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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE rigward il-konservazzjoni tal-
bijodiversità
(2009/2108(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-valutazzjoni ta’ nofs il-
perjodu dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-KE għall-Bijodiversità 
(COM(2008)0864 finali),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Alternattivi għal viżjoni 
Ewropea u mira għall-bijodiversità wara l-2010,

– wara li kkunsidra r-rapport mill-Kummissjoni dwar l-istat ta’ konservazzjoni tat-tipi ta' 
Ħabitats u l-Ispeċijiet kif meħtieġ skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats 
(COM(2009)0358)

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta' April 1979 dwar il-
konservazzjoni ta' tjur selvaġġ1 (Direttiva tat-Tjur) u r-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tas-17 ta' Jannar 20012 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 
92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u 
l-flora selvaġġa3 (Direttiva dwar il-Ħabitats), 

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill għall-Ambjent tal-25 ta’ Ġunju 2009 dwar 
il-valutazzjoni ta’ nofs il-perjodu dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE 
għall-Bijodiversità u Lejn Strateġija tal-UE dwar Speċi Eżotiċi Invasivi,

– wara li kkunsidra l-Kunsill informali miżmum bejn is-26 u s-27 ta’ Jannar 2010 f’Madrid 
li adotta l-hekk imsejħa “Prijoritajiet Cibeles u l-Konklużjonijiet tal-Kunsill għall-
Ambjent tal-15 ta’ Marzu 2010 dwar il-bijodiversità wara l-2010 – L-UE u l-viżjoni 
globali u l-miri u l-aċċess internazzjonali u r-reġim tal-qsim tal-piż,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-25 u s-26 ta’ Marzu 2010, 
b’mod partikolari l-paragrafu 14, 

– wara li kkunsidra s-Summit Ewropew ta’ Gothenburg fl-2001, fejn kien miftiehem li 
jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità sal-2010 bħala parti mill-Istrateġija għal Żvilupp 
Sostenibbli,

– wara li kkunsidra l-Istudju dwar l-Ekonomiji tal-Ekosistemi u l-Bijodiversità (TEEB) 
(http://www.teebweb.org),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni, Lejn Strateġija tal-UE dwar 

                                               
1 ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/105/KE (ĠU L 363, 

20.12.2006, p. 368).
2 ĠU C 262, 18.9.2001, p. 132.
3 ĠU L 206, 22.7.1992, p.7. Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2006/105/KE.
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Speċijiet Invażivi (COM(2008)0789), 

– wara li kkunsidra l-Karta l-Blu dwar Politika Marittima Integrata għall-Unjoni Ewropea 
(COM(2007)0575 u SEC(2007)1278) u t-tħejjijiet kontinwi għar-riforma tal-Politika 
Komuni tas-Sajd,

– wara li kkunsidra l-miżuri mmirati għat-tisħiħ tal-konservazzjoni tan-natura u l-
bijodiversità li jiffurmaw parti mill-“Verifika tas-Saħħa tal-PAK” u l-opportunitajiet 
offruti bir-riforma tal-PAK li qed tiġi diskussa bħalissa,

– wara li kkunsidra l-fatt li n-Nazzjonijiet Uniti ddikjarat l-2010 bħala s-Sena tal-
Bijodiversità,

– wara li kkunsidra l-eżitu tal-15-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet (CoP15) tal-
Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali ta' Speċijiet ta' Fawna u Flora Slavaġ 
f'Periklu (CITES) li saret bejn it-13 u l-25 ta' Marzu 2010 f'Doha, il-Qatar,

– wara li kkunsidra l-ħames laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet li jmiss li ser isservi ta’ 
Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta’ Cartagena dwar il-Bijosikurezza (COP-MOP 5) u l-
Konferenza tal-Partijiet (COP 10) tal-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Bijodiversità (CBD),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għas-Sajd u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A7-
0000/2010),

A. billi jidher ċar mill-Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni li l-UE mhux se tilħaq il-mira 
tagħħa dwar il-bijodiversità għall-2010,

B. billi l-verifika tas-saħħa tal-ispeċi u tat-tipi ta’ ħabitats protetti skont id-Direttiva dwar il-
Ħabitats turi li l-maġġoranza tal-ispeċijiet u tat-tipi ta’ ħabitats għandhom status ta’ 
konservazzjoni sfavorevoli, b’rata ta’ estinzjoni għolja immens u l-mexxejja tal-bidla tal-
bijodiversità mhuma qed juru l-ebda sinjal ta’ tnaqqis; billi l-ħabitats u l-ispeċijiet ta’ 
interess għall-UE huma potenzjalment mhedda mit-tibdil fil-klima,

