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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 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-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Bijodiversità 2020 u jinnota li t-tibdil 
fil-klima, it-telf tal-bijodiversità, it-theddida li ġejja minn speċijiet invażivi u mill-konsum 
eċċessiv tar-riżorsi naturali huma sfidi transnazzjonali u transreġjonali li jaffetwaw liċ-
ċittadini kollha tal-UE, kemm lil dawk li jgħixu f’żoni urbani kif ukoll li dawk li jgħixu 
f’żoni rurali, u li hemm bżonn li tittieħed azzjoni urġenti f’kull livell tal-gvern, lokali, 
reġjonali u nazzjonali, biex dawn l-effetti jittaffew;

2. Jenfasizza li l-Istrateġija hija parti mill-inizjattiva emblematika tal-Użu tar-Riżorsi 
b’Effiċjenza u jfakkar li l-politika reġjonali għandha rwol essenzjali fl-iżgurar tat-tkabbir 
sostenibbli tul l-azzjonijiet li tappoġġja sabiex tindirizza il-kwistjonijiet tal-klima, l-
enerġija u l-ambjent; 

3. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-aċċettazzjoni tal-Kummissjoni li teħtieġ tikkoopera mal-Istati 
Membri biex tiżgura l-protezzjoni effettiva tal-bijodiversità fir-reġjuni ultraperiferiċi u fil-
pajjiżi u t-territorji Ekstra-Ewropej tal-UE, li fihom jgħixu aktar speċijiet endemiċi milli 
jinsabu fil-kontinent Ewropew kollu; jixtieq li jissaħħu l-istrumenti speċifiċi maħsuba 
għas-salvagwardja u l-protezzjoni tal-bijodiversità f’dawn it-territorji, b’mod partikolari l-
azzjoni preparatorja BEST (Bijodiversità u Servizzi tal-Ekosistema f'Territorji 'il barra 
mill-Ewropa) appoġġata mill-Parlament mill-2011 u li tipprovdi finanzjament adegwat 
għall-protezzjoni tal-bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistema fir-reġjuni ultraperiferiċi u 
fil-pajjiżi u t-territorji ekstra-Ewropej tal-UE; 

4. Jirrikonoxxi li l-bini tal-infrastrutturi, l-urbanizzazzjoni, l-industrijalizzazzjoni u l-
interventi fiżiċi fil-pajsaġġ b’mod ġenerali, huma fost affarijiet oħra, l-istimoli l-aktar 
sinifikanti tal-frammentazzjoni tal-ekosistemi u tal-ħabitats; jitlob lill-gvernijiet lokali, 
reġjonali u nazzjonali, fil-kuntest tar-regolamenti ta’ ppjanar u tal-miżuri ta’ 
implimentazzjoni tagħhom u fil-qafas tal-kompetenzi tagħhom, biex jikkunsidraw dawn 
il-fatturi li huma ta’ theddida għall-ekosistemi u għall-ħabitats fil-proġetti tagħhom ta’ 
ppjanar u ta’ żvilupp, kemm fuq skala kbira kif ukoll fuq skala żgħira; jirrikonoxxi l-
pressjonijiet u l-bżonnijiet li jeżistu fil-livelli lokali u reġjonali biex jiġi pprovdut żvilupp 
ekonomiku sostanzjali, u jirrakkomanda li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jippruvaw isibu 
bilanċ bejn l-iżvilupp u l-bżonn tal-ħarsien tal-bijodiversità u l-ħabitats naturali; jappoġġa 
riformi ulterjuri u l-użu ta’ politiki ta’ żvilupp reġjonali u lokali sabiex jitwasslu l-
benefiċċji tal-bijodiversità u jitwaqqaf it-telf ta’ aktar ħabitats, speċjalment fi żminijiet ta’ 
kriżi ekonomika u finanzjarja; 

