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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-assigurazzjoni ta' ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: strateġija tal-UE għall-
bijodiversità sal-2020
(2011/2307(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-assigurazzjoni ta' ħajjitna, 
il-kapital naturali tagħna: strateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020 
(COM(2011)0244),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill "Ambjent" tal-21 ta’ Ġunju 2011 dwar l-
‘Istrateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020’

– wara li kkunsidra l-viżjoni 2050 u l-objettiv ewlieni tal-2020 adottati mill-Kapijiet ta’ Stat 
u ta’ Gvern tal-UE f’Marzu 2010,

– wara li kkunsidra l-eżitu tal-10 Konferenza tal-Partijiet (COP 10) għall-Konvenzjoni tan-
NU dwar id-Diversità Bijoloġika (CBD), b’mod partikolari l-Pjan Strateġiku għall-
Bijodiversità 2011-2020 u l-objettivi Aichi, il-Protokoll Nagoya dwar Aċċess għar-Riżorsi 
Ġenetiċi u l-Kondiviżjoni Ġusta u Ekwa tal-Benefiċċji li jirriżultaw mill-Użu tagħhom u 
strateġija biex jiġu mmobilizzati r-riżorsi għall-bijodiversità dinjija.

– wara li kkunsidra l-istudju bit-titolu ‘L-Ekonomija tal-Ekosistemi u tal-Bijodiversità 
(TEEB)’ (http://www.teebweb.org),

– billi n-Nazzjonijiet Uniti ddikjarat l-2010-2020 bħala d-Deċennju tal-Bijodiversità,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 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 għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, il-Kumitat 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-Kumitat 
għas-Sajd (A7-0000/2011),

A. billi l-UE naqset milli tilħaq l-objettiv tagħha tal-bijodiversità 2010;

B. billi l-bijodiversità hija essenzjali għall-eżistenza tal-ħajja tal-bniedem u għall-benessri tas-
soċjetajiet, kemm b'mod dirett kif ukoll b’mod indirett permezz tas-servizzi tal-ekosistemi 
li tipprovdi;

C. billi t-telf tal-bijodiversità bħalissa qed inaqqas il-PDG globali tagħna bi 3 % kull sena;

Rimarki ġenerali

1. Jiddeplora l-fatt li l-UE naqset milli tilħaq l-objettiv tagħha għall-2010 fir-rigward tal-
bijodiversità;

2. Jilqa’ u jappoġġja l-istrateġija għall-bijodiversità tal-UE sal-2020, inklużi l-objettivi u l-
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azzjonijiet tagħha; iqis, madankollu, li wħud mill-azzjonijiet għandhom jiġu msaħħa;

3. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti għall-azzjoni, u l-bżonn li tingħata prijorità politika ogħla lill-
bijodiversità sabiex jintlaħqu l-objettiv ewlieni 2020 għall-bijodiversità u l-impenji tal-
bijodiversità globali tal-UE; jenfasizza li, permezz ta’ riżorsi adegwati u ta’ rieda politika, 
jeżistu l-għodod biex jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità;

Objettivi - integrazzjoni tal-bijodiversità fil-politiki kollha tal-UE

4. Jenfasizza l-importanza tal-integrazzjoni tal-protezzjoni tal-bijodiversità fil-politiki kollha 
tal-UE;

5. Jenfasizza li l-protezzjoni, il-valorizzazjoni u r-riabilitazzjoni tas-servizzi tal-bijodiversità 
u tal-ekosistemi huma essenzjali sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-UE dwar l-effiċjenza tar-
riżorsi;

Ħarsien u riabilitazzjoni tan-natura

6. Jenfasizza l-ħtieġa li jitwaqqaf id-deterjorament fl-istatus ta’ kull speċi u ħabitat kopert 
mil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-konservazzjoni tan-natura, u li jinkiseb titjib sinifikanti u 
li jista’ jitkejjel fl-istatus tagħhom; jenfasizza li dan għandu jieħu l-forma ta’ titjib f’mill-
inqas wieħed mill-parametri għall-istat ta’ konservazzjoni kif definit fl-Artikolu 1 tad-
Direttiva dwar il-Ħabitats, mingħajr l-ebda deterjorament fil-parametri l-oħra;

7. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw li l-proċess biex jiġu stabbiliti s-siti Natura 2000 jiġi 
finalizzata sal-2012; jiddeplora bil-kbir id-dewmien fil-proċess biex jiġu stabbiliti siti 
marittimi;

8. Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu l-2015 bħala l-iskadenza għall-iżvilupp ta’ 
pjanijiet ta’ ġestjoni jew ta’ strumenti ekwivalenti għas-siti Natura 2000 kollha;

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw finanzjament adegwat għas-siti 
Natura 2000; b’mod partikolari, jitlob lill-Istati Membri jiżviluppaw strumenti nazzjonali 
vinkolanti li permezz tagħhom jiddefinixxu miżuri ta’ konservazzjoni ta’ prijorità u s-sorsi 
ppjanati ta’ finanzjament relatati (kemm minn fondi tal-UE kif ukoll mill-baġits tal-Istati 
Membri stess);

Żamma u r-riabilitazzjoni tal-ekosistemi u tas-servizzi tagħhom

10. Jinnota l-ħtieġa fl-ambitu tas-CBD biex 15 % tal-ekosistemi degradati jiġu riabilitati sal-
2020; iqis, madankollu, li dan huwa minimu u li l-UE għandu jkollha objettiv aktar 
ambizzjuż u viżjoni fit-tul tagħha stess; għalhekk, jitlob lill-UE tiffissa bħala l-objettiv 
tagħha għall-2020 ir-riabilitazzjoni ta’ 30 % tal-ekosistemi degradati, u tħeġġeġ lill-
Kummissjoni tiddefinixxi b’mod ċar dak li huwa mfisser minn ‘ekosistemi degradati’ u 
tistabbilixxi bażi biex ikun jista’ jitkejjel magħha l-progress li jsir;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tadotta Strateġija għall-Infrastruttura Ekoloġika sa mhux aktar 
tard mill-2012, bil-ħarsien tal-bijodiversità bħala objettiv primarju;

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa, bħala kwistjoni ta’ prijorità għolja, l-inizjattiva ‘biex 
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ma jkun hemm l-ebda telf nett’, ibbażati ukoll fuq l-istandards li jiffurmaw parti mill-
Programm ta’ Kumpens tan-Negozju u l-Bijodiversità;

Agrikoltura

13. Filwaqt li jfakkar li aktar minn nofs it-territorju Ewropew huwa ġestit mill-bdiewa u li l-
finanzjament għall-politika agrikola komuni (PAK) jirrappreżenta l-akbar parti waħdenija 
tal-baġit tal-UE, jenfasizza li l-PAK hija għodda assolutament kruċjali għall-bijodiversità; 
jitlob, għalhekk, għal orjentament qawwija mill-ġdid tal-PAK lejn it-twassil tal-beni 
pubbliċi;

14. Jitlob għat-tħaddir tal-Pilastru I sabiex l-appoġġ għad-dħul għall-bdiewa jsir leġittimu billi 
tiġi żgurata l-konservazzjoni tal-bijodiversità fil-pajsaġġ usa' tal-art li tintuża għall-
agrikoltura, u billi jittejbu l-konnettività u l-adattament għall-effetti tal-bidla fil-klima; 
jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni għar-riforma tal-PAK li tipprovdi għal ‘tħaddir’ tal-
PAK permezz tal-allokazzjoni ta’ 30 % tal-pagamenti tal-Pilastru I għal pakkett ta’ 
prattiki tajba bażiċi utli applikati fil-livell tal-irziezet, li għandhom jinkludu n-newba u d-
diversifikazzjoni tal-għelejjel, il-mergħat permanenti u ‘żona b'fokus ekoloġiku’ minima; 
madankollu, huwa tal-fehma li ż-‘żona b'attenzjoni ekoloġika’ minima għandha tikkonsisti 
minn 10 % ta’ raba’, u mhux minn 7 %, kif ġie propost mill-Kummissjoni;

