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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 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. Jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-protezzjoni tal-foresti u t-tagħrif dwarhom 
fl-UE: Il-preparazzjoni tal-foresti għat-tibdil fil-klima; jenfasizza l-konnessjoni stretta 
bejn il-forestrija u l-agrikoltura, li t-tnejn li huma ġew affettwati ħafna minn dan il-
fenomenu; iqis li l-istrateġija tal-UE dwar il-foresti għandha tissaħħaħ, peress li l-objettiv 
huwa li titjieb il-ġestjoni u l-konservazzjoni tal-foresti, u li din l-istrateġija għandha tkun 
diretta kemm lejn il-ħarsien tal-foresti kif ukoll lejn l-użu sostenibbli tar-riżorsi tal-injam, 
billi l-foresti jipprovdu soluzzjonijiet għat-tibdil fil-klima u l-isfidi l-ġodda, u billi l-għan 
ta' din l-istrateġija għandu jkun li jintlaħaq livell għoli ta' elastiċità;

2. Jirrimarka li, bi qbil mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-istrateġija dwar il-foresti għandha 
tibqa’ tkun l-ewwel u qabel kollox kwestjoni f’idejn l-Istati Membri, b’appoġġ 
addizzjonali mill-Unjoni Ewropea; jirrimarka l-bżonn li jittieħdu miżuri fil-livell lokali, 
reġjonali jew tal-Istat Membru tal-UE adegwat; jenfasizza li qafas ta’ strateġija bħal dan 
itejjeb il-koordinazzjoni tal-miżuri nazzjonali u Komunitarji u jsaħħaħ l-immaġni tal-
Unjoni Ewropea fin-negozjati internazzjonali dwar il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima;

3. Iqis li l-Unjoni Ewropea għandha taġixxi billi tappoġġa, tikkoordina u tikkompleta l-
inizjattivi tal-Istati Membri fil-qasam tal-politika forestali, billi tqis id-diversi 
kundizzjonijiet reġjonali, bl-objettiv li tiżgura żvilupp sostenibbli tas-settur forestali u 
tikkontribwixxi għaż-żieda tal-kwalità tal-livell ta’ għajxien taċ-ċittadini Ewropej u biex 
jiġi promoss l-iżvilupp taż-żoni rurali, permezz ta’ qafas koerenti għall-beni u servizzi 
kollha li jipprovdu l-foresti fil-qasam ekonomiku, soċjali, kulturali u ambjentali;

4. Josserva li t-tibdil fil-klima se jkollu konsegwenzi differenti skont it-tip ta’ foresti
Ewropej, li jfisser li l-istrateġiji ta’ adattament għandhom għalhekk jiġu deċiżi fil-livell 
reġjonali jew lokali, iżda, meta azzjoni Komunitarja ġġib magħha valur miżjud ċar, din 
għandha tiġi kkoordinata fil-livell tal-UE; iqis li dawn l-istrateġiji għandhom jiddedikaw l-
akbar attenzjoni għall-kundizzjonijiet reġjonali differenti għall-forestrija u, speċjalment, 
iqisu l-opportunitajiet u t-theddidiet differenti għall-ambjenti tal-foresti fit-tramuntana u n-
nofsinhar tal-Ewropa;

