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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-ikel jistieden lill-kumitat 
speċjali dwar l-isfidi politiċi u r-riżorsi baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni tiegħu għal 
riżoluzzjoni:

1. Jenfasizza li ekonomija tal-ġejjieni sostenibbli mhijiex biss objettiv morali, iżda neċessità 
ekonomika wkoll; jemmen li l-UE għandha tmexxi din it-trasformazzjoni u tippromwovi 
tranżizzjoni għal soċjetà sostenibbli b’użu baxx tal-karbonju permezz ta’ tnaqqis fil-
konsum tal-enerġija, id-deċentralizzazzjoni tal-provvista tal-enerġija, użu akbar ta’ 
enerġija rinnovabbli u l-iżgurar tar-reżiljenza tal-ekosistema biex iżżomm l-industrija 
Ewropea kompetittiva u biex tiżgura ambjent ta’ għajxien nadif u tajjeb għas-saħħa;

2. Ifakkar li l-perspettivi finanzjarji li jmiss għandhom jiksbu l-objettivi tal-Istrateġija 
UE2020, speċjalment l-objettivi 20/20/20 tal-klima u tal-enerġija, inkluża żieda għal 30% 
tal-mira għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, u għandhom jissodisfaw il-miri tal-inizjattiva 
ewlenija “Ewropa b’Użu Effiċjenti tar-Riżorsi”;

3. Itenni l-importanza li l-ekonomija tal-UE tinbidel f’ekonomija b’użu effiċjenti tar-riżorsi; 
jikkunsidra għaldaqstant li l-UE għandha tuża l-baġit tagħha biex tħeġġeġ tnaqqis fl-użu 
tar-riżorsi u d-dipendenza fuq l-importazzjonijiet, filwaqt li għandu jiżdied ir-riċiklaġġ u 
r-restawr fl-oqsma tal-iskart, tal-ilma, tal-materjali u tal-art;

4. Jenfasizza l-bżonn li tissaħħaħ l-integrazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ambjent, is-
saħħa pubblika u l-klima u l-objettivi f’politiki settorali (li jinkludu l-PAK, il-politika ta’ 
koeżjoni u, il-PKS u l-politika tal-iżvilupp); jissuġġerixxi għalhekk li l-finanzi tal-UE 
għandhom jiġu integrati sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-
ambjent u dwar is-saħħa pubblika u l-kontribut attiv tal-infiq mill-baġit tal-UE għall-ilħiq 
tal-objettivi tal-politika ambjentali tagħha u, kif ġie ssuġġerit fir-reviżjoni tal-baġit tal-
Kummissjoni, l-inklużjoni ta' obbligu tal-identifikazzjoni trasparenti ta' fejn programmi 
settorali ġabu 'l quddiem l-objettivi dwar il-klima speċifikati fl-Istrateġija Ewropa 2020; 
jenfasizza l-importanza ta’ programmi futuri ta’ innovazzjoni u riċerka għall-ilħiq tal-
objettivi tal-UE għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv;

5. Jinsab konvint li l-baġit tal-UE għandu jappoġġa l-provvista ta’ prodotti pubbliċi li 
x'aktarx ma jipprovdihomx biżżejjed is-suq; prodotti pubbliċi ambjentali jinkludu l-
konservazzjoni tal-bijodiversità u l-ekosistema, id-deżert, l-istabbiltà tal-klima u l-
kapaċità għall-assorbiment tal-karbonju, il-provvista u l-kwalità tal-ilma, il-kwalità tal-
arja u l-ħamrija, il-kapaċita ta' rkupru minn-nirien u l-għargħar, kif ukoll iż-żamma ta’ 
pajsaġġi kulturali u storiċi ta’ valur; jemmen, għaldaqstant, li l-Politika Agrikola Komuni 
għandha tippremja lill-bdiewa u l-amministraturi tal-art għall-forniment ta’ prodotti 
pubbliċi, bħal kampanja attraenti rikka bil-bijodiversità; u li l-Fondi Strutturali u ta’ 
Koeżjoni għandhom irawmu żvilupp ekoloġiku sostenibbli u t-tranżizzjoni għal soċjetà 
b’konsum baxx tal-enerġija u b’użu effiċjenti tar-riżorsi;