15. Jitlob biex il-pagamenti tal-PAK jiġu sostnuti minn regoli sodi ta’ kundizzjonalità, li 
jkopru d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, il-leġiżlazzjoni dwar il-pestiċidi, id-Direttiva dwar 
l-Għasafar u d-Direttiva dwar il-Ħabitats;

16. Jitlob għat-tisħiħ tal-Pilastru II u għal titjib drastiku fl-enfasi ta’ dak il-pilastru fuq l-
ambjent u fl-effikaċja tal-miżuri agroambjentali tiegħu, inkluż permezz ta’ nfiq 
obbligatorju minimu fuq miżuri ambjentali;

17. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu vantaġġ mill-fenomenu tal-abbandun 
tal-art li qed iseħħ f’diversi nħawi tal-Ewropa sabiex partijiet kbar tal-pajsaġġ jerġgħu 
jinbidlu għall-istat naturali tagħhom bħala żoni ewlenin fi stat naturali, biex b’hekk jiġu 
pprovduti opportunitajiet soċjoekonomiċi għall-iżvilupp rurali filwaqt li tiġi ppreżervata l-
bijodiversità tal-Ewropa;

Sajd

18. Jilqa’ l-proposti tal-Kummissjoni għar-riforma tal-politika komuni tas-sajd (PKS), li 
għandha tiggarantixxi l-implimentazzjoni tal-approċċ ekosistemiku u l-applikazzjoni ta’ 
informazzjoni xjentifika aġġornata li sservi bħala bażi għall-pjanijiet ta’ ġestjoni fit-tul 
għall-ispeċijiet kollha ta’ ħut sfruttati għal skopijiet kummerċjali; jenfasizza li huwa biss 
is-sajd sostenibbli li joffri futur lis-settur tas-sajd;

19. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkooperaw bil-ħsieb li titwaqqaf ‘gwardja 
kostali Ewropea’ sabiex tingħata spinta lill-kapaċità ta’ monitoraġġ u ta’ spezzjoni komuni 
u sabiex jiġi żgurat l-infurzar;

20. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi sabiex jiġi żgurat li l-qbid 
tal-ħut jaqa’ taħt il-livelli ta’ Rendiment Massimu Sostenibbli (MSY) sal-2015, u biex 
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jinkorporaw konsiderazzjonijiet ekoloġiċi fid-definizzjoni ta’ MSYs;

21. Jenfasizza li l-għan tal-eliminazzjoni tar-rimi u ta’ qabdiet sekondarji ta’ speċi protetti 
mhux fl-objettiv għandu jiġi inkorporat fis-CFP u implimentat bħala kwistjoni urġenti;

Speċijiet aljeni invażivi

22. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-miżuri li jittieħdu jipprevjenu 
kemm id-dħul ta’ speċijiet aljeni invażiva ġodda fl-UE kif ukoll il-firxa ta’ speċijiet aljeni 
invażivi stabbiliti f’żoni ġodda;

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex fl-2012 tippreżenta proposta leġiżlattiva li tadotta approċċ 
olistiku rigward il-problema ta’ speċijietaljeni invażivi;

Dimensjoni internazzjonali

24. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi leġiżlazzjoni għall-implimentazzjoni tal-Protokoll ta’ 
Nagoya sabiex l-Unjoni tkun tista’ tirratifika l-Protokoll malajr kemm jista’ jkun;

Finanzjament

25. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jidentifikaw is-sussidji eżistenti kollha li 
huma ta’ ħsara għall-ambjent, u jistieden lill-Kummissjoni biex sa tmiem l-2012 
tippubblika pjan ta’ azzjoni biex dawn is-sussidji jinqatgħu sal-2020, b’konformità mal-
impenji tal-Protokoll ta’ Nagoya;

