
PA\914701MT.doc PE496.666v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

2012/2104(INI)

4.10.2012

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

dwar Nisfruttaw aħjar il-benefiċċji tal-miżuri ambjentali tal-UE: nibnu l-fiduċja 
permezz ta’ għarfien u rispons aħjar
(2012/2104(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Giles Chichester



PE496.666v01-00 2/3 PA\914701MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\914701MT.doc 3/3 PE496.666v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 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. Jinnota t-tħassib frekwenti tal-petizzjonanti f'diversi oqsma tal-politika tal-ambjent, bħar-
rimi tal-iskart u l-landfill, il-ħabitats tal-fawna u l-flora selvaġġa u l-kwalità tal-arja u tal-
ilma; ifaħħar l-isforzi tagħhom biex jirresponsabilizzaw lill-awtoritajiet, u jistieden lill-
Istati Membri biex ikunu sinċieri u jikkooperaw magħhom kemm jista' jkun;

2. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jibbilanċjaw il-ħtiġijiet ta' ekonomija b'saħħitha ma' dawk tal-
ambjent; jenfasizza li l-komunitajiet lokali għandhom ikunu involuti sew biex jinstab l-
aħjar bilanċ bejn il-ħtiġijiet tal-persuni u l-ħtiġijiet tal-fawna u l-flora selvaġġa;

3. Jemmen li, minħabba li ċ-ċittadini u r-residenti tal-Istati Membri qegħdin fl-aħjar 
pożizzjoni biex jiġġudikaw dwar l-aktar prijoritajiet xierqa għaż-żoni lokali tagħhom, il-
prinċipju tas-sussidjarjetà għandu jiġi applikat għal kwistjonijiet ambjentali kull meta jkun 
possibbli; 

4. Iqis li regolamentazzjoni żejda ('gold plating') tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE mill-
Istati Membri tista' tħalli effetti perversi billi tnaqqas l-aċċettazzjoni ta' din il-
leġiżlazzjoni; jistieden lill-Istati Membri jmorru lil hinn minn dak li hu mitlub fid-direttivi 
tal-UE biss meta hemm ħtieġa ċara u aċċettata b'mod popolari; 

5. Jenfasizza li hemm ħtieġa kbira biex jiġu żviluppati kapaċitajiet ġodda tal-produzzjoni tal-
enerġija fl-UE;  jirrikonoxxi li dan ma jistax isir mingħajr ma jkun hemm impatt fuq l-
ambjent, u jħeġġeġ lill-Unjoni u lill-Istati Membri biex jagħtu prijorità għar-rikostruzzjoni 
tal-pajsaġġ wara l-produzzjoni;

6. Iqis li standards għolja ta' informazzjoni u trasparenza dwar il-leġiżlazzjoni ambjentali u l-
applikazzjoni tar-regoli tal-UE huma essenzjali biex ikun żgurat li l-politika ambjentali 
tal-UE jkollha l-approvazzjoni taċ-ċittadini; 

7. Ifaħħar l-introduzzjoni tal-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali; madankollu, iħeġġeġ 
sabiex dawn jiġu żviluppati f'koerenza sħiħa mal-valutazzjonijiet tal-impatt tradizzjonali, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-effetti tagħhom fuq il-ħtiġijiet ta' negozji żgħar u tar-
residenti, kif ukoll tal-flora u tal-fawna;

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex issib modi li bihom tirrikonċilja aħjar il-politiki ambjentali 
mal-Politika tas-Sajd Komuni u l-Politika Agrikola Komuni;

9. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw il-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE bl-iktar mod 
ċar, sempliċi u li faċli jinftiehem minn kulħadd.


