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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. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex, fir-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-VIA u d-
Direttiva 2001/42/KE, tapplika b’mod strett il-kriterji għall-protezzjoni tal-pajsaġġ u tal-
ambjent naturali fl-għażla tas-siti għall-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u faċilitajiet 
oħrajn; il-Kummissjoni għandha toħloq indikaturi biex tivvaluta l-impatt viżwali tagħhom 
u tiżviluppa l-Artikoli fit-TFUE relatati mal-protezzjoni tal-wirt kulturali u naturali;

2. Jitlob li l-finanzjament tal-Programm Natura 2000 ikun hemm provvediment għalih fil-
Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) 2014-2020, u jiġu stabbiliti metodi ta’ ġestjoni li 
jippermettu l-ilħuq ta’ ftehimiet mas-sjieda u s-settur pubbliku u jinstab użu kompatibbli u 
li jagħti l-frott fir-rigward taż-żamma tal-ħabitat u l-bijodiversità;

3. Jemmen li huwa neċessarju li jinstabu formoli ġodda għar-regolamentazzjoni tal-ħamrija 
b’konformità mal-kriterji tal-Istati Membri, li jistabbilixxu miżuri biex jiġu evitati d-
diżastri u għall-prevenzjoni tal-għargħar u jinħoloq suq intern trasparenti u ċar fir-rigward 
tat-tniġġis tal-ħamrija;

4. Huwa tal-fehma li l-objettivi tal-Pjan Direzzjonali 2050 jistgħu jinkisbu biss jekk jiġu 
implimentati strateġiji komplementarji, fosthom il-valutazzjoni tal-agrikoltura, ir-
riforestazzjoni u l-introduzzjoni ta’ inċentivi ta’ politika għall-innovazzjoni u l-
implimentazzjoni rapida tal-enerġija solari u dik tal-baħar;

5. Huwa tal-fehma li l-Programm LIFE+ għandu jkun ġestit mill-Kummissjoni Ewropea, 
b’enfasi fuq proġetti internazzjonali ta’ innovazzjoni u eċċellenza: il-promozzjoni ta’ 
SMEs u istituzzjonijiet ta’ riċerka u żvilupp u l-prijoritzzazzjoni tal-bijodiversità 
b’approċċ sistematiku u integrali, u teknoloġiji agrikoli kompatibbli maż-żamma tal-
ħamrija u l-katina tal-ikel tal-ekosistemi tal-annimali;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, fir-rieżami tagħha tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-
Direttiva dwar l-Ilma ta’ Taħt l-Art u l-programm “Blue Print”, iżżomm approċċ 
xjentifiku u sistemiku, filwaqt li tqis iċ-ċikli tal-ilma, ir-relazzjoni bejn l-ilma u l-art, il-
ġlieda kontra d-deżertifikazzjoni u l-implimentazzjoni tat-trasparenza u l-effiċjenza fil-
ġestjoni tal-ilma;