5. Jinnota li l-foresti Ewropej jikkostitwixxu 45% tal-art tal-Unjoni Ewropea, li l-foresti, 
flimkien mal-industriji primarji babżati fuq il-foresti, joħolqu wkoll madwar 2.5 miljun 
impjieg u qligħ ta’ madwar €300 biljun, li l-foresti mhumiex biss essenzjali għall-ambjent, 
iżda jikkontribwixxu wkoll għall-ilħiq tal-objettivi soċjali u ekonomiċi, pereżempju 
permezz tal-provvista tal-injam, it-titjib ġenerali tal-ambjent tal-għajxien u l-protezzjoni 
tal-pjanti u taż-żoni rurali li qed jiżviluppaw, u li l-foresti jikkostitwixxu sors importanti 
ta’ dħul mhuyx biss għaż-żoni rurali iżda wkoll għall-ekonomiji nazzjonali, permezz tal-
attivitajiet marbuta mal-użu sostenibbli tar-riżorsi tal-foresti, tal-kaċċa, tas-sajd, tat-
turiżmu u tal-ġbir tal-frott tal-bosk, u jinnota l-kontribuzzjoni importanti li l-foresti jagħtu 
fil-prevenzjoni tan-nirien kif ukoll tan-nixfiet, tad-deżertifikazzjoni u tal-erożjoni tal-
ħamrija;
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6. Iqis li l-forestrija hija marbuta mill-qrib mal-agrikoltura, peress li fl-Ewropa, il-
maġġoranza tal-proprjetarji tal-foresti huma wkoll bdiewa; jirrikonoxxi, madankollu, li l-
forestrija tikkostitwixxi settur indipendenti tal-ekonomija rurali, speċjalment fl-inħawi 
fejn ma tilħaqx l-agrikoltura jew li għandhom valur partikulari minħabba l-konservazzjoni 
tan-natura u l-attività ta’ divertiment;

7. Jenfasizza li billi l-leġiżlazzjoni tal-foresti taffettwa miljuni ta' sidien ta' foresti żgħar, il-
politiki għall-foresti għandhom dejjem jibbilanċjaw ir-rispett għad-drittijiet ta' proprjetà 
tas-sidien mar-rekwiżiti li jiġu pprovduti beni lill-pubbliku;

8. Iqis li l-agrikoltura u l-forestrija jistgħu jaħdmu b’mod integrat u li, għalkemm l-aspetti 
relatati mal-produzzjoni huma essenzjali, ma jmorrux kontra l-protezzjoni tal-foresti u 
benefiċċji oħra dovuti għalihom, u li jeħtieġ li jintlaħaq il-bilanċ xieraq bejn iż-żewġ 
setturi u li tiġi żgurata interazzjoni bejniethom, pereżempju permezz ta' allokazzjoni iktar 
effikaċi tal-fondi disponibbli; jinnota li l-protezzjoni tal-foresti sservi bosta objettivi 
politiċi; jinnota li l-parti l-kbira tal-miżuri Ewropej b’rabta mal-foretsrija bħalissa qed jiġu 
ffinanzjati taħt it-tieni pilastru tal-PAK u li għalhekk il-finanzjament tal-UE għall-
agrikoltura għandu jitkompla mill-inqas fl-istess livell, filwaqt li hija wkoll meħtieġa 
identifikazzjoni ta’ strumenti oħra f’dan il-qasam;

9. Ifakkar li l-foresti huma l-assorbent ewlieni tal-karbonju u għaldaqstant għandhom irwol 
kruċjali fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima; għalhekk iqis li huwa ferm importanti għall-
Unjoni Ewropea li tniedi strateġija komuni biex tiġġieled il-fatturi li jwasslu għad-
deterjorazzjoni tal-foresti, bħan-nirien u t-tniġġis tal-arja;

10. Jikkonstata li l-ekosistemi forestali u agrikolturali huma vulnerabbli għat-tibdil fil-klima, 
li huwa l-kawża tal-fenomeni li l-għadd, il-frekwenza u l-intensità tagħhom kull ma jmur 
qed jiżdiedu, billi f’bosta reġjuni tad-dinja qed isir dannu lill-foresti dovut għal nirien fil-
foresti, insetti qerrieda u deforestazzjoni enormi u mhux ikkontrollata; jinnota, 
madankollu, li skont l-istudju "State of Europe's Forests 2007", l-art fl-Ewropa li hija 
koperta bil-foresti żdiedet b’bejn wieħed u ieħor 13-il miljun ettaru matul l-aħħar 15-il 
sena; jirrimarka li l-foresti għandhom rwol importanti fir-regolarizzazzjoni tal-flussi tal-
ilma, fil-garanzija tal-kwalità tal-ilma u l-protezzjoni ta’ sorsi tal-ilma, fil-konservazzjoni 
tal-pajsaġġ, fil-ħarsien tal-fertilità tal-ħamrija u fil-protezzjoni tal-ħamrija mill-erożjoni 
(speċjalment fir-reġjuni bil-muntanji) u mid-deżertifikazzjoni (speċjalment f’żoni aridi), li 
huma kollha aspetti rilevanti għall-agrikoltura;

