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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jiddispjaċih li, fil-limitu massimu rivedut propost għall-intestatura 3 l-ġdida tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-perjodu 2021-2027, x'aktarx li fl-2021 il-kategoriji 
ewlenin tal-infiq tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) se jitnaqqsu, jiġifieri l-pagamenti 
diretti, l-interventi fis-suq u l-iżvilupp rurali; ifakkar fir-riżoluzzjonijiet preċedenti tal-
Parlament li jitolbu li l-finanzjament tal-PAK għall-perjodu 2021-2027 jinżamm, 
f'termini reali, tal-anqas fil-livelli kurrenti; jinnota li għadd ta' setturi agrikoli ntlaqtu 
ħażin mit-tifqigħa tal-COVID-19 u li t-tnaqqis possibbli se jwassal għal deterjorament 
tal-kriżi kkawżata minn dik it-tifqigħa, u dan jestendiha għal setturi oħra;

2. Jiddispjaċih dwar it-tnaqqis propost għall-baġit tal-PAK fil-proposta tal-QFP tal-
Kunsill, speċjalment fid-dawl tad-domandi ġodda li se jikkontribwixxu għall-objettivi 
klimatiċi u ta' bijodiversità tal-Unjoni, f'konformità mal-miri stabbiliti bil-Ftehim ta' 
Pariġi, kif ukoll fl-oqsma tas-sigurtà tal-ikel, it-tkabbir ekonomiku, il-bilanċ territorjali 
u soċjali, il-kriżijiet tas-saħħa u ekonomiċi bħal dik ikkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-
19, kif ukoll fatturi oħra li jaffettwaw is-sigurtà tal-ikel; ifakkar li t-tnaqqis fil-baġit tal-
PAK kompla b'mod kostanti u li l-fondi mill-baġit tal-PAK ġew trasferiti għal 
intestaturi oħra;

3. Jaqbel mal-abbozz tal-baġit ġenerali għall-2021 li l-fatt li r-riforma l-ġdida tal-PAK se 
tapplika biss wara l-2021 ma jridx ikun għad-detriment tan-nuqqas ta' twettiq tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew; jesprimi t-tama li filwaqt li fl-2021 il-PAK se tibqa' tiġi 
implimentata f'konformità mar-regoli tal-2014-2020, l-għażliet u l-miżuri implimentati 
fil-prattika se jwasslu għal bidliet aktar pożittivi u jpoġġuna fit-triq lejn tranżizzjoni 
verament sostenibbli, inkluż għall-benefiċċju tal-bdiewa, is-sigurtà tal-ikel, u l-futur tal-
biedja tal-Unjoni;

4. Jieħu nota tal-EUR 55 182 miljun f'impenji u l-EUR 54 879,9 miljun f'pagamenti għall-
agrikoltura; jinsab imħasseb dwar it-tnaqqis qawwi ta' 7,4 % fl-approprjazzjonijiet tal-
Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) (EUR 3 231 miljun anqas f'impenji u 
EUR 3 215 miljun anqas f'pagamenti) meta mqabbla mal-baġit għas-sena 
finanzjarja 2020; jinnota li l-approprjazzjonijiet tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) żdiedu għal EUR 15 002,9 miljun f'impenji (+2,1 %) u 
EUR 14 715 miljun (+12,2 %) f'pagamenti meta mqabbla mal-baġit għas-sena 
finanzjarja 2020; jieħu nota tat-trasferiment nett ta' EUR 753,9 miljun mill-FAEG għall-
FAEŻR;

5. Iħeġġeġ lill-Kunsill jippermetti lill-Unjoni tissodisfa l-impenji tagħha li tipprovdi 
biżżejjed finanzjament għal provvista sikura tal-ikel ta' kwalità għolja, azzjoni 
klimatika, protezzjoni ambjentali u għall-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond 
għal Tranżizzjoni Ġusta, li minnu s-settur agrikolu jeħtieġ li jibbenefika b'mod 
sinifikanti biex jilħaq il-miri tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; jenfasizza li ż-żieda fir-
rekwiżiti tas-sostenibbiltà tal-biedja biex jgħinu biex jintlaħqu l-miri klimatiċi u 
ambjentali fl-2030 se jeħtieġu investiment sostanzjali mill-bdiewa biex jiġi evitat 
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tnaqqis fil-produzzjoni u fid-dħul ikkawżat minn spejjeż ogħla, u li dan ma jistax 
jinkiseb mingħajr finanzjament adegwat tal-PAK; 

6. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-kriżi tal-COVID-19 kellha impatt qawwi fuq għadd 
kbir ta' azjendi agrikoli fl-Unjoni u aċċentwat l-importanza tal-produzzjoni u l-provvista 
tal-ikel tal-Unjoni; jenfasizza l-ħtieġa għal aċċess akbar għall-finanzjament għall-
akkwist ta' teknoloġiji tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku fl-agrikoltura; ifakkar li s-
sigurtà tal-ikel u s-sostenibbiltà tal-katina alimentari huma prijoritajiet u jirrikjedu 
investimenti u appoġġ lill-bdiewa u lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) fiż-
żoni rurali; jenfasizza għalhekk il-ħtieġa għal FAEŻR b'saħħtu u użu rapidu tal-fondi 
tan-Next Ġeneration EU fl-2021, meta titqies l-urġenza li l-impenji tal-Unjoni jiġu 
antiċipati minn dak l-istrument ta' rkupru l-ġdid;

7. Jenfasizza li, skont l-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri Nru 5/20201, ir-rabta bejn il-
prestazzjoni u l-finanzjament fil-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta hija relattivament 
dgħajfa u hemm riskju sinifikanti li aktar infiq se jiġi allokat għall-finanzjament ta' 
tranżizzjoni li ripetutament ma rnexxietx; jenfasizza li analiżi soda tal-ħtiġijiet 
tappoġġja allokazzjoni aħjar tar-riżorsi finanzjarji tal-Unjoni u timmira lejn l-objettivi li 
għandhom jintlaħqu;

8. Jinnota u jiddeplora l-fatt li l-abbozz tal-baġit ġenerali għall-2021 jonqos milli jindika l-
kontribuzzjoni ta' strumenti differenti, inkluża l-PAK, għall-finanzjament tal-
bijodiversità; itenni li l-Unjoni għandha timmonitorja n-nefqa tagħha relatata mal-
bijodiversità sabiex tissodisfa l-obbligi ta' rappurtar tagħha skont il-Konvenzjoni dwar 
id-Diversità Bijoloġika.

9. Huwa tal-fehma li t-tnaqqis fl-approprjazzjonijiet għall-promozzjoni tal-prodotti 
agrikoli (EUR 4 miljun anqas, jiġifieri tnaqqis ta' 2,1 %) u n-nuqqas ta' 
approprjazzjonijiet għal miżuri ta' intervent fis-swieq agrikoli bħall-ħżin privat u l-
intervent pubbliku (EUR 10 miljun) jidhru li mhumiex qed iqisu s-sitwazzjoni tas-swieq 
agrikoli, li għadhom instabbli, u l-ħtieġa li l-produzzjoni u l-konsum ta' prodotti agrikoli 
fis-suq uniku u fis-swieq esterni jerġgħu jingħataw il-ħajja;

10. Jitlob, bil-ħsieb li jingħata kontribut għall-irkupru tas-setturi agrikoli u ż-żoni rurali tal-
Unjoni, li parti mill-approprjazzjonijiet tal-pjan ta' rkupru taħt il-FAEŻR għall-2022, l-
2023 u l-2024 isiru disponibbli fil-qafas tal-pagamenti bil-quddiem mill-2021;

11. Jenfasizza li l-Kummissjoni, meta tkun qed tirrevedi l-abbozz tal-baġit ġenerali għall-
2021 permezz tal-ittra emendatorja, jeħtieġ li taġġusta ċ-ċifri tagħha 'l fuq sabiex 
tindirizza l-kriżijiet tas-suq f'ċerti setturi agrikoli u territorji rurali ewlenin tal-Unjoni 
milquta b'mod negattiv mill-kriżi tal-COVID-19 u tikkontribwixxi għall-irkupru 
tagħhom; jinnota li għadd ta' miżuri ta' appoġġ biex jiġu missielta l-effetti tal-kriżi tal-
COVID-19 ma ġewx implimentati f'ċerti Stati Membri u jeħtieġ li jitfasslu b'mod aktar 
mill-qrib għall-ħtiġijiet speċifiċi tad-diversi setturi agrikoli;

1 L-opinjoni Nru 5/2020 (skont l-Artikoli 288(4) u 322(1)(a), TFUE) dwar il-proposti 2020/0006 (COD) tal-
Kummissjoni tal-14 ta' Jannar 2020 u tat-28 ta' Mejju 2020 għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, disponibbli fuq 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_05/OP20_05_EN.pdf



AD\1213974MT.docx 5/10 PE653.892v02-00

MT

12. Jenfasizza li kien hemm approprjazzjoni indebita ta' fondi ta' għajnuna agrikola tal-
Unjoni; jissottolinja, f'dak il-kuntest, l-importanza li l-għajnuna agrikola tal-Unjoni fil-
futur tintrabat ma' rieżami tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri;