26. Jenfasizza l-importanza tal-mobilizzazzjoni ta’ appoġġ finanzjarju kemm nazzjonali kif 
ukoll tal-UE mis-sorsi possibbli kollha, u tal-iżvilupp ta’ mekkaniżmi finanzjarji 
innovattivi sabiex jiġi żgurat livell adegwat ta’ appoġġ għall-bijodiversità;

27. Jenfasizza l-ħtieġa essenzjali li jiġi żgurat li l-Qafas Finanzjarju Multiannwali li jmiss 
(2014-2020) jappoġġja l-ksib tas-sitt miri stipulati fl-Istrateġija għall-Bijodiversità;

28. Bil-ħsieb li jiġi żgurat finanzjament adegwat tan-netwerk Natura 2000, jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li jiġu pprovduti mill-inqas €5.8 biljun fis-sena 
permezz ta’ finanzjament tal-UE u tal-Istati Membri; jistieden ukoll lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jiżguraw li jsir disponibbli finanzjament adegwat permezz tal-fondi tal-
PAK, il-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd, il-fondi ta’ koeżjoni u l-fond LIFE+;

°
° °

29. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Matul is-Sena Internazzjonali tal-Bijodiversità (2010) smajna dikjarazzjonijiet mill-isbaħ 
minn diversi mexxejja politiċi minn madwar id-dinja dwar l-importanza enormi tal-
bijodiversità; dwar ir-rwol kruċjali tagħha fil-kuntest tal-umanità kollha. Iżda waqt li kienu 
qed jitkellmu, l-istrateġija tal-UE biex jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità fl-2010 falliet 
kompletament. Waqt li kienu qed jitkellmu, kien hemm speċijiet li kienu qed jintilfu b’rata li 
kienet bejn 100 darba sa 1000 darba aktar mgħaġġla mir-rata naturali. Waqt li kienu qed 
jitkellmu, dawn fallew fit-tentattivi kollha tagħhom biex jaqblu dwar miżuri għall-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima.

B’xi mod jew ieħor, il-kliem sabiħ dwar l-importanza tal-bijodiversità ma ssarrafx f’miżuri ta’ 
politika sodi. Iżda l-istatistika tispjega ruħha weħidha. 60 % tal-ekosistemi tad-dinja huma 
degradati, jew qed jintużaw b’mod mhux sostenibbli (FAO, 2010); 90 % tal-istokkijiet tagħna 
tal-ħut qed jiġu sfruttati b’mod eċċessiv; u 25 % tal-ispeċijiet Ewropej kollha jinsabu mhedda 
mir-riskju ta’ estinzjoni. Skont l-istudju tan-NU, "L-Ekonomija tal-Ekosistemi u l-
Bijodiversità" (TEEB, 2010), kull sena qed nitilfu 3 % tal-PDG tad-dinja minħabba t-telf tal-
bijodiversità. Issa l-ispejjeż li ġab miegħu n-nuqqas ta’ azzjoni huma ħafna ogħla mill-
investimenti li hemm bżonn li jsiru. Il-ħtieġa għal miżuri urġenti tidher ċar.

L-Istrateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020 tagħtina l-opportunità li nieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex niżguraw id-disponibbiltà tas-servizzi naturali u tal-ekosistemi għall-
ġenerazzjonijiet tal-futur. Kull ma għandna bżonn biex jiġi evitat falliment ieħor huma rieda 
politika, kuraġġ u impenn.