11. Jirrimarka li d-diversità tal-ispeċijiet hija kruċjali għaż-żamma u l-iżvilupp tal-agrikoltura 
u li l-foresti għandhom irwol importanti quddiem l-isfida tas-salvagwardja tal-
bijodiversità; jenfasizza li l-bijodiversità ggarantita mill-ekosistemi forestali u l-
funzjonijiet ekoloġiċi li huma jwettqu huma meqjusa bħala parti mill-wirt tal-umanità;

12. Jenfasizza li l-Istrateġija Forestali tal-UE tal-1998 u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Foresti tal-
2006 għandhom jiġu aġġornati sabiex jinkludu d-dimensjoni tat-tibdil fil-klima u 
kwistjonijiet iwsa’ dwar il-ħarsien tal-foresti;

13. Huwa tal-fehma li l-ġestjoni attiva tal-foresti għandha rwol importanti ferm peress li 
tikkontribwixxi għall-istrateġija UE2020 u għall-element ewlieni tagħha ta’ ħolqien ta’ 
tkabbir u ta’ impjiegi, kif ukoll l-istrateġija tal-UE dwar l-enerġija, u li l-potenzjal kbir tal-
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foresti bħala sors rinnovabbli ta’ sors tal-enerġija u ta’ provvista ta’ materjali rinnovabbli 
naturali bħalissa mhux qed jiġi sfruttat biżżejjed; għal din ir-raġuni, jilqa’ l-inizjattiva tal-
Kummissjoni Ewropea għat-tnedija ta’ konsultazzjoni pubblika dwar ir-rwol tal-
agrikoltura u l-forestrija fl-ilħiq tal-objettivi marbuta mat-tibdil fil-klima;

14. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tressaq proposti dwar kif jista’ jiġi ottimizzat it-
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju bis-sostituzzjoni tal-prodotti u materjali tal-
kostruzzjoni li l-produzzjoni tagħhom tinvolvi emissjonijiet kbar tal-karbonju u jiġi 
ottimizzat il-qbid tal-karbonju permezz tal-użu miżjud tal-injam; iqis li l-inklużjoni tal-
foresti fl-EU-ETS tal-Komunità timmassimizza l-kontribut tas-settur forestali għall-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima, billi l-foresti jingħataw aċċess għall-mekkaniżmi tas-suq tal-
krediti tal-karbonju;

15. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li l-Kummissjoni tindirizza b’ħeffa d-diskrepanzi bejn l-
objettivi tal-leġiżlazzjoni li tikkonċerna l-foresti u l-politika agrikola; jappella biex ikun 
hemm koeżjoni bejn il-politiki differenti tal-UE, speċjalment dwar il-foresti u l-agrikoltura 
iżda wkoll bejn il-politiki dwar l-enerġija li tiġġedded, il-bijodiversità, l-industrija, ir-
riċerka u l-Istrateġija Ewropa 2020;

16. Ifakkar li l-bdiewa jikkontribwixxu għaż-żieda fir-riżorsi tal-foresti billi jħawlu siġar u 
jistabbilixxu sistemi agroforestali stratifikati, billi jħawwlu s-siġar f’ħamrija ta’ kwalità 
ħażina jew ta’ kwalità li ma tkunx effikaċi għall-biedja, u billi joħolqu 'purtieri’ ta’ 
protezzjoni u jidentifikaw l-ispeċijiet reżistenti; iqis li l-Unjoni Ewropea għandha tkompli 
tappoġġa l-forestazzjoni fil-qafas tal-programmi nazzjonali ta’ żvilupp rurali, filwaqt li 
tiżgura li dawn l-inizjattivi ma jfixklux is-suq;