5. Jirrikonoxxi li l-‘ekonomija ekoloġika’ hija mod kif jiġu ġġenerati l-ħiliet u l-impjiegi u 
jitlob li din tiġi appoġġata permezz ta’ fondi li jgħinu biex tinbena l-kapaċità f’livell lokali 
u biex l-għarfien lokali u tradizzjonali jservu bħala sisien li fuqhom jinbnew l-elementi 
kollha meħtieġa fil-ġlieda għall-protezzjoni tal-bijodiversità; jenfasizza l-fatt li madwar 
30% tal-allokazzjonijiet totali għall-Politika ta’ Koeżjoni għall-perjodu 2007-2013 huma 
disponibbli għal attivitajiet li għandhom impatt partikolari fuq it-tkabbir sostenibbli; 
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iħeġġeġ lill-Istati Membri, u speċjalment lill-awtoritajiet lokali u reġjonali, fil-kuntest tat-
twaqqif tat-telf tal-bijodiversità, biex ikunu iżjed attivi u jżidu l-isforzi tagħhom fl-
investiment marbut mal-kapital naturali u biex jużaw il-finanzjament tal-Politika 
Reġjonali għall-prevenzjoni tar-riskji naturali bħala element għall-konservazzjoni tar-
riżorsi naturali u għall-adattament għat-tibdil fil-klima, speċjalment fil-perspettiva tal-
perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020; 

6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jagħmlu użu sħiħ mill-possibilità li jiġu allinjati mill-ġdid 
il-programmi operattivi attwali mal-objettivi ta’ tkabbir sostenibbli Ewropa 2020 billi 
jerġgħu jiġu kkunsidrati l-prijoritajiet tal-investimenti għall-proġetti u jħeġġiġhom biex 
jintużaw riċerki disponibbli b’mod aktar effettiv; 

7. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li tkun promossa l-infrastruttura ekoloġika, l-ekoinnovazzjoni u l-
adozzjoni ta' teknoloġiji innovattivi sabiex tinħoloq ekonomija aktar ekoloġika, u f'dan ir-
rigward jistieden lill-Kummissjoni tfassal gwidi prattiki tajba; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, 
l-Istati Membri, u l-awtoritajiet lokali u reġjonali biex iqisu r-rakkomandazzjonijiet ta' 
studju tal-Ekonomija tal-Ekosistemi u l-Bijodiversità (TEEB), peress li dan l-istudju huwa 
maħsub bħala għodda ta' konsulenza utli għal dawk li jfasslu l-politika lokali u reġjonali, 
l-amministraturi u l-meniġers; jenfasizza l-ħtieġa li jespandi u jintensifika t-taħriġ għall-
benefiċjarji tal-Fondi Strutturali u ta' Koeżjoni u għall-gvernijiet lokali, reġjonali u 
nazzjonali f’dak li għandu x’jaqsam mal-leġiżlazzjoni Ewropea u nazzjonali kumplessa li 
tfittex li tipproteġi n-natura u żżid l-għarfien dwar l-importanza tat-telf tal-bijodiversità; 
jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi mekkaniżmi ta' assistenza teknika biex 
tippromwovi l-għarfien fil-livell reġjonali u lokali dwar problemi marbuta mal-
implimentazzjoni; 

8. Jirrikonoxxi l-importanza tal-akkwist pubbliku ekoloġiku, u jemmen li għandha tingħata 
aktar attenzjoni dwar l-użu tiegħu, speċjalment mill-awtoritajiet pubbliċi li jibbenefikaw 
minn fondi tal-UE; jirrakkomanda li l-awtoritajiet responsabbli għas-sistemi ta' ġestjoni u 
kontroll maħluqa fl-Istati Membri biex jamministraw fondi strutturali u ta' koeżjoni 
għandhom jappoġġjaw proġetti li jipprovdu għal proċeduri bħal dawn; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu appoġġ u direzzjoni dwar is-
sħubijiet tal-bijodiversità sabiex tiżdied il-kuxjenza u jiġu identifikati aktar imsieħba 
possibbli biex jiġu involuti fi kwistjonijiet ta’ bijodiversità permezz ta' azzjoni pożittiva; 
iqis li huwa essenzjali li jinħolqu kampanji ta' għarfien u ta’ informazzjoni dwar il-
bijodiversità bil-għan li jolqtu l-etajiet u l-kategoriji soċjali kollha, flimkien mal-
awtoritajiet lokali u reġjonali; huwa tal-fehma li l-programmi ta' taħriġ edukattivi u 
professjonali, kif ukoll dawk maħsuba għal setturi relatati, għandhom jiffokaw aktar mill-
qrib fuq il-ħarsien tal-bijodiversità; 

