tal-baħar. Ir-rapporteur ifakkar li n-Natura 2000 hija 

netwerk relattivament ġdid, li l-potenzjal sħiħ tiegħu għadu 'l bogħod milli jintlaħaq.  

 

Ir-rapporteur jopponi b'mod inekwivoku reviżjoni possibbli tad-Direttivi dwar in-Natura 

peress li din tipperikola l-istrateġija ta' bijodiversità nnifisha, twassal għal perjodu twil ta' 

inċertezza legali u possibbilment iddgħajjef il-leġiżlazzjoni. Barra minn hekk, ir-rapporteur 

huwa konvint li l-problema mhijiex fil-leġiżlazzjoni nnifisha iżda primarjament fl-

implimentazzjoni u l-infurzar inkomplet u inadegwat tagħha. Ir-rapporteur għalhekk iqis li 

huwa ferm iżjed effiċjenti kemm għall-Kummissjoni kif ukoll għall-awtoritajiet kompetenti 

fl-Istati Membri li jwettqu implimentazzjoni aħjar f'konsultazzjoni ma' xulxin. Linji gwida 

mtejba, infurzar strett u l-iskambji tal-aħjar prattiki huma kruċjali f'dan ir-rigward.  

 

L-approċċ kollettiv u trasversali li huwa meħtieġ biex jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità jibqa' 

effettivament problematiku. L-integrazzjoni tal-bijodiversità fil-Politika Agrikola Komuni 
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(PAK) hija sfida partikolari. Ir-rapporteur jitlob li l-effikaċja ta' miżuri ekoloġiċi u ta' miżuri 

oħra ta' żvilupp rurali jiġu mmonitorjati, evalwati u miżjuda.  

 

L-investiment fin-natura u l-bijodiversità huwa soċjalment u ekonomikament neċessarju  
 

Ir-rapporteur japprova l-argument morali li l-bijodiversità għandha tiġi protetta minħabba l-

valur intrinsiku kbir tagħha u bħala mezz kif iżżomm lill-pjaneta tagħna kemm jista' jkun 

mhux mittiefsa, għall-ġenerazzjonijiet futuri. Barra minn hekk, huwa jemmen bil-qawwa li l-

investiment fin-natura u fil-bijodiversità huwa wkoll essenzjali mil-lat soċjoekonomiku. F'dan 

il-kuntest, huwa jiddeplora l-fatt li n-natura u l-iżvilupp ekonomiku qegħdin għal darb' oħra 

jopponu lil xulxin. Hemm bżonn ta' tibdil fil-ħsieb. Metodi ta' valutazzjoni tal-valur 

ekonomiku tal-bijodiversità, bħal "L-Ekonomija tal-Ekosistemi u l-Bijodiversità" (TEEB), 

minkejja n-nuqqasijiet possibbli, jista' jkollhom rwol utli hawnhekk u jikkontribwixxu għal 

aktar sensibilizzazzjoni, użu aħjar tar-riżorsi disponibbli u teħid ta' deċiżjonijiet aktar 

infurmat.  

 

L-istatistika li ġejja turi b'mod ċar l-impatt soċjoekonomiku enormi tal-bijodiversità:  

 kull sena, in-nuqqas ta' azzjoni joħloq telf ta' servizzi tal-ekosistema ekwivalenti 

għal 7 % tal-PDG globali; 

 l-ispejjeż tal-opportunità soċjoekonomika ta' nuqqas milli jintlaħqu l-miri 2020 

huma stmati għal EUR 50 biljun fis-sena; 

 wieħed minn kull sitt impjiegi fl-UE jiddependi sa ċertu punt fuq in-natura; 

4.5 miljun impjieg fl-UE jiddependu fuq ekosistemi protetti permezz tan-

Natura 2000; 

 il-valur tas-servizzi ta' pollinazzjoni pprovduti minn insetti huwa stmat għal 

EUR 15 biljun fis-sena; 

 il-ħsara kkawżata minn speċi aljeni invażivi fl-UE hija stmata li tiswa 

EUR 12 biljun fis-sena; 

 l-ispejjeż għall-ġestjoni tan-Natura 2000 (EUR 5.8 biljun fis-sena) huma ħafna 

drabi anqas mill-valur miżjud prodott min-Natura 2000 (EUR 200-300 biljun). 

 

Naturalment, l-investiment fin-natura u fil-bijodiversità jiswa l-flus. Iżda dawn l-ispejjeż 

huma ferm ikbar mill-valur miżjud li n-natura u l-bijodiversità għandhom x'joffru, u t-telf ta' 

valur li jirriżulta minn nuqqas ta' azzjoni.  