17. Iqis li s-sidien tal-foresti għandhom jagħtu attenzjoni partikulari għall-ispeċijiet selvaġġi li 
jikkolonizzaw b’mod naturali il-ħabitats speċjali tal-foresti billi dawn jikkontribwixxu 
għall-preservazzjoni tal-bijodiversità;

18. Iqis li, minħabba l-ħtieġa ta’ riċerka effettiva fil-‘potenzjal ta’ difiża’ tal-ekosistemi 
forestali, ta’ riċerka pronjostika u ta’ riċerka fi strateġiji biex jittaffew l-effetti tal-bidla fil-
klima għas-settur kollu tal-foresti u tal-injam, hemm ħtieġa ta’ koordinazzjoni u 
finanzjament fuq livell Ewropew;

19. Iqis li l-foresti jiġġeneraw beni pubbliċi li huma bla prezz, u dan ma jitqiesx biżżejjed 
mis-suq u li l-Unjoni Ewropea għandha tgħin lill-proprjetarji tal-foresti, fil-kuntest tal-
istrumenti finanzjarji, billi tikkumpensahom għall-isforzi li jippermettu biex jiġu 
implimentati l-azzjonijiet ta’ protezzjoni tad-diversità ġenetika tal-foresti; itenni l-
pożizzjoni tiegħu fir-rigward tal-bżonn li jingħata finanzjament adegwat mill-UE lill-
miżuri ta’ forestrija, biex il-bdiewa u l-ħaddiema tal-foresti jitħallsu meta jipprovdu dawn 
il-prodotti pubbliċi, filwaqt li jitqiesu l-effetti tal-ħżin u tas-sostituzzjoni fil-kuntest tal-
użu tal-injam; jenfasizza li dawn il-mekkaniżmi ta’ inċentiv Ewropej m’għandhomx 
ifixklu s-suq li jaħdem tajjeb għall-prodotti tal-injam, tal-karta, tal-polpa tal-injam u tal-
produzzjoni tal-enerġija;

20. Iqis li l-Unjoni Ewropea tista’ tappoġġa, tikkoordina u tikkompleta l-intervenzjonijiet tal-
Istati Membri biex jiġu identifikati l-linji gwida dwar l-aħjar prattiki, biex jiġi żgurat li l-
foresti jkunu jistgħu jiffaċċjaw l-effetti tat-tibdil fil-klima, u li dawn il-linji gwida 
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għandhom jiġu adattati għall-bżonnijiet tal-proprjetarji u tal-komunitajiet lokali u bbażati 
fuq il-prinċipji tal-ġestjoni sostenibbli; jenfasizza li regolamentazzjoni eċċessiva tagħmel 
il-prodotti tal-injam anqas kompetittivi meta mqabbla ma' materjali li ma jiġġeddux u 
b'użu intensiv tal-enerġija, bħalma huma l-plastik, l-aluminju u l-konkrit, u għalhekk dan 
ifixkel lill-possibiltajiet tal-UE sabiex tilħaq l-objettivi klimatiċi;

21. Iqis li jeħtieġ li jittejbu u jitħeġġu l-organizzazzjonijiet ta’ proprjetarji tal-foresti biex 
jipprattikaw l-immaniġġjar sostenibbli tal-foresti, billi din hija l-għodda ewlenija biex tiġi 
bbilanċjata l-provvista tal-prodotti u s-servizzi li l-foresti jistgħu jipprovdu, filwaqt li 
sservi bħala bażi għall-adattament għat-tibdil fil-klima, u li dawn l-organizzazzjonijiet 
għandhom ukoll isaħħu l-potenzjal  tal-injam li bħalissa mhux qed jiġi sfruttat filwaqt li 
jżidu s-saħħa kummerċjali tal-proprjetarji tl-foresti fil-katina kummerċjali tal-injam; iqis 
neċessarju li jiġi inkoraġġit il-ħolqien ta’ netwerk ta’ organzizazzjonijiet tas-sidien tal-
foresti fl-Ewropa sabiex jippromwovi l-iskambju ta’ informazzjoni u tal-aħjar prattika u 
sabiex tiġi kkonċentrata l-provvista;

