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SUGGESTIONS

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 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:

A. billi s-siġar li qed jikbru jissekwestraw karbonju mill-atmosfera u huma sors sinifikanti u 
riserva tal-karbonju u billi l-firxa tal-foresti tal-Ewropa qed tespandi, il-karbonju fil-
bijomassa tas-siġar fl-Ewropa huwa llum stmat li qed jespandi bir-rata ta' 116-il miljun 
tunnellata fis-sena,

B. billi skont il-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NUKEE) ix-
xejra fuq medda twila ta' żmien għaż-żieda tal-uċuħ tal-foresti fl-Unjoni Ewropea hija 
stabbli,

C. billi l-Ewropa għandha territorju totali ta' foresti u art oħra bis-siġar li tammonta għal 177 
miljun ettaru, li jkopru 42% tal-art tagħha;

D. billi d-diversità ta' kundizzjonijiet naturali bejn id-diversi reġjuni tal-foresti tal-Ewropa 
hija kbira ħafna, u tvarja minn tip subartiku għal tip Mediterran u minn tip alpin għal 
pjanuri, inklużi pjanuri tal-għargħar u delta;

E. billi l-foresti jipprovdu l-għajxien għal miljuni ta' ħaddiema, intraprendituri u sidien ta' 
foresti, u jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għat-tkabbir ekonomiku, l-impjiegi u l-
prosperità;

F. billi fl-2005 s-settur kellu dħul totali ta' madwar EUR 380 biljun, li huwa madwar 9% tal-
PGD tal-Ewropa;

G. billi ġestjoni tal-foresti sostenibbli, inkluża l-protezzjoni tal-foresti, hija kruċjali sabiex il-
foresti jinżammu diversi, b'saħħithom u reżistenti;

H. billi foresti ġestiti b'mod attiv u sostenibbli huma wieħed mill-aħjar mezzi sabiex jinħażen 
id-CO2 mill-atmosfera;

I. billi s-settur tal-foresti huwa ta' importanza partikolari f'żoni rurali u 350 000 intrapriża 
tal-industriji bbażati fuq il-forestrija jimpjegaw madwar 3 miljun ruħ, jiġifieri 8.6% tal-
ħaddiema totalifil-manufattura fl-Ewropa,

1. Jilqa’ l-opinjoni tal-Kummissjoni li l-foresti għandhom jitqiesu wieħed mill-istrumenti 
prinċipali sabiex jitrażżnu l-fatturi li jikkontribwixxu għat-tibdil fil-klima, pereżempju 
billi jaqbdu CO2 mill-atmosfera; jenfasizza li l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, inkluża l-
protezzjoni tal-foresti u r-restawr tagħhom adattati għad-diversi kundizzjonijiet madwar l-
Ewropa, hija ta’ importanza kruċjali għall-UE biex tikseb l-għanijiet tagħha rigward il-
klima u biex tipproteġi l-bijodiversità tal-foresti, li tipprovdi bosta servizzi tal-ekosistemi 
(servizzi ta' provvista li jużaw injam strutturali, u servizzi li jirrigwardaw regolazzjoni 
permezz ta' ħażna ta' karbonju u protezzjoni minn diżastri naturali) u servizzi kulturali 
(taħt forma ta' turiżmu sostenibbli) li huma essenzjali għas-soċjetà;
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2. Iqis li politika vigoruża biex tiġġieled it-tibdil fil-klima hija totalment kompatibbli mal-
ambizzjoni ta' aktar żvilupp tal-industrija tal-foresti bħala fergħa importanti tal-industrija 
fl-Ewropa; iqis li l-industrija tal-foresti għandha tiġi żviluppata aktar sabiex fil-futur 
tkompli tikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku sostenibbli, il-ħolqien ta’ impjiegi ġodda 
u għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima;

