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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, sabiex 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 b’mod urġenti f’kull livell tal-gvern biex 
dawn l-effetti jittaffew;

2. Jirrikonoxxi li l-bini tal-infrastrutturi u l-urbanizzazzjoni huma l-muturi l-aktar sinifikanti 
tal-frammentazzjoni tal-ekosistemi u tal-ħabitats; jitlob lill-gvernijiet lokali u reġjonali 
biex jikkunsidraw din it-theddida għall-ekosistemi u għall-ambjenti naturali fil-proġetti 
tagħhom ta’ żvilupp u ta’ ppjanar, kemm fuq skala kbira kif ukoll fuq skala żgħira; 
jappoġġja riformi ulterjuri u l-użu akbar ta’ politiki ta’ żvilupp reġjonali u lokali sabiex 
jitwasslu l-benefiċċji tal-bijodiversità u sabiex jitwaqqaf it-telf ta’ aktar ħabitats;

3. Jirrikonoxxi li l-‘ekonomija ħadra’ hija mod kif jiġu ġġenerati l-ħiliet u l-impjiegi u jitlob 
li din tiġi appoġġjata 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 għall-attivitajiet li għandhom impatt partikolari fuq it-tkabbir sostenibbli; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri u lir-reġjuni, fil-kuntest tat-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità, 
biex iżidu l-isforzi tagħhom fil-kuntest tal-investiment fil-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;

4. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġu promossi l-infrastrutturi ħodor u l-ekoinnovazzjoni sabiex 
tinħoloq ekonomija aktar ekoloġika; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet lokali u reġjonali biex jikkunsidraw ir-rakkomandazzjonijiet tal-istudju dwar 
l-Ekonomiji tal-Ekosistemi u l-Bijodiversità (TEEB), minħabba li dan l-istudju huwa 
maħsub bħala għodda ta’ konsulenza utli għal dawk li jfasslu l-politika, għall-
amministraturi u għall-maniġers li joperaw kemm f’livell lokali kif ukoll f’livell reġjonali; 
jenfasizza l-bżonn li benefiċjarji tal-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni u l-gvernijiet lokali u 
reġjonali jiġu mħarrġa dwar kif għandhom jittrattaw il-leġiżlazzjoni kumplessa Ewropea u 
nazzjonali li għandha l-għan li tipproteġi n-natura u żżid l-għarfien dwar l-importanza tat-
telf tal-bijodiversità;

5. Jitlob koerenza politika aħjar u protezzjoni mtejba kontra t-tibdil fil-klima u l-ambjent fl-
istrumenti ta’ finanzjament tal-UE, b’mod partikolari l-Fondi Strutturali u l-Fond ta’ 
Koeżjoni, sabiex jitwettqu l-għanijiet tal-Bijodiversità 2020 u tal-UE 2020;

6. Jappoġġja l-użu ta’ Valutazzjonijiet tal-Impatt Ambjentali (EIAs), ta’ Valutazzjonijiet tal-
Impatt għas-Sostenibbiltà (SIAs), ta’ Valutazzjonijiet Ambjentali Strateġiċi (SEAs) u ta’ 
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strumenti oħra sabiex jittieħed kont tat-telf tal-bijodiversità u tal-effetti tat-tibdil fil-klima 
fit-teħid ta’ deċiżjonijiet reġjonali u lokali; jirrimarka li r-reġjuni kollha jgawdu minn 
proġetti li jirrikonoxxu l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-protezzjoni kontra t-telf tal-
bijodiversità, inklużi r-reġjuni li huma inqas żviluppati;

7. 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 ta’ proġetti u fil-konsultazzjoni dwarhom;