13. Jenfasizza l-importanza ta' azjendi agrikoli żgħar f'żoni rurali, li jirrikjedu attenzjoni 
partikolari u aktar riżorsi finanzjarji;

14. Ifakkar fl-importanza tal-baġit tal-Unjoni, permezz tal-iżvilupp rurali, u l-programmi 
Orizzont Ewropa u Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni (EIP) fl-appoġġ għar-riċerka u 
l-innovazzjoni fl-ikel, fl-agrikoltura, kif ukoll fis-sostituzzjoni tal-fossili u l-
bijoekonomija rinnovabbli fit-tranżizzjoni lejn użu tal-art aktar sostenibbli u li jibqa' 
validu fil-futur u ekonomija ċirkolari mingħajr ebda użu ta' karbonju u effiċjenti fir-
riżorsi;

15. Jenfasizza l-ħtieġa li sehem sinifikanti tal-fondi mill-programm Orizzont Ewropa jiġi 
ddedikat għas-settur agroalimentari, speċjalment fil-kuntest usa' tal-"Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt"; jinsab konvint dwar l-importanza tar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni f'dak is-settur u dwar kemm hu importanti li jiġi żgurat li r-riżultati tar-
riċerka u l-innovazzjoni jilħqu l-livell tal-azjendi agrikoli; jappoġġja ż-żieda fl-
approprjazzjonijiet tal-programm biex jiġu żgurati ikel sikur u ta' kwalità għolja u forom 
innovattivi ta' agrikoltura fl-Unjoni u jfakkar ukoll li servizzi ta' konsulenza xierqa 
għall-bdiewa u operaturi rurali oħra għandhom rwol importanti biex jintlaħqu dawk il-
miri;

16. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-konsegwenzi tas-suq u dawk baġitarji ta' ħruġ "mingħajr 
ebda ftehim" tar-Renju Unit mill-Unjoni; jitlob l-allokazzjoni ta' riżorsi addizzjonali 
għal miżuri tas-suq u ta' politika sabiex jiġi żgurat li mezzi adegwati jkunu faċilment 
disponibbli f'każ ta' aktar tfixkil fis-suq; jopponi bil-qawwa kwalunkwe tnaqqis mhux 
mistenni fl-allokazzjonijiet tal-PAK fl-2021 f'każ li ma jkun hemm l-ebda ftehim bejn l-
Unjoni u r-Renju Unit;

17. Ifakkar li r-rekwiżiti ġodda kollha ta' sostenibbiltà għall-produtturi għandhom jiġu 
ffinanzjati u appoġġjati kif xieraq peress li l-Kummissjoni tqis li l-PAK hija qafas 
xieraq biex tikkontribwixxi għall-objettivi rilevanti tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; jilqa' l-
għan li jiġu ddeterminati l-aħjar arranġamenti għall-istabbiliment ta' kriterji obbligatorji 
minimi għall-akkwist tal-ikel sostenibbli fit-tielet kwart tal-2021 u jitlob li jitqiesu aħjar 
l-aspetti tas-sostenibbiltà;

18. Jikkritika l-fatt li, fil-proposta tal-Kummissjoni, il-baġit għall-programm POSEI qed 
jitnaqqas b'EUR 9 miljun, jiġifieri tnaqqis ta' 3,9 %, minkejja l-impenji tal-Kummissjoni 
li żżomm l-istess livell ta' appoġġ għar-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni; jitlob li 
jinżamm, tal-anqas, il-livell attwali ta' appoġġ, kif previst fir-Regolament (UE) 
Nru 228/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2; jenfasizza l-importanza vitali tal-
programm POSEI għaż-żamma tal-attività agrikola u għall-provvista tal-ikel u l-prodotti 
agrikoli fir-reġjuni ultraperiferiċi, li jridu jiġu pprovduti b'riżorsi adegwati; ifakkar fil-
problemi soċjoekonomiċi speċifiċi ta' dawk ir-reġjuni b'riżultat tas-sitwazzjoni 

2 Ir-Regolament (UE) Nru 228/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Marzu 2013 li 
jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 247/2006 (ĠU L 78, 20.3.2013, p. 23).
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ġeografika tagħhom, b'mod partikolari id-distanza, l-insularità, iċ-ċokon, it-topografija u 
l-klima diffiċli tagħhom, kif rikonoxxut fl-Artikolu 349 tat-TFUE;

19. Jissuġġerixxi li jiġi żgurat finanzjament suffiċjenti għall-użu ta' tekniki ġodda ta' tnissil 
kif ukoll għall-iżvilupp u r-riċerka tagħhom biex jittejbu s-sostenibbiltà u l-
kompetittività tal-agrikoltura u l-adattament tagħha għat-tibdil fil-klima;