3. Jindika l-fatt li f'xi Stati Membri l-forestrija diġà hi bbażata b'mod sod fuq il-prinċipju ta' 
sostenibilità, filwaqt li f'oħrajn il-prinċipji ta' sostenibilità ma ġewx daqshekk assimilati 
bis-sħiħ fil-forestrija; isostni li l-UE trid tiżgura li kull Stat Membru jgħin biex 
jimplimenta ġestjoni sostenibbli tal-foresti (ĠSF) fil-veru sens tal-kelma; jindika l-fatt li l-
UE tista' tistabbilixi ċentru ta' għarfien sabiex jipprovdi l-informazzjoni neċessarja lill-
Istati Membri;

4. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-inizjattivi tal-forestrija Ewropea għandhom ikunu mmirati 
kemm lejn l-‘adattament’ tal-foresti għat-tibdil fil-klima, kif ukoll lejn il-monitoraġġ u t-
titjib tal-protezzjoni tagħhom, partikolarment fejn, pereżempju, huma involuti ħabitats ta’ 
kwalità għolja;

5. Jinnota l-valur miżjud potenzjali tal-koordinazzjoni Ewropea tat-tagħrif dwar il-foresti u l-
monitoraġġ tal-miri ta’ adattament għat-tibdil fil-klima, il-miri ta’ mitigazzjoni, il-miri tal-
enerġija rinnovabbli u l-aqwa prattiki għall-ġestjoni multifunzjonali u sostenibbli tal-
foresti, partikolarment rigward in-natura transkonfinali tal-isfidi preżenti;

6. Jitlob għall-koeżjoni bejn id-diversi politiki tal-UE dwar il-forestrija, l-agrikultura, l-
enerġija rinnovabbli, il-bijodiversità u kwistjonijiet oħra li jirrigwardaw l-ambjent, u bejn
il-politika industrijali u tar-riċerka u l-istrateġija tal-UE 2020;

7. Jenfasizza l-bżonn ta' aktar kompetittività fis-settur tal-forestrija permezz ta' investiment 
fl-innovazzjoni,ir-riċerka u l-iżvilipp ta' mekkaniżmi għat-tixrid tal-għarfien iġġenerat;

8. Jinnota li xi wħud mill-ikbar sfidi għall-foresti Ewropej huma n-nirien fil-foresti, id-
deforestazzjoni, it-telf tal-bijodiversità u b’hekk nuqqas ta’ riżeljenza tal-foresti, l-
infestazzjoni minn speċifijiet invażivi, parassiti jew insetti jew annimali li jeqirdu l-pjanti 
u mard ieħor tal-foresti; jinnota li l-UE għandha tiffaċċa dawn l-isfidi permezz inizjattiva 
ta' kooperazzjoni u informazzjoni;

9. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali biex itejbu b’mod 
sinifikanti r-rwol tal-foresti fil-protezzjoni mill-għargħar, l-uqigħ tal-art, in-nirien, it-telf 
tal-bijodiversità u diżastri estremi tat-temp, filwaqt li jitqiesu aspetti ta’ difiża mill-
għargħar fl-iżvilupp ta’ sistemi ta’ informazzjoni u l-istrutturar ta’ sistemi ta’ appoġġ 
finanzjarji għall-foresti;

10. Jinnota l-importanza tal-kooperazzjoni globali, kemm fil-livell amministrattiv u dak tar-
riċerka, fl-istabbiliment ta’ standards, l-aqwa prattiki u t-trasferimenti tat-teknoloġija u l-
kompetenzi xjentifiċi, partikolarment fil-kuntest tas-sistema REDD; jinnota wkoll li t-
tqassim ġust tal-benefiċċji tas-sistema REDD ma jistax jinkiseb mingħajr il-kooperazzjoni 
attiva u l-iskambju tal-aqwa prattiki; jenfasizza l-importanza tal-programm GMES fl-
immappjar, is-sorveljanza u ż-żamma ta' rekords ta' żoni ta' foresti fil-livell Ewropew u 
fil-livell internazzjonali u l-kontribut li l-informazzjoni li tinġabar tista’ tagħti lin-
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negozjati tan-NU dwar it-tibdil fil-klima;