10. Jitlob li l-istrumenti ta’ finanzjament tal-UE, partikolarment il-Fondi Strutturali u l-Fond 
ta' Koeżjoni, ikollhom aktar koerenza politika u jiġu vverifikati fir-rigward tal-klima u l-
ambjent, sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Bijodiversità 2020 u tal-UE 2020; jitlob li l-fondi 
kollha disponibbli jkunu allokati aħjar u li l-fondi pprovduti mill-istrumenti tal-politika ta' 
koeżjoni, il-programm qafas R&D, il-programm LIFE + u l-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) jkunu użati b’mod aktar effikaċi u kkoordinat għall-
ħarsien ambjentali, il-bijodiversità u l-proġetti marbuta mal-klima, u fejn meħtieġ permezz 
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tal-provvista ta' appoġġ tekniku addizzjonali; fil-perspettiva tal-perjodu ta' 
programmazzjoni li jmiss, jitlob għal koordinazzjoni effettiva bejn il-ħames fondi tas-
CSF, sabiex jintlaħqu b’mod ottimali l-miri ta' tkabbir sostenibbli tal-Unjoni; 

11. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li jsir investiment fil-protezzjoni u r-restawr tal-
bijodiversità skont il-Fond ta’ Koeżjoni fil-perjodu ta’ finanzjament 2014-2020; 
jirrakkomanda wkoll li jitqies il-potenzjal ta’ Natura 2000 għall-ekonomiji lokali u s-
swieq tax-xogħol; 

12. Jappoġġja t-tisħiħ tal-użu tal-Valutazzjonijiet tal-Impatt Ambjentali (VIA), tal-
Valutazzjonijiet tal-Impatt għas-Sostenibilità (VIS), tal-Valutazzjonijiet Ambjentali 
Strateġiċi (VAS) u ta’ strumenti oħra sabiex jitqiesu t-telf tal-bijodiversità u l-effetti tat-
tibdil fil-klima fit-teħid ta’ deċiżjonijiet reġjonali u lokali; jinnota li r-reġjuni kollha se 
jibbenefikaw minn proġetti li jirrikonoxxu l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
protezzjoni mit-telf tal-bijodiversità, inklużi reġjuni anqas żviluppati;  

13. Jirrikonoxxi l-ħidma li saret mis-settur volontarju u komunitarju favur il-ħarsien tal-
bijodiversità u l-valur u l-għarfien ta’ dan is-settur, u jitlob lill-gvernijiet reġjonali u lokali 
biex jinvolvu lil dawn il-gruppi fl-ippjanar u fil-konsultazzjoni ta’ proġetti, billi 
jistabbilixxu sħubijiet bejn l-awtoritajiet, is-settur privat u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi; 

14. Jenfasizza l-bżonn ta’ kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-awtoritajiet Ewropej, 
nazzjonali, reġjonali u lokali f’dak li għandu x’jaqsam mal-ħarsien tal-bijodiversità u r-
riżorsi naturali; jenfasizza f’dan ir-rigward l-opportunitajiet offruti mill-kooperazzjoni 
transkonfinali, interreġjonali u transnazzjonali fl-indirizzar tal-problema tat-telf tal-
bijodiversità u jqis li użu aħjar tal-potenzjal ta' kooperazzjoni territorjali u skambji ta' 
informazzjoni, esperjenza kif ukoll prattiki tajba jistgħu jikkontribwixxu b'mod sinifikanti 
għall-kisba ta’ dan l-objettiv; jinnota li l-inklużjoni ta’ prijoritajiet marbuta mal-
bijodiversità fil-makrostrateġiji reġjonali hija pass importanti ’l quddiem lejn ir-restawr u 
l-konservazzjoni tal-bijodiversità; 
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