6. Jitlob li kwalunkwe strumenti tal-politika strutturali u ta’ koeżjoni għall-perjodu ta’ 
finanzjament il-ġdid ikun maħsub biex jikseb tnaqqis kosteffiċjenti tal-gassijiet serra 
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konformi mal-mira ogħla għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-2020 skont l-objettiv 2°C; 

7. Jenfasizza l-ħtieġa li l-kontijiet nazzjonali u Ewropej jiġu estiżi għal kwistjonijiet 
ambjentali sabiex jiffaċiitaw trasformazzjoni ħadra tal-ekonomija Ewropea li twassal għal 
tkabbir u prosperità ekonomika fuq żmien twil, kif iddikjarat, fost oħrajn, mill-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent fil-"European Environment State and Outlook Report 2010";

8. Jinsab konvint li biss baġit koerenti tal-UE jista’ verament jikseb ir-riżultati massimi; 
itenni li politika baġitarja aktar koerenti tfisser li l-koerenza għandha teżisti mhux biss 
bejn politiki differenti iżda wkoll bejn baġits nazzjonali u l-baġit tal-UE;

9. Jenfasizza li l-infiq tal-UE għandu jkun immirat b’mod aktar ċar u jikkonċentra fuq 
proġetti li jiksbu l-aktar benefiċċju pubbliku fil-livell Ewropew u li jappoġġaw għanijiet 
Ewropej ewlenin, bħat-tranżizzjoni lejn ekonomija b’użu baxx tal-karbonju u appoġġ 
koerenti għal tkabbir aħdar nadif;

10. Jinsab imħasseb dwar l-implikazzjonijiet finanzjarji u politiċi ta’ sussidji li huma ta’ ħsara 
għall-ambjent; jikkunsidra li finanzjament Ewropew ma għandux ikollu impatti negattivi 
fuq l-ambjent, it-tibdil fil-klima, l-ekosistemi u l-bijodiversità fi ħdan l-UE u u lil hinn 
minnha; jitlob lill-Kummissjoni għalhekk biex tidentifika, u għall-UE wara dan twarrab 
gradwalment, kull sussidju li jgaħmel ħsara lill-ambjent, u dan mill-aktar fis possibbli u sa 
mhux aktar tard mill-2020, skont l-impenn meħud taħt il-Konvenzjoni dwar id-Diversità 
Bijoloġika (CBD) f'Nagoya u biex il-baġit kollu jiġi eżaminat mil-lat klimatiku u 
ambjentali; bit-tneħħija ta’ dawn is-sussidji ta’ ħsara, jiġu liberati fondi li mbagħad 
jintużaw, pereżempju, għall-ħolqien ta’ impjiegi ħodor; jitlob ukoll li l-pagamenti 
Ewropej jiġu vvalutati, qabel l-implimentazzjoni, biex jiġi żgurat li ma jipproduċux effetti 
negattivi jew ixekklu l-objettivi Ewropej dwar il-klima, l-enerġija, il-bijodiversità u r-
riżorsi;

11. Għaldaqstant jinsab konvint li l-finanzjament tal-UE jeħtieġ li jkun tajjeb għall-klima u 
għall-ambjent qabel l-implimentazzjoni sabiex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda effett 
negattiv  għall-objettivi Ewropej dwar l-ambjent, il-klima, il-bijodiversità u l-użu tar-
riżorsi; itenni li dan jeħtieġlu jiġi segwit b'monitoraġġ adegwat biex niżguraw li l-miri 
stabbiliti jkunu ntlaħqu u li r-rekwiżiti tħarsu u biex attivament nippromwovu l-ilħiq tal-
miri dwar il-klima, l-enerġija u l-bijodiversità għall-2020;

12. Huwa mħasseb dwar in-nuqqas ta' trasparenza fl-inċiq tal-UE u jinsab konvint li proċess 
ta’ informazzjoni miftuħ u trasparenti għaċ-ċittadini kollha jsaħħaħ il-ġejjieni tal-
komunità u li l-baġit tal-UE għaldaqstant għandu jipprovdi żvelar sħiħ, f'waqtu u 
aċċessibbli tal-infiq tiegħu;

13. Itenni l-importanza li nilħqu l-miri tal-UE dwar il-klima u l-bijodiversità u jħeġġeġ l-UE 
tiżgura li dawn il-miri jkunu riflessi fil-politiki l-oħra kollha; jistieden lill-UE biex 
timpenja biżżejjed fondi fuq bażi strutturali sabiex dawn il-miri jintlaħqu, u biex issaħħaħ 
aktar il-kapaċità tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex jissimplifikaw il-mitigazzjoni u l-
adattament tagħhom għall-ambjent u għall-klima, fis-setturi kollha u fil-pjanijiet tagħhom 
għall-iżvilupp ekonomiku;