11. Jenfasizza l-ħtieġa għal ġestjoni sostenibbli tal-foresti u biex jinżammu l-funzjonijiet 
protettivi u produttivi tal-foresti kif ukoll il-vijabilità ġenerali tal-foresti, u jenfasizza l-
ħtieġa biex il-foresti tal-UE jsiru iktar reżistenti għat-tibdil fil-klima u t-telf tal-
bijodiversità;

12. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu rispettati d-diversi sfidi għall-politiki tal-forestrija madwar l-UE; 
jinnota b'mod partikolari l-ekosistemi differenti, id-differenzi fl-istruttura tas-sjieda tal-
foresti u d-diversità tal-isfidi klimatiċi li jiffaċċjaw partijiet differenti tal-Ewropa; 
jenfasizza l-ħtieġa li isir il-kejl u jitwettaq monitoraġġ fil-livell xieraq - lokali, reġjonali, 
tal-Istat Membru jew tal-UE; 

13. Iwissi kontra l-esplojtazzjoni kummerċjali bla restrizzjonijiet ta' riżorsi tal-foresti li 
partikolarment fil-każ ta’ foresti naturali, bosta drabi twassal għall-qerda irriversibbli 
tagħhom;

14. Jenfasizza r-rwol importanti li għandhom il-foresti fl-ekonomiji nazzjonali, partikolarment 
fl-iżvilupp reġjonali u speċjalment fiż-żoni rurali, fejn is-settur tal-forestrija jagħti 
kontribut kbir lit-tkabbir ekonomiku, l-impjiegi, il-prosperità u l-attraenza tar-reġjuni;

15. Jenfasizza li billi 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 oġġetti għall-pubbliku;

16. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-forestrija hija parti naturali tal-politika rurali u reġjonali 
integrata, fatt li jrid jiġi kkunsidrat fid-diskussjonijiet dwar il-futur tal-PAK wara l-2013, u 
li jeħtieġ ukoll li jiġi determinat il-bżonn ta' miżuri li jirrigwardaw il-forestrija;

17. Jirrikonoxxi li f'bosta każijiet parks għall-enerġija mir-riħ jistgħu jinbnew f'żoni forestali; 
iqis li miżuri għal proġetti għal sorsi tal-enerġija rinnovabbli u l-protezzjoni tal-foresti 
huma komplimentari aktar milli konfliġġenti;

18. Jagħraf l-importanza taż-żamma u ż-żieda tar-riżorsi tal-foresti fl-UE, b'mod partikulari 
f'dawk l-Istati Membri li huma affettwati l-aktar mill-kundizzjonijiet estremi tat-temp u t-
tibdil fil-klima, peress li l-foresti u l-boskijiet huma assoċjati ma' benefiċċji soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali sinifikanti; kif ukoll li l-miżuri mfassla għall-protezzjoni tal-
foresti għandhom jiffukaw fuq il-prevenzjoni u l-adattament b’tali mod li l-foresta ma 
titlifx il-funzjonijiet produttivi, ekoloġiċi u soċjali tagħha;

19. Iqis li materji primi bbażati fuq l-injam jistgħu jkunu sostituti ta’ użu baxx ta’ enerġija 
għal materji ta’ użu kbir ta’ enerġija, bħal ligi tal-metall, il-plastik u l-konkrit, li jintużaw 
ħafna fil-kostruzzjoni u industriji oħra; jinnota r-riskju ta' reglazzjoni eċċessiva li twassal 
biex il-prodotti tal-injam ikunu inqas kompetittivi meta mqabbel ma dawn il-materji non-
rinnovabbli;

20. Jenfasizza l-bżonn ta' fokalizzazzjoni fuq il-katina tal-provvista ta' prodotti mhux 
maħduma u prodotti manufatturati sabiex jiġi garantit il-kummerċ legali u l-protezzjoni 
tal-foresti; jenfasizza li l-ġestjoni tal-katina tal-provvista tista’ tgħin biex jinħoloq ambjent 