C. billi bosta fatturi żammew l-UE milli tilħaq il-mira tagħha għall-2010, bħall-
implimentazzjoni leġiżlattiva mhux kompluta, l-integrazzjoni fqira u mhux kompluta fil-
politiki settorjali, l-għarfien xjenfiku mhux suffiċjenti u d-diskrepanzi fid-data, il-
finanzjament mhux suffiċjenti, in-nuqqas ta’ strumenti addizzjonali b’mira xierqa biex 
jiġu ffaċċjati problemi speċifiċi bħal speċijiet eżotiċi invażivi,

D. billi l-bijodiversità, bħala l-kapital naturali tad-dinja, hi essenzjali għall-eżistenza tal-ħajja 
umana fid-Dinja u għall-benesseri tas-soċjetajiet, kemm direttament kif ukoll 
indirettament, permezz tas-servizzi tal-ekosistema li tipprovdi; billi l-bijodiversità 
għandha rwol ewlieni fil-ġlieda globali kontra l-ġuħ u favur is-sigurtà tal-ikel; billi l-
konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-bijodiversità hu wieħed mill-prerekwiżiti għall-
mitigazzjoni tal-adattament għat-tibdil fil-klima,
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E. billi t-telf tal-bijodiversità jwassal għal telf ekonomiku u soċjali sostanzjali,

F. billi studju reċenti tal-Eurobarometer juri li l-maġġoranza taċ-ċittadini tal-UE mhumiex 
familjari mat-terminu 'bijodiversità' u mal-konsegwenzi tat-telf tal-bijodiversità.
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Rimarki ġenerali

1. Jesprimi t-tħassib tiegħu għall-pass imgħaġġel ħafna ta’ telf tal-bijodiveristà kkawżat mill-
bniedem, li jekk jibqa' għaddej bħal f’dawn l-aħħar deċennji, se jħallina b’natura fqira 
immens sal-2050;

2. Jirrikonoxxi li l-falliment tat-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità mhuwiex aċċettabbli mhux 
biss mill-aspett etiku iżda wkoll minn dak ekoloġiku u ekonomiku, peress li jċaħħad lill-
ġenerazzjonijiet futuri mis-servizzi tal-ekosistemi u mill-aspetti soċjali ta’ bijodiversità 
għanja u naturali; 

3. Jenfasizza li l-istudji kurrenti, bħall-istudju TEEB, jikkalkolaw li t-telf soċjali mill-
bijodiversità attwalment hu ta’ madwar EUR 50 biljun fis-sena (ftit anqas minn 1% tal-
PGD), li jista’ jitla’ għal EUR 14-il triljun jew 7% tal-PGD sas-sena 2050;

L-UE u l-bijodiversità

4. Jesprimi d-dispjaċir tiegħu li l-għan tal-UE, kif miftiehem fis-Summit Ewropew 
f’Gothenburg fl-2001, biex jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità sal-2010, ma ntlaħaqx; 

5. Jilqa’ l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar “l-Alternattivi għal viżjoni Ewropea u 
mira għall-bijodiversità wara l-2010”,

6. Barra minn hekk jilqa’ l-konklużjonijiet dwar il-bijodiversità tal-Kunsill għall-Ambjent 
tal-15 ta’ Marzu, inkluża l-mira ewlenija l-ġdida għat-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità u d-
degradazzjoni tas-servizzi tal-ekosistemi fl-UE sal-2020 u li dawn possibilment jitreġġgħu 
lura;

7. Jemmen li t-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità hu l-inqas livell ta’ ambizzjoni assolut li 
għandu jitwettaq sal-2020;

8. Jiġbed l-attenzjoni għall-inizjattivi prezzjużi mmirati għar-restawr tal-bijodiversità u tas-
servizzi tal-ekosistemi li diġà qegħdin iseħħu u jemmen li dawn l-attivitajiet ta' restawr 
jistgħu wkoll jiffurmaw parti mill-mira ewlenija għall-2020; madankollu jenfasizza l-
ħtieġa għal valutazzjoni tal-impatt u għal studju ta’ sostenibilità fil-fond qabel ma tittieħed 
deċiżjoni dwar il-miri preċiżi għall-futur tal-Istrateġija tal-UE għall-bijodiversità;

9. Jinsab konvint li meta titqies in-natura globali tal-bijodiversità u tal-ekosistemi, l-
istrateġija tal-UE tal-futur għandha wkoll tagħti spinta lill-isforzi internazzjonali biex 
tevita t-telf tal-bijodiversità;

10. Jenfasizza, barra minn hekk, li tenħtieġ strateġija koordinata biex tiġi trattata l-problema 
ta' speċijiet eżotiċi invażivi, bħala parti mill-politika mmirata għall-protezzjoni u t-titjib 
tal-bijodiversità;