20. Iqis li l-ftehim kummerċjali bejn l-Unjoni u l-Mercosur se joħloq sfidi addizzjonali għal 
ħafna setturi agrikoli, speċjalment il-produzzjoni tal-laħam, u jfakkar lill-Kummissjoni 
fil-ħtieġa li jinżammu kundizzjonijiet ekwi fis-settur agrikolu; jinnota l-ħtieġa li jiġu 
indirizzati l-effetti negattivi simili possibbli kkawżati minn ftehimiet kummerċjali u 
miżuri tariffarji oħra imposti minn partijiet terzi u jitlob li jkun hemm ir-riżorsi baġitarji 
meħtieġa għall-interventi fis-suq għas-setturi milquta;

21. Ifakkar li t-titjib tas-sigurtà tal-ikel u r-reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-katina alimentari 
jirrikjedu investimenti fil-bdiewa, fil-kooperattivi u fl-SMEs u jirrimarka li l-kriżi tal-
COVID-19 li għaddejja bħalissa aċċentwat ir-rwol strateġiku li għandha l-agrikoltura 
biex tiġi evitata kriżi tal-ikel, billi tipprovdi ikel sikur u ta' kwalità għolja bi prezzijiet 
raġonevoli; jilqa' l-fatt li l-agrikoltura hija fost ir-riċevituri tal-appoġġ għall-investiment 
permezz tal-FAEŻR fil-Pakkett ta' Rkupru; jitlob li l-approprjazzjonijiet tal-Pakkett ta' 
Rkupru jiġu implimentati wkoll mill-2021; iqis ukoll li s-sigurtà tal-katina alimentari u 
l-agrikoltura m'għandhomx jiġu affettwati b'mod negattiv minn rekwiżiti onerużi; jilqa' 
l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tfassal pjan ta' kontinġenza għas-settur tal-ikel għal 
żminijiet ta' kriżi fir-raba' kwart tal-2021;

22. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jindirizzaw il-problema demografika u n-nuqqas ta' tiġdid 
ġenerazzjonali li qed jiffaċċja s-settur agrikolu u jinsisti wkoll li l-bdiewa żgħażagħ u l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri fiż-żoni rurali jingħataw miżuri ta' appoġġ suffiċjenti;

23. Jenfasizza li, mingħajr reviżjoni ambizzjuża tal-finanzjament u l-funzjonament tar-
riżerva għall-kriżijiet agrikoli, l-Unjoni mhux se tkun tista' tirreaġixxi b'mod effettiv u 
rapidu għal aktar tfixkil fis-suq; itenni, għalhekk, il-proposta tal-Parlament biex jiġu 
riveduti l-finanzjament u l-funzjonament tar-riżerva għall-kriżijiet fis-settur agrikolu 
bħala parti min-negozjati dwar ir-regolament dwar it-tranżizzjoni tal-PAK;

24. Jilqa' l-istabbiliment ta' fond ta' riżerva għall-kriżijiet ta' EUR 450 miljun, fi prezzijiet 
tal-2018, kull sena u jinsisti wkoll li l-użu tal-fond m'għandux jirriżulta fi tnaqqis 
korrispondenti f'pagamenti diretti għas-snin ta' wara;

25. Jinnota li s-sanzjonijiet rigward l-intervent militari Russu fl-Ukrajna għadhom 
ġustifikati minkejja l-impatti negattivi tagħhom fuq is-settur agrikolu; jitlob allokazzjoni 
xierqa tal-baġit biex jittaffew dawk l-impatti;

26. Jitlob li l-istandards tal-importazzjoni għall-prodotti agrikoli minn barra l-Unjoni jkunu 
ugwali għall-istandards tal-Unjoni u jfakkar li fl-istrateġija reċenti "Mill-Għalqa sal-
Platt" il-Kummissjoni ssottolinjat li l-ikel importat irid ikompli jikkonforma mar-
regolamenti u l-istandards rilevanti tal-Unjoni; jitlob kumpens mill-baġit għall-bdiewa 
tal-Unjoni jekk ikun hemm distakk fl-istandards tal-produzzjoni;

27. Jiddispjaċih li l-bijoekonomija ngħatat il-ġenb fl-inizjattiva tal-Patt Ekoloġiku Ewropew 



AD\1213974MT.docx 7/10 PE653.892v02-00

MT

u jinsisti wkoll li l-istrateġija tal-bijoekonomija tal-Unjoni tiġi segwita u li l-
finanzjament ikun biżżejjed biex jittieħdu l-azzjonijiet;