PE445.989v02-00 6/8 AD\837268MT.doc

MT

iktar ekwu, bl-involviment tal-partijiet interessati u sforzi kollaborattivi li jkollhom rwol 
kruċjali;

21. Jitlob li jkun hemm sorveljanza u monitoraġġ strett tar-riżorsi tal-foresti sabiex ikun 
żgurat li l-istrateġiji għall-bijoenerġija u kwalunkwe żieda fil-livelli ta' qtugħ u ġbir tal-
bijomassa ma twassalx għat-tnaqqis tal-kapaċità ta' ħażna tal-karbonju tal-foresti u ma 
taġixxix kontra l-objettivi tat-tibdil fil-klima;

22. Jenfasizza l-importanza inkontestabbli tas-sikurezza pubblika fiż-żoni tal-foresti, li 
jipproteġu l-ħabitats umani mill-impatt negattiv ta' fenomeni naturali;

23. Jindika l-importanza tar-rikoxximent mill-kummerċ tal-kredibilità, il-pubbliċità u l-
benefiċċji finanzjarji dovuti għall-involviment min-naħa tiegħu fil-konservazzjoni tal-
bijodiversità u l-protezzjoni tal-foresti;

24. Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ il-politika ta’ komunikazzjoni u informazzjoni sabiex tkun 
żgurata l-ġestjoni sostenibbli tal-forestrija, tadatta għat-tibdil fil-klima, tinforma lill-
pubbliku u tħeġġeġ l-użu tal-injam sostenibbli;

25. Jinnota l-importanza tal-iskambju tal-aħjar prattiki dwar kif kumpaniji u setturi tal-
industrija jistgħu jikkontribwixxu għall-objettivi tal-bijodiversità permezz ta' 
konsiderazzjoni taċ-ċiklu ta' ħajja u kif jistgħu jagħmlu rabta bejn konservazzjoni tal-
bijodiversità u l-ġenerazzjoni ta' qligħ; 

26. Jinnota li l-Ewropa bla dubju għandha għarfien dwar il-forestrija li ġej minn prattiki 
forestali tradizzjonali dejjiema; jitlob madankollu għal iktar azzjoni fir-riċerka, it-taħriġ, 
il-komunikazzjoni u t-tagħrif rigward ir-riskji tat-tibdil fil-klima għall-foresti u s-settur 
tal-forestrija, kif ukoll għall-ippjanar fit-tul mill-awtoritajiet reġjonali u l-Istati Membri 
bil-kooperazzjoni mal-partijiet interessati u l-Kummissjoni; Iqis li għad hemm il-ħtieġa 
għal iktar riċerka dwar l-assorbiment tad-diversi tipi ta' foresti;

27. Jitlob għal iktar azzjoni fir-riċerka, l-edukazzjoni u t-tagħrif rigward ir-riskji tat-tibdil fil-
klima għall-foresti u s-settur tal-forestrija, kif ukoll għall-ippjanar fit-tul mill-industrija 
tal-forestrija, ir-reġjuni u l-Istati Membri; jenfasizza l-ħtieġa għal koordinazzjoni aħjar tal-
programmi ta’ riċerka Ewropej u nazzjonali dwar ir-riskji tat-tibdil fil-klima għall-foresti 
u s-settur tal-forestrija; jistieden lill-Kummissjoni sabiex teżamina l-possibilità li 
jitwaqqaf sit elettroniku ta' referenza b'immappjar diġitali ta' żoni ta' foresti u l-użi 
awtorizzati tagħhom, żoni NATURA u ekosistemi rari, sabiex servizzi governattivi, 
ċittadini u kumpaniji jingħataw informazzjoni aħjar;

28. Jenfasizza li l-abilitajiet adattivi tal-foresti jista’ jkollhom impatt pożittiv fuq kumplessi ta' 
foresti u industrija tal-foresti rigward l-effett globali tat-tibdil fil-klima; għalhekk jistieden 
sabiex ikun hemm appoġġ finanzjarju għal riċerka dwar abilitajiet adattivi; 