L-isfida ewlenija hija l-integrazzjoni tal-bijodiversità fl-oqsma kollha l-oħra ta’ politika. Issa 
huwa l-ħin it-tajjeb. Bħalissa l-politiki Ewropej ewlenin kollha qed jiġu riveduti. Il-Politika 
Agrikola Komuni, il-Politika ta’ Koeżjoni, il-Politika Komuni tas-Sajd, u l-Pjanijiet 
Direzzjonali Ewropej dwar l-enerġija, it-trasport u l-effiċjenza tar-riżorsi se jiġu tradotti 
f’leġiżlazzjoni. Issa huwa ż-żmien biex jintwera li l-kliem sabiħ li ntqal favur il-bijodiversità 
huwa aktar minn sempliċi kliem sabiħ, u biex dawn jiġu riflessi f’miżuri ta’ politika konkreti.

Finanzjament tal-bijodiversità

Il-finanzjament futur se jkun kruċjali. Jidher ċar li l-fondi pubbliċi qatt mhuma se jkunu l-
unika soluzzjoni biex jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità. Madankollu, fil-qafas finanzjarju 
multiannwali li jmiss għandhom isiru disponibbli fondi suffiċjenti. Il-valur tas-servizzi tal-
bijodiversità u tal-ekosistemi għandu jiġi integrat fl-ekonomiji tagħna. Huwa biss meta jsir 
dan li l-ispejjeż u l-benefiċċji tagħhom jiġu riflessi fil-prezzijiet tal-prodotti. Għalhekk, l-Istati 
Membri għandhom jintegraw il-kapital naturali fil-kontijiet nazzjonali tagħhom. Iżda għandna 
wkoll niżviluppaw, flimkien mal-komunità tan-negozju, strumenti ta’ finanzjament 
innovattivi, pereżempju l-Mekkaniżmu tal-Iżvilupp Ambjentali.
Barra minn hekk, għandna bżonn nibdlu l-mod kif naħsbu. M’għandniex nillimitaw u nagħlqu 
n-natura f’żoni magħżula, iżda għandna nippruvaw indaħħluha kullimkien, fil-ġnub ta’ 
awtostradi, ta’ ferroviji, fil-bliet, f’żoni industrijali, eċċ.

Implimentazzjoni
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Implimentazzjoni stretta u rapida tal-politika ambjentali kollha wkoll hija kruċjali għall-
bijodiversità. It-tibdil fil-klima, u l-kwalità tal-arja, tal-ħamrija u tal-ilma kollha għandhom 
influwenza kbira ħafna fuq il-bijodiversità. Dan jgħodd ukoll għan-netwerk Natura 2000 u 
għad-Direttivi dwar l-Għasafar u l-Ħabitats. Rigward il-ħajja tal-baħar, PKS ibbażata fuq il-
kisba ta’ mill-inqas rendiment massimu sostenibbli akkumpanjata minn miżuri ta’ infurzar 
aktar stretti hija kundizzjoni minima.

Dimensjoni internazzjonali

L-Ewropa għandha wkoll influwenza kbira fuq il-bijodiversità f’partijiet oħra tad-dinja. L-
impronta tagħna hija enormi. Bħala riżultat tal-injam li nużaw, taż-żjut li nikkunsmaw, tal-ikel 
li nieklu u tal-ħwejjeġ li nilbsu, aħna responsabbli għal parti kbira mit-telf tal-bijodiversità 
madwar id-dinja. Din l-impronta għandha titnaqqas, u għalhekk għandna nkomplu 
niżviluppaw strumenti biex inkejlu l-impronta tagħna.
Fil-livell internazzjonali, l-UE għandha tkompli taqdi r-rwol influwenti tagħha billi titkellem 
b’leħen wieħed.

Konklużjoni

Li jintlaħqu l-objettivi tal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-2020 huwa possibbli. 
Kulma hemm bżonn hu li l-appoġġ politiku għall-bijodiversità li ġie espress minn ħafna 
mexxejja ta’ pajjiżi madwar id-dinja jinbidel f’miżuri ta’ politika konkreti.
‘Fid-dinja hemm biżżejjed biex jiġu ssodisfati l-bżonnijiet tal-bniedem, iżda m’hemmx 
biżżejjed għar-regħba tiegħu.’