Natura 2000

11. Jirrikonoxxi li l-implimentazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni Natura 2000 għandha rwol 
ewlieni fil-kisba tal-mira tal-UE għall-bijodiversità;
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12. Jibqa' mħasseb dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Natura 2000, minkejja r-riżultati 
konkreti u pożittivi fl-istat ta’ konservazzjoni ta’ bosta speċijiet;

13. Jilqa’ l-progress imwettaq f’xi Stati Membri dwar l-għażla ta’ siti Natura 2000 u l-ħolqien 
ta’ miżuri u pjanijiet ta’ ġestjoni; jistieden lill-Istati Membri kollha biex jirrispettaw l-
iskadenzi stipulati fid-Direttiva;

14. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' progress fil-ħolqien tan-netwerk Natura 2000 
għall-ambjent tal-baħar u jitlob lill-Kummissjoni biex tħaffef il-proċeduri meħtieġa;

15. Jilqa’, bi prinċipju, grad ta’ flessibilità inevitabbli fil-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE 
sabiex l-implimentazzjoni tiġi adattata għaċ-ċirkostanzi lokali; fl-istess ħin josserva, 
differenzi impressjonanti bejn l-Istati Membri rigward, pereżempju, l-“effett estern” tas-
siti Natura 2000, l-eżenzjonijiet ġenerali għal ċerti “attivitajiet eżistenti” jew l-
applikazzjoni tal-prinċipju kawtelatorju;

16. B’kunsiderazzjoni ta’ dawn id-differenzi bejn l-Istati Membri, jistieden lill-Kummissjoni 
biex tagħti aktar ċarezza jew gwida għad-Direttivi, fejn meħtieġ;

17. Barra minn hekk jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali, li tista’ twassal għal approċċ differenti għal żoni identiċi;

18. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex, fl-istrateġija tal-bijodiversità futura u fil-kuntest ta’ 
Natura 2000, tiffoka aktar dwar is-servizzi ta’ ekosistema, u b’mod partikolari dwar il-
flessibilità tal-ekosistemi li jinsabu taħt pressjoni;

Integrazzjoni f’oqsma ta’ politika oħra

19. Jinsab konvint li n-netwerk tal-art u tal-baħar Natura 2000 mhuwiex l-uniku strument tal-
UE għall-konservazzjoni tal-bijodiversità, iżda li hemm il-ħtieġa għal approċċ aktar 
integrat biex il-politika tal-UE għall-bijodiversità tkun ta’ suċċess;

20. Għalhekk, jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura l-integrazzjoni ulterjuri tal-bijodiversità fl-
oqsma tal-politika tal-UE l-oħra – bħall-agrikoltura, il-foresti, il-politika reġjonali u l-
koeżjoni, it-turiżmu, ir-riċerka u l-innovazzjoni – b'mod ta’ tisħiħ reċiproku;

21. Jilqa’ l-isforzi preċedenti għall-integrazzjoni tal-kunsiderazzjonijiet ambjentali fil-Politika 
Agrikola Komuni (PAK), bħall-introduzzjoni ta’ miżuri agroambjentali u kundizzjonijiet 
agrikoli u ambjentali tajba, u jitlob lill-Kummissjoni biex tuża r-riforma tal-PAK bħala 
opportunità biex issaħħaħ aktar din it-tendenza, pereżempju permezz tal-introduzzjoni ta’ 
kumpens għall-ekoservizzi jew l-provvediment ta' beni pubbliċi, inkluża l-biedja 
sostenibbli f'żoni ekoloġikament sensittivi, bħas-siti Natura 2000; 

22. Jilqa’ r-riforma tal-politika komuni tas-sajd li qed titħejja bħalissa u jitlob lill-
Kummissjoni tintegra l-kriterji tal-bijodiversità fil-proposti leġiżlattivi futuri tagħha; barra 
minn hekk jinsisti li għandhom jiġu żviluppati mudelli ta’ akkwakultura sostenibbli skont 
il-linji proposti mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha (COM(2009)162) u 
b’kunsiderazzjoni tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew (*), bħala alternattiva possibbli 
għas-sajd;
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23. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jfasslu l-politika forestali tagħhom b’mod illi jikkunsidraw bis-
sħiħ ir-rwol tal-foresti bħala riżerva tal-bijodiversità, is-sekwestru tal-karbonju u l-
karatteristiċi tal-purifikazzjoni tal-arja u għall-iskopijiet ta' rikreazzjoni taċ-ċittadini 
tagħna;

24. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ żieda fil-baġit għar-riċerka ddedikata għall-ambjent u l-bijodiversità 
skont it-Tmien Programm ta’ Qafas, li jkun proporzjonat mal-ħtiġijiet u l-isfidi kbar għall-
iffaċċjar tat-telf tal-bijodiversità u tat-tibdil fil-klima;

Il-bijodiversità u t-tibdil fil-klima

25. Jenfasizza l-importanza ewlenija tal-bijodiversità u tal-ekosisteni flessibbli għall-
mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil fil-klima, b’kunsiderazzjoni tal-fatt li l-ekosistemi 
tal-art u tal-baħar attwalment jassorbu madwar nofs l-emissjonijiet antropoġeniċi tas-CO2;

26. Jilqa’ l-appoġġ dejjem akbar għall-miżuri dwar it-tibdil fil-klima, li minnhom tista’ 
tibbenefika wkoll il-bijodiversità, iżda li m’għandhomx iħallu impatt negattiv għall-
finanzjament tal-bijodiversità;

Il-potenzjal ta’ impjieg u l-Istrateġija 2020

27. Jirrikonoxxi l-potenzjal ta’ impjieg konsiderevoli marbut mal-attivitajiet imsemmija hawn 
fuq u mal-iżvilupp ta’ ekonomija sostenibbli u ta’ infrastruttura ambjentali, li min-natura 
tagħhom stess jissarrfu f’impjiegi lokali (li ma jistgħux jiġu rilokati f’pajjiżi terzi), 
b’kontribuzzjoni konsiderevoli għall-Istrateġija 2020 tal-UE;

28. Barra minn hekk jemmen bil-qawwa li l-iżvilupp ekonomiku sostenibbli u l-
konservazzjoni tan-natura jistgħu u għandhom imorru id f’id; 

Finanzjament

29. Ħa nota tal-estimi tal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni Natura 
2000, li hi mistennija tiswa EUR 6.1 biljun;

30. Madankollu jiddeplora l-fatt li m’hemmx tqassim ċar tal-ammonti reali minfuqa fis-sena 
fl-UE għall-konservazzjoni tal-bijodiversità u jinsisti li l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jikkooperaw biex tingħata stampa aktar ċara;

31. Jilqa’ ż-żieda fin-nefqa għal LIFE+ (aktar minn 8% fl-abbozz ta’ baġit għall-2011), iżda 
jenfasizza li dan l-istrument għadu jirrappreżenta biss parti żgħira ħafna tal-baġit tal-UE 
(0.2%);

32. Jinsab konxju li hemm finanzjament addizzjonali disponibbli għall-konservazzjoni tal-
bijoversità permezz ta’ strumenti oħrajn, bħall-Fondi Strutturali u l-Fond għall-Iżvilupp 
Rurali, iżda jiddeplora l-użu limitat li ħafna Stati Membri jagħmlu minn din il-possibilità; 

33. Jinsab konvint li n-nefqa pubblika biss mhijiex biżżejjed biex tintlaħaq il-mira ewlenija 
tal-UE u jenfasizza l-importanza tar-responsabilità tal-kumpaniji li jikkunsidraw il-
bijodiversità; 
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34. Barra minn hekk jenfasizza l-ħtieġa li jinkludi l-ispejjeż esterni, bħall-ħsara magħmula 
lill-bijodiversità jew l-ispejjeż minfuqa għall-appoġġ tal-bijodiversità, fil-prezz finali tal-
prodotti fis-suq; 

Bażi ta’ data u għarfien

35. Jinnota li r-riċerka u l-iżvilupp huma ta’ importanza ewlenija għall-iżvilupp ta’ għodod ta’ 
politika għat-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità u għall-għeluq tad-diskrepanzi fl-għarfien 
attwali;

36. Jenfasizza l-ħtieġa għall-iżvilupp ta’ referenza ċara, li fuqha l-Kummissjoni għandha 
toħloq sett ta’ miri realistiċi u bbażati fuq l-evidenza; 

37. B’kunsiderazzjoni tan-nuqqas ta’ għarfien attwali fost il-pubbliku ġenerali dwar l-
importanza tal-bijodiversità, jilqa’ l-kampanja informattiva tal-Kummissjoni u jistieden 
lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi għall-qawmien tal-għarfien;

Aspetti internazzjonali

38. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-falliment li jilħaq jew anke joqrob lejn il-mira globali 
għat-tnaqqis tat-telf tal-bijodiversità sal-2010, kif stipulati fis-Samit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli fl-2002; 

39. Jilqa’ l-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni għad-Diversità Bijoloġika f’Nagoya 
f’Ottubru 2010 u jħeġġeġ lill-UE sabiex tibgħat delegazzjoni qawwija għal din il-
konferenza;

40. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jinkludu l-element ambjentali fir-
relazzjonijiet tagħhom ma’ pajjiżi terzi u biex ikomplu d-“Diplomazija Ambjentali”; 

41. Jinsisti li s-sostenibilità tal-prodotti għall-kummerċ hi element ewlieni fi ftehimiet 
kummerċjali internazzjonali; jenfasizza f’dan ir-rigward il-ħtieġa għall-inklużjoni ta’ 
“tħassib mhux kummerċjali”, inkluż metodi ta’ produzzjoni u ta’ rispett tal-bijodiversità, 
f’kull ftehim tad-WTO tal-ġejjieni;

42. Jiddispjaċih bil-qawwa għall-eżitu diżappuntanti tal-konferenza CITES, fejn ma ntlaħqux 
l-elementi ewlenin tal-mandat tal-UE, bħall-protezzjoni tal-ispeċijiet tal-baħar b’interess 
kummerċjali għoli;

43. Iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex itejbu l-ħeffa u l-
effiċjenza tal-proċedura għat-teħid tad-deċiżjonijiet interni u biex jiddedikaw aktar riżorsi 
u ħin għall-isforzi diplomatiċi tagħhom fil-konfront ta’ pajjiżi terzi;

44. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

“Kull ħaġa ta’ valur hi bla difiża". Dan il-vers tal-poeta, pittur u fotografu Olandiż, Lucebert 
(1924-1994), donnu jesprimi fil-qosor l-isfida kbira li qed niffaċċjaw fil-qasam tal-
bijodiversità.

Min-naħa l-waħda, iż-żamma tal-bijodiversità u tal-ekosistemi u l-prevenzjoni ta’ aktar 
degradazzjoni, huma ta’ siwi kbir għas-soċjetà. It-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità mhuwiex 
biss dmir etiku tagħna – il-kunċett tal-bnedmin bħala superviżuri jobbligana nżommu d-dinja 
b’mod li tkun kapaċi tkun ta’ sostenn għall-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni. Dan ukoll jagħmel 
sens mill-aspetti ekoloġiċi u ekonomiċi. F’termini ekoloġiċi, il-firxa wiesgħa ta’ 
interazzjonijiet fost l-elementi differenti tal-bijodiversità jissarrfu f’dinja abitabbli għall-
ispeċijiet kollha, inklużi l-bnedmin. “Il-beni u servizzi” pprovduti mill-ekosistemi jinkludu: il-
provvista tal-ikel, fjuwil u fibra, il-purifikazzjoni tal-arja u l-ilma, id-dekompożizzjoni tal-
iskart, il-moderazzjoni tal-għargħar, in-nixfiet, l-estremi ta’ temperatura u l-qawwa tal-irjieħ, 
it-tiġdid tal-fertilità tal-ħamrija u l-fertilizzazzjoni tal-pjanti. Għalhekk, il-protezzjoni tal-
bijodiversità hi fl-interess tagħna, anke mill-aspett ekonomiku. Wara kollox, ir-riżorsi 
bijoloġiċi huma l-pilastri li fuqhom jinbnew iċ-ċiviltajiet. It-telf tal-bijodiversità thedded il-
ħażna tal-ikel tagħna, l-opportunitajiet għar-rikreazzjoni u t-turiżmu, il-kapaċità li niffaċċjaw 
it-tibdil fil-klima u s-sorsi ta' injam, mediċini u enerġija.

Min-naħa l-oħra, jidher li nqtajna min-natura u qegħdin inbatu biex niksbu "il-valur tan-
Natural”. Il-metodi ta’ produzzjoni tagħna u l-prezz li nħallsu għall-beni u s-servizzi ma 
jikkunsidrawx – għal kollox jew sa ċertu punt - l-ispiża tat-telf tal-bijodiversità jew id-
degradazzjoni tal-ekosistemi. Bl-istess mod, is-servizzi u l-attivitajiet għat-twaqqif tat-telf tal-
bijodiversità u għaż-żamma ta’ ekosistemi ta’ valur spiss ma jirċevux il-premju mistħoqq. 
Għalkemm “l-għoti ta’ prezz” għal servizzi ta' ekosistemi jista’ jkun kontroversjali, studji 
attwali1 jidhru li jindikaw li t-telf soċjali kawża tat-telf tal-bijodiversità bħalissa hu ta' madwar 
EUR 50 biljun fis-sena (ftit anqas minn 1% tal-PGD), li jista’ jitla' għal EUR 14-il triljun jew 
7% tal-estimi tal-PGD għal kull sena sal-2050.