29. Jenfasizza l-ħtieġa għal sforzi msaħħa rigward il-koordinazzjoni u l-għoti ta’ tagħrif fi 
ħdan l-UE u bejn l-UE u l-Istati Membri; huwa tal-opinjoni li mezz wieħed biex jinkiseb 
dan hu billi unità waħda mill-Kummissjoni tieħu r-rwol ta’ koordinazzjoni attiva b’rabta 
mal-attivitajiet kollha tal-Unjoni relatati mal-forestrija; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tinvestiga, u tressaq proposta dwar, il-ħolqien ta’ funzjoni bħal din fi ħdan DĠ wieħed;
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30. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi stabbilita strateġija għall-istrumenti finanzjarji li jkunu jifilħu 
għall-għanijiet globali u tal-UE għall-forestrija, inkluż l-iskambju tal-aqwa prattiki bejn l-
Istati Membri; jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta studju qabel tmiem l-2011;

31. Iqis li esplojtazzjoni industrijali tar-riżorsi tal-foresti li jipprovdu l-injam bħala materja 
prima għall-industrija kimika jew bħala semi-manifatturat għall-produzzjoni ta' materjal 
tal-kostruzzjoni għandha tkun ristretta primarjament għal pjantaġuni ta' foresti; iwissi 
kontra l-effetti negattivi tal-privatizzazzjoni tar-rikkezzi naturali tal-Istati Membri bħalma 
huma l-foresti;

32. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiġbor u tissorvelja indikaturi fil-livell Ewropew u 
nazzjonali rigward foresti u l-funzjonijiet tagħhom (pereżempju, uċuħ ta' foresti, kapaċità 
riġenerattiva, kapaċità ta' assorbiment ta' ilma mill-ħamrija, rata ta' erozjoni, żoni ta' 
riafforestazzjoni, eċċ.);

33. Jindika l-fatt li f'żoni niexfa u żoni f'riskju ta' deforestazzjoni, ir-riafforestazzjoni bi 
speċijiet produttivi tkun ta’ benefiċċju għall-abitanti u tiżgura l-involviment tagħhom fil-
kompiti ta' konservazzjoni u ta' tifi tan-nar;

34. Jirrikonoxxi li fil-pajjiżi tal-Mediterran il-foresti għandhom importanza partikulari 
minħabba l-abilità tagħhom li jbaxxu t-temperatura u jibbilanċjaw iċ-ċiklu tal-ilma, u 
għalhekk iqis li qabel ir-riafforestazzjoni għandu jkun hemm studji xjentifiċi biex 
jidentifikaw il-varjetà ta' siti u l-aħjar siti li huma l-aktar adatti għall-konservazzjoni u 
biex jilqgħu l-ilma;

35. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni sabiex ikomplu bl-isforzi tagħhom biex 
itemmu l-qtugħ illegali u l-kummerċ tal-injam li dan jipproduċi, għaliex dan jgħin fil-
ġlieda kontra d-deforestazzjoni, id-degradazzjoni tal-foresti u t-telf ta' bijodiversità;

36. Iqis li, minħabba l-importanza tagħhom għas-sekwestru tad-CO2, is-siġar tal-agroforestrija 
għandhom jitqiesu bl-istess mod bħal oqsma ta' siġar tradizzjonali mhux produttiv b’rabta 
mal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.



PE445.989v02-00 8/8 AD\837268MT.doc

MT

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni 9.11.2010

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

44
0
1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Giles 
Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston 
Franco, Adam Gierek, Fiona Hall, Romana Jordan Cizelj, Arturs 
Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, 
Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, 
Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, 
Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A.
Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, 
Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

António Fernando Correia De Campos, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Silvana Koch-Mehrin, Ivari Padar, Vladko Todorov 
Panayotov, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Trautmann


