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SUĠĠERIMENTI

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:

1. Jilqa’ l-opinjoni tal-Kummissjoni li l-foresti għandhom jitqiesu bħala kontributur ewlieni 
għas-sejba ta’ soluzzjoni għall-kriżi klimatika; jenfasizza li l-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti hija ta’ importanza kruċjali għall-UE biex tikseb l-għanijiet tagħha rigward il-klima 
u sabiex jiġu pprovduti s-servizzi meħtieġa tal-ekosistemi, bħall-bijodiversità;

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-inizjattivi tal-forestrija Ewropea għandhom ikunu mmirati 
lejn l-‘adattament’ tal-foresti għat-tibdil fil-klima, iktar milli lejn il-‘protezzjoni’ tagħhom, 
biex b’hekk it-terminoloġija tkun konformi ma’ dik użata l-iktar fil-politiki l-oħra tat-
tibdil fil-klima;

3. 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;

4. Jinnota l-importanza tal-kooperazzjoni globali fl-istabbiliment ta’ standards, l-aqwa 
prattiki u t-trasferiment tat-teknoloġija, partikolarment fil-kuntest tas-sistema REDD;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi rrispettat il-prinċipju tas-sussidjarjetà u r-rwol tal-gvernijiet 
lokali u nazzjonali fil-politika tal-forestrija; huwa tal-opinjoni li, minħabba d-diversità tal-
isfidi klimatiċi li qed iħabbtu wiċċhom magħhom diversi partijiet tal-Ewropa u minħabba 
d-disparitajiet fis-sjieda tal-foresti u d-differenzi fil-kundizzjonijiet u l-objettivi tal-
ekosistemi fi ħdan l-Unjoni, politika komuni tal-UE tiffaċja r-riskju li tkun wiesgħa wisq 
biex tkun utli fil-kisba tal-adattament għall-klima meħtieġ;

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

7. Jagħraf l-importanza taż-żamma jew iż-żieda tar-riżorsi tal-foresti fl-UE, għal diversi 
raġunijiet; 

8. 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;

9. 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, u huwa tal-opinjoni li dan jista’ jinkiseb 
parzjalment jekk il-Kummissjoni tiġbor l-attivitajiet kollha tagħha relatati mal-forestrija 
f’unità waħda, preferibbilment fid-DĠ għall-Intrapriża jew id-DĠ għall-Agrikoltura.


