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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jitlob lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, jinkorpora s-suġġeriment li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jaqbel mal-analiżi tal-Kummissjoni li t-telf fil-bijodiversità mhux talli jsarraf f'telf għas-
soċjetà kollha kemm hi, iżda wkoll għal atturi ekonomiċi attivi f'setturi li jiddipendu 
direttament fuq servizzi tal-ekosistema u fuq id-disponibbiltà u d-diversifikazzjoni tal-assi 
naturali; jaqbel ukoll li l-innovazzjoni bbażata fuq in-natura, flimkien mal-azzjoni għar-
restawr tal-ekosistemi u ż-żamma tal-bijodiversità għandhom potenzjal sinifikanti li 
joħolqu ħiliet, impjiegi u opportunitajiet ta' negozju ġodda;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tintensifika l-isforzi tagħha fl-integrazzjoni tal-
bijodiversità fl-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-finanzjament ta’ politiki oħrajn tal-UE, 
biex b'hekk il-politiki settorali u baġitarji tal-UE jkunu aktar konsistenti u tiġi żgurata l-
konformità mal-impenji vinkolanti dwar il-protezzjoni tal-bijodiversità;

3. Jiddeplora l-fatt li l-iżvilupp tal-Istrateġija għall-Infrastruttura l-Ħadra tal-Kummissjoni 
huwa ppjanat biss għall-2012, filwaqt li l-kurituri tal-enerġija u tat-trasport diġà ġew 
intensifikati fil-proposta għal Pakkett Ewropew għall-Infrastruttura; għalhekk jistieden 
lill-Kummissjoni taċċelera l-ħidma fuq l-Istrateġija għall-Infrastruttura l-Ħadra u tiżgura l-
materjalizzazzjoni tal-mira proposta Nru 2; 

4. Iqis li waħda mir-raġunijiet għaliex ma rnexxilniex inreġġgħu lura t-tendenza kontinwa 
tat-telf tal-bijodiversità u d-degradazzjoni tal-ekosistema b'mod globali hija li ma nifhmux 
sew il-kumplessità tal-bijodiversità u l-interazzjonijiet tal-partijiet tagħha ma' xulxin u 
mal-ambjent ħaj, inkluż il-valur tal-bijodiversità għal ġenerazzjonijiet attwali u futuri tal-
bniedem; itenni li x-xjenza tal-bijodiversità hija s-sinsla neċessarja għal kwalunkwe tip ta' 
implimentazzjoni tal-politika;

5. Għalhekk jenfasizza l-ħtieġa li jsir aktar investiment fir-riċerka tal-bijodiversità – anke 
permezz ta' Horizon 2020 – li permezz tagħha se nkunu nistgħu, minn banda, nifhmu aħjar 
il-bijodiversità u, mill-banda l-oħra, se tikkontribwixxi permezz ta' kunċetti innovattivi 
għal strateġiji ta' ġestjoni u politiki ġodda u mtejba;

6. Iqis li huwa ta’ importanza vitali li d-data xjentifika disponibbli dwar il-bijodiversità, l-
eżempji tal-aħjar prattika biex jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità u l-informazzjoni dwar il-
potenzjal tal-innovazzjoni bbażata fuq in-natura jkunu aktar magħrufa u kondiviżi fost 
dawk li jfasslu l-politika u l-partijiet interessati ewlenin;

7. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tirriforma, tneħħi gradwalment u telimina s-sussidji 
dannużi b'konformità mal-Istrateġija 2020 u jaqbel li l-istrumenti ddiżinjati sew u bbażati 
fuq is-suq immirati biex jinternalizzaw l-ispejjeż esterni marbutin ma' attivitajiet ta’ 
konsum u produzzjoni fuq l-ambjent jikkontribwixxu għall-ksib tal-għan li jitwaqqaf it-
telf tal-bijodiversità jekk ikunu kkombinati ma’ inċentivi għal investimenti ħodor fi ħdan 
is-setturi kkonċernati;
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8. Jirrikonoxxi li t-tibdil fil-klima għandu impatt li kull ma jmur qed jiżdied fuq it-telf tal-
bijodiversità; għalhekk jaqbel mal-inizjattiva ewlenija tal-Kummissjoni dwar l-effiċjenza 
tar-riżorsi, mal-użu sostenibbli u l-approċċ ibbażat fuq il-konsum, u mal-adattament għat-
tibdil fil-klima.