Ċirkostanzi urġenti

It-telf tal-bijodiversità għadu għaddej b’pass imgħaġġel. Fid-dinja kollha, hu stmat li r-rata 
tal-estinzjoni globali attwali tal-ispeċijiet hi bejn 50 sa 1000 darba aktar għolja mir-rata ta' 
sfond normali. Hu proġettat li r-rata tat-telf ser tiżdied sa 10 darbiet aktar sal-2050. Fl-UE, 
42% tal-mammiferi, 43% tal-għasafar, 45% tal-friefet, 30% tal-anfibji, 45% tar-rettili u 52% 
tal-ħut tal-ilma ħelu huma mhedda b’estinzjoni. Fil-valutazzjoni tagħha ta' nofs il-perjodu 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni tal-bijodiversità tal-KE fl-2008, il-Kummissjoni 
ddikjarat li 50% tal-ispeċijiet u sa 80% tal-ħabitats ta’ interess għall-konservazzjoni Ewropea 
għandhom status negattiv. 

                                               

1 The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), ara http://www.teebweb.org/.
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It-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità u l-konservazzjoni u r-restawr ta’ ekosistemi flessibbli 
huma ta’ importanza akbar fir-rigward tat-tibdil fil-klima, meta jitqies il-fatt li l-ekosistemi 
tal-art u tal-baħar attwalment jassorbu madwar nofs l-emissjonijiet antropoġeniċi tas-CO2, li 
jagħmilhom prezzjużi għall-kapaċità tagħhom għall-qbid u l-ħażna tal-karbonju. Min-naħa l-
oħra, id-degradazzjoni u l-qerda tal-ekosistemi tista’ teħles volumi sinifikanti ta’ gassijiet 
b’effett ta’ serra u hemm evidenza dejjem akbar ta’ tnaqqis tal-kapaċità tal-bjar tal-karbonju 
tad-dinja, kaġun tat-tisħin globali u fatturi ta’ pressjoni oħrajn. Għalhekk, iż-żamma tal-
ekosistemi hi ta’ importanza ewlenija għall-mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil fil-klima.

Sfortunatament, inizjattivi u ftehimiet internazzjonali u Ewropej preċedenti għat-twaqqif tat-
telf tal-bijodiversità u ta’ ekosistemi ma kinux ta’ suċċess. Fl-1992, wara is-Samit Dinji ta’ 
Rio, ġiet adottata l-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, li ġiet ratifikata mill-UE fl-
1993. Fl-1998, l-UE adottat strateġija tal-bijodiversità b’erba’ pjanijiet ta’ azzjoni għall-
bijodiversità li tressqu fl-2001, dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi naturali, l-agrikoltura, is-
sajd u l-kooperazzjoni ekonomika u l-iżvilupp. In-natura u l-bijodiversità huma wkoll waħda 
mill-erba’ prijoritajiet tas-sitt programm ta’ azzjoni ambjentali tal-UE, flimkien mat-tibdil fil-
klima, il-ġestjoni tar-riżorsi u l-iskart u s-saħħa f’rabta mal-ambjent. Fl-2006, il-Kummissjoni 
nediet pjan ta’ azzjoni għat-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità, li jidentifika erba’ oqsma ta' 
prijorità: il-bijodiversità fl-UE, l-UE u l-bijodiversità globali, il-bijodiversità u t-tibdil fil-
klima u l-bażi tal-għarfien. Minkejja dawn l-inizjattivi l-għan tal-UE, kif miftiehem fis-Samit 
Ewropew f’Gothenburg fl-2001, biex jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità sal-2010, baqa’ ma 
ntlaħaqx. 

Minkejja l-urġenza tas-sitwazzjoni, iċ-ċittadini Ewropej mhumiex konxji biżżejjed mit-telf 
tal-bijodiversità u l-konsegwenzi negattivi tiegħu. Skont stħarriġ tal-Eurobarometer f’April 
2010, huma biss 38% tal-Ewropej li jafu xi jfisser it-terminu “bijodiversità”, filwaqt li 28% 
semgħu bil-kelma iżda ma jafux xi tfisser. Fil-verità, il-maġġoranza tqis it-telf tal-
bijodiversità bħala kwistjoni serja, iżda ma jaħsbux li se jiġu affettwati minnha personalment . 
Huma biss 17% ta’ dawk li wieġbu li jemmnu li diġà ntlaqtu mit-tnaqqis tal-bijodiversità. 
Bħala r-raġuni ewlenija għan-nuqqas ta’ azzjoni kontra t-telf tal-bijodiversità, iċ-ċittadini 
jistqarru n-nuqqas ta’ għarfien dwar dak li jista’ jsir. Għalhekk hemm ħtieġa qawwija f’dan il-
qasam għal kampanja ta’ sensibilizzazzjoni.

