
PA\889056MT.doc PE480.527v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

2011/2194(INI)

13.1.2012

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

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

dwar ir-rieżami tas-6 Programm ta' Azzjoni Ambjentali u l-istabbiliment tal-
prijoritajiet tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali
(2011/2194(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Vasilica Viorica Dăncilă



PE480.527v01-00 2/3 PA\889056MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\889056MT.doc 3/3 PE480.527v01-00

MT

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. iqis neċessarju li jkun hemm korrelazzjoni bejn il-politiki ambjentali, tas-saħħa u tal-
ġestjoni tat-territorju u li titjieb il-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni fil-livell transkonfinali 
għal żvilupp ibbilanċjat bejn iż-żoni urbani u ż-żoni periferiċi, iż-żoni forestali u rurali;
iqis bħala ta’ benefiċċju l-miżuri li jippermettu li jiġi evitat il-bdil fl-użu intenzjonat tal-
art, b'mod partikolari fid-dawl tal-produzzjoni tal-fjuwils ekoloġiċi;

2. iqis li huwa partikolarment importanti li titjieb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali, lokali u reġjonali, u li jiġu inkoraġġiti s-sħubijiet pubbliċi-privati għal 
implimentazzjoni aħjar tal-acquis komunitarju dwar l-immaniġġjar tal-iskart; jenfasizza l-
ħtieġa għal kollaborazzjoni mill-qrib mal-universitajiet u r-riċerkaturi biex jinħolqu malajr 
teknoloġiji innovattivi li jippermettu r-riċiklaġġ tiegħu;

3. jirrakkomanda li jinstab bilanċ ekwu bejn il-ħtieġa għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u 
s-7 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali, sabiex l-Unjoni Ewropea tkun tista’ tilħaq l-
għanijiet tagħha u biex jiġu evitati spejjeż żejda; jenfasizza wkoll il-ħtieġa li jiġu mnedija 
kampanji ta’ informazzjoni, ta’ sensibilizzazzjoni u ta’ skambju ta’ prattiki tajba fil-livelli 
kollha;

4. iqis bħala neċessarju li titjieb il-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni, kif ukoll fil-livell 
transkonfinali, b’mod partikolari b’kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi, fil-qasam tal-
prevenzjoni tat-tniġġis aċċidentali serju, sabiex jiġu evitati l-effetti fit-tul; jitlob lill-
Kummissjoni li tipprevedi t-tfassil ta’ atti normattivi dwar il-kimika ambjentalment 
sostenibbli;

5. jirrikonoxxi li jeħtieġ li tkun garantita l-integrazzjoni ta’ politiki ambjentali fil-politiki 
settorjali kollha, li huwa rwol sinifikanti tal-awtoritajiet lokali u reġjonali; jenfasizza l-
importanza tal-korrelazzjoni bejn l-ispeċifiċitajiet lokali u reġjonali u l-istrateġiji meħtieġa 
għall-implimentazzjoni ta’ dawn il-politiki.


