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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 
biex iżżomm l-industrija Ewropea kompetittiva u biex tiżgura ambjent ta' għajxien 
nadif u tajjeb għas-saħħa;

2. Jenfasizza l-bżonn li tissaħħaħ l-integrazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ambjent 
u l-objettivi f'politiki settorali (li jinkludu l-PAK, il-politika ta' koeżjoni u l-PKS); 
jissuġġerixxi għalhekk li l-finanzi tal-UE għandhom jiġu ssimplifikati sabiex tiġi 
żgurata l-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ambjent u l-objettivi tal-politika; 
jenfasizza l-importanza ta' programmi futuri ta' innovazzjoni u riċerka għall-ilħiq tal-
objettivi tal-UE għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv;  

3. 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;

4. Itenni l-importanza li jintlaħħqu l-miri tal-UE dwar il-klima u l-bijodiversità u jħeġġeġ 
l-UE biex 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; 

5. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun żgurat provvediment finanzjarju fit-tul fil-QFM li jmiss fir-
rigward tal-prijoritajiet tas-saħħa pubblika u b'mod partikolari għal kwalunkwe 
segwitu strateġiku għall-Programm li jmiss tal-UE dwar is-Saħħa Pubblika; 

6. Jitlob biex il-QFM 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.