Strumenti u politiki tal-UE

Natura 2000 hi l-istrument ewlieni fil-livell tal-UE għall-protezzjoni tal-bijodiversità u tal-
ekosistemi, hi netwerk mifrux mal-UE kollha ta’ żoni ta’ protezzjoni naturali maħluqa skont 
id-Direttiva dwar il-Ħabitats.  Hi magħmula minn Żoni Speċjali ta’ Konservazzjoni (SAC) 
maħluqa mill-Istati Membri skont id-Direttiva dwar il-Ħabitats (1992) u tinkludi wkoll il-
ħolqien ta’ Żoni Speċjali ta’ Protezzjoni (SPAs) skont id-Direttiva dwar l-Għasafar (1979). L-
għan ewlieni ta’ Natura 2000 hu li “tikkontribwixxi biex tiġi żgurata l-bijodiversità permezz 
tal-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa fit-territorju Ewropew ta' 
l-Istati Membri.”1 Miżuri meħuda skont il-leġiżlazzjoni Natura 2000 huma ddisinjati biex 
“iżommu jew jirripristinaw, fi stat ta' konservazzjoni favorevoli, il-ħabitat naturali u l-ispeċi 

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna 
u l-flora selvaġġa (Direttiva dwar il-Ħabitats), Artikolu 2.
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tal-fawna u l-flora selvaġġa li huma ta' interess għall-Komunità”, filwaqt li fl-istess waqt 
jitqiesu “l-ħtiġijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali u l-karatteristiċi reġjonali u lokali”1. 
Minkejja l-enfasi attwali fuq il-konservazzjoni tal-ħabitat u l-protezzjoni tal-ispeċijiet, jaf ikun 
tajjeb li jkun hemm iffukar akbar fuq il-ħolqien ta’ ekosistemi flessibbli, li jistgħu jiffaċċjaw 
il-pressjoni u jipprovdu servizzi ta’ ekosistema ta’ valur.

Kif inhi d-drawwa fil-politika dwar l-ambjent Ewropew, dawn id-Direttivi għandhom il-
flessibilità meħtieġa biex jadattaw il-miżuri ta’ implimentazzjoni għaċ-ċirkostanzi lokali – u 
dan bir-raġun, meta jitqiesu l-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. M’hemmx dubju li 
għandha tittieħed azzjoni preventiva sabiex id-differenzi bejn l-Istati Membri ma jsirux 
daqstant kbar għaliex minħabba f’hekk tispiċċa tbati l-effikaċja tad-direttivi. Pereżempju, 
għad hemm differenzi konsiderevoli bejn l-Istati Membri fil-ħeffa ta' implimentazzjoni tad-
direttivi, u kif dawn jiġu interpretati, bħal ma jiġri fir-rigward tal-prinċipju kawtelatorju, li 
jittratta l-attivitajiet eżistenti u l-effetti esterni. 

Bil-mod il-mod, il-bijodiversità saret fattur ewlieni fl-oqsma ta’ politika li jmur lil hinn mill-
politika dwar l-ambjent, anke jekk, f’ħafna każijiet, din ġiet inkorporata, għalkemm s’issa 
f'livell pjuttost fqir, bħal pereżempju, fil-politika tas-sajd komuni (bħalissa taħt reviżjoni) –
każijiet partikolari huma l-miżuri agroambjentali u r-rekwiżit li l-art tinżamm f’kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba skont il-politika agrikola komuni (PAK) u l-attenzjoni li ngħatat 
għall-bijodiversità fis-Seba’ Programm Qafas għar-Riċerka.

Peress li l-bdiewa jħaddmu madwar nofs il-massa tal-art Ewropea, huma għandhom rwol 
importanti fil-protezzjoni tal-bijodiversità, u qegħdin jiffaċċjaw sfida ewlenija f’dan il-
proċess: peress li kemm il-popolazzjoni u l-abbundanza dinjija qegħdin jiżdiedu, għandha 
tiżdied ukoll il-produzzjoni agrikola globali, filwaqt li s-settur tal-biedja għandu jiżgura l-
kwalità tal-ħajja fil-kampanja u l-ħarsien tal-bijodiversità. Fi ħdan politika agrikola ta' suċċess 
għall-ġejjieni, dawn it-tliet komponenti għandhom ikunu komplementari u mhux 
kuntradittorji.