 

Il-leħen taċ-ċittadini 
 

Iċ-ċittadini jikkunsidraw in-natura u l-bijodiversità bħala importanti. Skont l-istħarriġ tal-

Ewrobarometru (Nru 436) dwar il-bijodiversità, mill-inqas tmienja minn kull 10 ċittadini tal-

UE jqisu l-impatt tat-telf tal-bijodiversità bħala serju. Iċ-ċittadini wieġbu wkoll b'mod ċar u 

tond fil-konsultazzjoni pubblika li saret reċentement fuq l-internet dwar il-kontroll tal-idoneità 

tad-Direttivi dwar in-Natura. Din il-konsultazzjoni ġibdet numru rekord ta' parteċipanti, 

jiġifieri 552 470 (bħala paragun, dan huwa tliet darbiet aktar mit-TTIP). Il-kampanja ta' 

twissija dwar in-natura ("Nature Alert Campaign") kellha rwol deċiżiv f'dan ir-rigward. 

 

Min-naħa l-oħra, l-istħarriġ tal-Ewrobarometru żvela li ċ-ċittadini xtaqu jirċievu aktar tagħrif 

dwar it-telf tal-bijodiversità u li l-biċċa l-kbira tan-nies ma humiex konxji dwar in-

Natura 2000. Dak li jibqa' mhux magħruf ma jistax ikun mistenni li jiġġenera entużjażmu. 

Sabiex jiġġenera appoġġ pubbliku akbar fl-investiment fin-natura u l-bijodiversità, ir-
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rapporteur iqis li huwa essenzjali li aktar nies jiġu persważi dwar l-importanza tal-

bijodiversità. Sabiex jagħmlu dan, għandha tingħata attenzjoni għall-valur soċjoekonomiku 

tal-bijodiversità u l-impatt tat-telf tal-bijodiversità fuq is-saħħa, u l-benesseri individwali u 

ġenerali. Dawk li jfasslu l-politika, fil-livelli kollha, għandhom hawnhekk kompitu importanti 

x'jaqdu.  

 

Jinħtieġu azzjonijiet addizzjonali  
 

Ir-rapporteur iqis li huma essenzjali soluzzjonijiet addizzjonali u innovattivi sabiex jitwaqqaf 

it-telf tal-bijodiversità, u f'dan ir-rigward jipproponi għadd ta' azzjonijiet speċifiċi:  

 l-iżvilupp ta' netwerk trans-Ewropew ta' infrastruttura ekoloġika (it-TEN-G) jista' 

joħloq sitwazzjoni għan-natura u l-ekonomija li minnha jibbenefika kulħadd; 

 in-natura m'għandhiex tkun ristretta għal natura f'żoni protetti. Il-garanzija ta' 

aċċess għal kulħadd għal natura ta' kwalità u l-prevenzjoni tat-telf tal-bijodiversità 

barra miż-żoni protetti tammonta għal lakuna fl-istrateġija eżistenti. Qafas 

Ewropew għall-prevenzjoni tat-telf nett tal-bijodiversità u tas-servizzi tal-

ekosistema jista' jindirizza dan in-nuqqas; 

 sabiex jintużaw ir-riżorsi disponnibbli b'mod aktar effiċjenti u b'mod aktar immirat, 

huma meħtieġa kriterji speċifiċi għal Faċilità ta' Finanzjament għall-Kapitali 

Naturali, li għandhom jiggarantixxu li l-proġetti jwasslu għal riżultati pożittivi u 

tanġibbli għall-bijodiversità;

 jibqa' neċessarju li tinġabar data affidabbli u komparabbli: b'mod partikolari, ir-

rabtiet bejn is-saħħa u l-bijodiversità u t-tnaqqis fil-pollinatur jeħtieġu aktar riċerka 

u aktar azzjoni; 

 soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura jistgħu jikkontribwixxu b'mod sinifikanti biex 

jiġu trattati sfidi bħat-tibdil fil-klima: pereżempju, pjan imfassal apposta għall-

introduzzjoni ta' iktar natura fil-bliet jista' jbaxxi b'mod konsiderevoli t-temperatura 

hemmhekk. Ir-rapporteur jikkunsidra essenzjali li membri individwali tal-pubbliku 

jkunu kapaċi wkoll jikkontribwixxu, bħal permezz l-użu mill-ġdid ta' għelieqi u s-

suċċess li qed jikber tal-kunċett tal-"ġnien ħaj". 

 

Il-Konklużjoni 

 

In-natura qiegħda titkarrab għall-għajnuna. Il-mistoqsija hija jekk din hijiex ser tqajjimna 

mill-istat tagħna ta' inattività u tixprunana biex nieħdu aktar azzjoni. Ir-rapporteur huwa 

konvint li l-bijodiversità u n-natura għandhom ikunu ċentrali f'Ewropa intelliġenti, sostenibbli 

u inklussiva, u jitlob rieda politika akbar biex jitwaqqaf genwinament it-telf tal-bijodiversità. 

Dan huwa essenzjali kemm għan-natura nnifisha kif ukoll għas-saħħa, il-benesseri individwali 

u ġenerali tat-tfal tagħna, u tat-tfal tat-tfal tagħna. 

 

 