22. Iqis li l-UE ghandha tappogga l-gestjoni sostenibbli tal-foresti billi tiffinanzja attivitajiet 
forestali ta’ interess għaliha, u li għandu jitħeġġeġ it-twaqqif ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
ġestjoni forestali, l-aktar f’żoni kkaratterizzati b’foresti żgħar, u għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-impriżi attivi f’dan is-settur, li l-maġġoranza tagħhom huma 
SME u li għandhom jiġu mħajra jimmodernizzaw u jirristrutturaw ruħhom biex ikunu 
jistgħu jiffaċċjaw l-isfidi l-ġodda dovuti għat-tibdil fil-klima, il-ġlieda kontra l-qtugħ 
illegali tas-siġar, il-kriżi ekonomika u l-kompetizzjoni internazzjonali;

23. Jenfasizza, bl-istess mod, ir-rwol kruċjali tal-bdiewa fil-prevenzjoni tan-nirien; għalhekk 
iqis li jeħtieġ li jiġi żgurat li l-biedja tibqa’ attività vijabbli sabiex jiġi evitat li tieqaf il-
produzzjoni jew li ż-żoni rurali jiġu depopolati, minħabba li dan jaggrava serjament is-
sitwazzjoni fir-rigward tan-nirien;

24. Jirrimarka li nixfiet persistenti, bħala konsegwenza tat-tibdil fil-klima, f'dawn l-aħħar snin 
wasslu għall-proliferazzjoni tan-nirien fil-foresti f'ċerti Stati Membri;  ifakkar fil-pariri 
tiegħu fir-rigward tan-nirien fil-foresti, li huwa esprima fl-opinjoni tiegħu dwar il-
prevenzjoni ta’ diżastri naturali jew maħluqa mill-persuni, partikolarment fir-rigward tal-
bżonn għal solidarjetà bejn l-Istati Membri, dwar il-benefiċċji ta’ task force Ewropea u 
bażi tad-data Ewropea fejn jiġu reġistati d-diżastri ekonomiċi u soċjali, inkluża l-
lokalizzazzjoni ta’ żoni li jinsabu f’riskju ikbar;  ifakkar dwar l-importanza li tingħata 
prijorità lill-ispeċijiet indiġeni, lit-tħawwil flimkien ta’ għadd ta’ speċijiet u lill-foresti 
mħallta fil-proġetti ta’ forestazzjoni u ta’ riforestazzjoni;  ifakkar ukoll fil-pariri tiegħu 
b’rabta ma’ tħaddim aħjar tal-Fond Ewropew ta’ Solidarjetà u l-bżonn li jkun hemm 
kapaċità u koordinazzjoni operattiva ikbar fost id-diversi strumenti Komunitarji fil-qasam 
tad-diżastri naturali;

25. Jiġbed l-attenzjoni għad-diffikultajiet ulterjuri li jiffaċċjaw il-gżejjer u r-reġjuni 
ultraperiferiċi meta jħabbtu wiċċhom ma’ nirien; jitlob biex ikun hemm trattament speċjali 
għal dawk ir-reġjuni permezz tad-diversi strumenti finanzjarji disponibbli, inkluż il-Fond 
ta’ Solidarjetà;

26. Jenfasizza li sabiex jittaffew il-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima jeħtieġ li jiġu introdotti 
miżuri biex tissaħħa l-istabilità finanzjarja tal-investiment fil-qasam forestali, bħall-
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għajnuna għall-assigurazzjoni;

27. Jappoġġa miżuri fuq livell tal-UE li jirrigwardaw l-iżvilupp ta’ sistema ta’ monitoraġġ tal-
foresti, il-provvista ta' informazzjoni dwar il-foresti li tgħin biex titjieb il-ġestjoni tal-
foresti, u l-monitoraġġ tat-theddidiet, kemm bijotiċi kif ukoll abijotiċi, fuq skala 
transnazzjonali.
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