Finanzjament

B’riżultat inter alia ta’ dak li spiss hu approċċ bbażat fuq is-settur tal-bijodiversità, teżisti 
frammentazzjoni wkoll fil-baġit Ewropew għall-finanzjament tal-bijodiversità u l-miżuri 
għall-ekosistemi. L-Istrument Finanzjarju għall-Ambjent tal-UE (LIFE), maħluq fl-1992 
għall-għajnuna tal-implimentazzjoni tal-politika tal-UE għall-ambjent, tradizzjonalment kellu 
rwol importanti fil-finanzjament tal-konservazzjoni tal-bijodiversità fl-UE, għalkemm dan 
jifforma biss parti żgħira min-nefqa Komunitarja globali. Sorsi oħra ta' flussi ta' finanzjament 
huma:

- il-politika agrikola komuni: b’mod partikolari l-miżuri agroambjentali, li jiffurmaw wieħed 
mill-akbar elementi ta’ għajnuna tal-UE għall-bijodiversità (iffinanzjat permezz tal-
EAFRD); 

- il-politika komuni tas-sajd: miżuri ta’ protezzjoni għall-ambjent tal-baħar (EFF)
- l-iżvilupp u l-koeżjoni reġjonali (Fondi Strutturali, Fond ta’ Koeżjoni)
- politika għar-riċerka (is-seba’ programm qafas);

                                               
1 Idem.
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Min-naħa l-waħda, il-finanzjament frammentarju jista’ jkollu effett pożittiv minħabba l-użu 
ta’ sorsi differenti. Min-naħa l-oħra, pereżempju, minħabba l-kofinanzjament obbligatorju u l-
approċċ “aqbad u agħżel” tal-politika rurali u strutturali, huma biss dawk l-Istati Membri li 
jiddeċiedu minn rajhom li jwettqu din l-għażla li effettivament jużaw dawn il-fondi għal 
skopijiet ta’ bijodiversità. Anke f’dan il-qasam jeżistu differenzi konsiderevoli bejn is-27 Stat 
Membru.

Mingħajr ma jiġi antiċipat id-dibattitu dwar il-qafas finanzjarju multiannwali l-ġdid ta’ wara l-
2013, għandhom jinstabu mekkaniżmi ta’ finanzjament oħrajn flimkien mas-sorsi pubbliċi ta’ 
finanzjament (sussidji), bl-isfida ewlenija tkun l-inklużjoni tal-ispejjeż esterni fil-prezzijiet 
tal-prodott finali.

Inizjattivi futuri

Tul din is-sena, li taħbat is-Sena Internazzjonali tal-Bijodiversità, ġew proposti jew għandhom 
jiġu proposti inizjattivi ġodda għat-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità u d-degradazzjoni tal-
ekosistemi. L-għaxar laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet (COP 10) għall-Konvenzjoni dwar 
id-Diversità Bijoloġika (CBD), se ssir mit-18 sad-29 ta’ Ottubru f’Nagoya, il-Ġappun.

Fid-19 ta’ Jannar, fil-livell Ewropew, il-Kummissjoni ressqet il-komunikazzjoni tagħha dwar 
l-“Alternattivi għal viżjoni Ewropea u mira għall-bijodiversità wara l-2010”, li bħalissa tinsab 
taħt konsultazzjoni pubblika. L-erba’ oqsma ta’ politika mressqa mill-Kummissjoni jinkludu:

1) It-tnaqqis sinifikanti tar-rata tat-telf tal-bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistemi fl-UE 
sal-2020

2) It-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistemi fl-UE sal-2020
3) It-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistemi fl-UE sal-2020 u r-

restawr tagħhom safejn hu possibbli
4) It-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistemi fl-UE sal-2020 u r-

restawr tagħhom safejn ikun possibbli u ż-żieda tal-kontribuzzjoni tal-UE biex ikun 
evitat it-telf tal-bijodiversità globali.

Din il-komunikazzjoni u l-eżitu tal-konsultazzjoni pubblika huma mistennija li jwasslu għall-
pubblikazzjoni ta' proposta għall-istrateġija l-ġdida tal-UE dwar il-bijodiversità, li tkun 
tinkludi proposti leġiżlattivi, sa qabel tmiem is-sena.

Barra minn hekk, fil-15 ta’ Marzu, il-Kunsill Ewropew għall-Ambjent qabel dwar mira 
primarja ġdida li, “sal-2020, jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità u d-degradazzjoni tas-servizzi 
tal-ekosistemi fl-UE, u li dawn jiġu restawrati safejn hu fattibbli, filwaqt li jiġi intensifikat il-
kontribut tal-UE biex ikun evitat it-telf tal-bijodiversità globali”.

Dan ir-rapport fuq inizjattiva proprja għandu l-għan li jirrifletti l-prijoritajiet tal-Parlament 
Ewropew fil-ġlieda kontra l-kontinwazzjoni tat-telf tal-bijodiversità u d-degradazzjoni tal-
ekosistemi.