14. Jagħmel sejħa biex il-Baġit tal-UE jimpenja biżżejjed finanzjament fuq bażi strutturali 
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biex jilħaq il-miri ambjentali ewlenin tiegħu u biex jalloka flus fi ħdan il-fondi differenti 
tal-UE għal setturi ta’ benefiċċju għall-ambjent, bħall-iffrankar tal-enerġija, l-enerġija 
rinnovabbli, l-agrikoltura sostenibbli u t-trasport pubbliku, li jikkontribwixxu għal 
ekonomija tal-UE aktar b’saħħitha u reżiljenti;

15. Jibqa’ tal-fehma li, sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-bijodiversità globali u tal-UE, il-
kofinanzjament għall-ġestjoni ta’ Natura 2000 jeħtieġ li jkun garantit minn sors dedikat 
fil-qafas baġitarju l-ġdid tal-UE; juri li, skont ir-rapport TEEB (The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity), id-dħul mill-investiment għall-konservazzjoni tal-
bijodiversità jkun sa mitt darba aktar;

16. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun żgurat provvediment finanzjarju fit-tul fil-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali (MFF) li jmiss fir-rigward tal-prijoritajiet tas-saħħa pubblika, il-
promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard, b’mod partikolari permezz ta’ programm 
ta’ azzjoni ta’ segwitu strateġiku amministrat b’mod aktar effiċjenti għall-Programm 
eżistenti tal-UE dwar is-Saħħa Pubblika;

17. Jagħraf l-impatt pożittiv tal-investimenti fl-infrastruttura tas-saħħa fuq ir-riformi 
strutturali fis-settur tas-saħħa u jissottolinja l-ħtieġa biex jinżammu u jissaħħu fondi 
strutturali ddedikati għall-infrastrutturi tas-saħħa, u għaldaqstant ikunu appoġġati l-
adattament u l-innovazzjoni tas-sistemi tas-saħħa għat-tkabbir u s-sostennibbiltà;

18. Jitlob li l-MFF li jmiss jiżgura taħriġ, riċerka u finanzjament xieraq tal-Aġenziji sabiex 
jissaħħaħ l-approċċ integrat tal-UE dwar is-sikurezza fl-ikel u b'hekk jiġi żgurat fit-tul 
livell għoli ta' sikurezza fl-ikel u ta' saħħa u benessri tal-annimali fl-UE kollha;

19. Jagħmel sejħa biex l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja jkunu meqjusa bħala fatturi 
ewlenin għat-titjib tas-saħħa pubblika;

20. Jisħaq fuq l-importanza tal-programm LIFE+ bħala l-istrument ewlieni tal-UE ddedikat 
kollu kemm hu għall-finanzjament ambjentali u jissottolinja l-ħtieġa sabiex LIFE+ 
jissaħħaħ fil-qafas finanzjarju futur biex jinkisbu l-objettivi ambjentali tal-UE filwaqt li 
jiġu promossi sinerġiji ma’ strumenti finanzjarji oħrajn tal-UE;

21. Jenfasizza li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jevalwaw mhux biss il-legalità iżda wkoll l-effikaċja tal-infiq Ewropew, u sa 
liema punt il-miżuri kkonċernati jikkontribwixxu għall-ilħiq tal-objettivi ambjentali;

22. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa aktar u regolarment tippreżenta lill-Parlament 
indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni, kwalitattivi u kwantitattivi, dwar l-implimentazzjoni 
tal-baġit fi ħdan l-MFF li jmiss, li jkunub'żieda mal-RAL u l-RAC;

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iżżid l-effiċjenza u l-effikaċja tal-istrumenti finanzjarji li 
jmiss permezz ta’ monitoraġġ u rappurtar aħjar dwar indikaturi kwalitattivi tal-
prestazzjoni;

24. Jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta l-objettivi annwali tal-politika li għandhom 
jintlaħqu sal-MFF li jmiss, li jippermettu monitoraġġ aħjar l-ilħiq tar-riżultati sat-tmiem 
tal-perjodu tal-MFF.
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