28. Jitlob finanzjament adegwat tal-miżuri tal-forestrija permezz tal-baġit tal-Unjoni, bħall-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti, filwaqt li jitqiesu l-aspetti ekonomiċi, soċjali u 
ambjentali kollha tal-katina tal-valur ibbażata fuq il-foresti, għax dan huwa kruċjali biex 
tissaħħaħ il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima; jirrikonoxxi l-ħtieġa għal foresti ġestiti 
b'mod sostenibbli;

29. Jissottolinja l-importanza tas-sekwestru tal-karbonju f'art agrikola biex jintlaħqu l-miri 
tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; jenfasizza l-importanza tal-finanzjament għal proġetti 
pilota ġodda rigward l-inizjattivi tas-sekwestru tal-karbonju f'art agrikola fl-2021;

30. Jenfasizza li d-diġitalizzazzjoni hija kruċjali għall-immodernizzar tal-agrikoltura, biex 
din issir aktar kompetittiva u biex tiġi megħjuna tadatta għat-tibdil fil-klima; jistieden 
lill-Kummissjoni tipprovdi allokazzjonijiet baġitarji adegwati għall-bini u t-titjib tal-
broadband rurali; ifakkar ukoll li fl-istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt", il-Kummissjoni 
kellha l-għan li taċċelera l-introduzzjoni tal-internet broadband veloċi fiż-żoni rurali 
biex jintlaħaq l-objettiv ta' aċċess ta' 100 % sal-2025;

31. Ifakkar fl-importanza ta' kampanji ta' informazzjoni, tikkettar u edukazzjoni mtejba biex 
jgħinu liċ-ċittadini jittrasformaw id-drawwiet tal-konsum tagħhom lejn prodotti agrikoli 
aktar sostenibbli prodotti fl-Unjoni; jissuġġerixxi l-promozzjoni ta' skemi għat-
trattament xieraq tal-annimali, l-ikel tajjeb għas-saħħa u n-nutrizzjoni;

32. Jinnota li l-fondi għall-iżvilupp rurali fil-Pakkett ta' Rkupru għandhom rwol importanti 
fil-finanzjament tal-Pilastru II tal-PAK; jiddeplora, madankollu, il-fatt li l-appoġġ huwa 
temporanju u jwassal biss sal-2023;

33. Jitlob implimentazzjoni aħjar u tiġdid tal-politika dwar it-trattament xieraq tal-annimali 
biex jinkisbu riżultati konkreti fit-titjib tal-benessri tal-annimali; jinnota li ħafna Stati 
Membri ma jikkonformawx mar-regoli kurrenti; jissuġġerixxi allokazzjoni xierqa tal-
baġit għall-monitoraġġ u l-infurzar tal-obbligi;

34. Jinsisti li l-miżuri tal-kriżi tal-COVID-19 li jappoġġjaw is-setturi agrikoli jeħtieġ li 
jkomplu fl-2021; jitlob ukoll li tiġi kkunsidrata l-mobilità tax-xogħol biex jiġu 
indirizzati n-nuqqas possibbli ta' ħaddiema fuq terminu twil u n-nuqqas ta' inputs 
agrikoli oħra fil-qasam tal-biedja tal-Unjoni;

35. Jinsab imħasseb dwar iż-żieda qawwija fil-prezzijiet u l-iskarsezzi possibbli ta' prodotti 
tal-ikel importanti minħabba l-kriżi tal-COVID-19; jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jimmonitorjaw il-volatilità fil-prezzijiet tal-prodotti agrikoli, li għandha effetti 
negattivi kemm fuq l-introjtu tal-bdiewa kif ukoll il-konsumaturi, u biex jirreaġixxu fil-
pront u b'mod effettiv meta jkun meħtieġ;

36. Jafferma mill-ġdid l-importanza vitali tal-iskema tal-Unjoni tal-frott, il-ħxejjex u l-ħalib 
fl-iskejjel biex jiġu indirizzati l-isfidi tal-obeżità u l-malnutrizzjoni maħluqa minn dieti 
ħżiena għas-saħħa fl-Unjoni; jitlob lill-Kummissjoni tnaqqas il-burokrazija involuta fl-
iskema u jenfasizza l-ħtieġa li jiġu promossi drawwiet tal-ikel tajbin għas-saħħa fit-tfal 
u l-konsum tal-frott, il-ħxejjex u ħalib pur;
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37. Ifakkar li l-Kummissjoni wiegħdet EUR 20 000 miljun fis-sena biex tindirizza r-
rekwiżiti ġodda possibbli ta' sostenibbiltà imposti mill-istrateġija tal-bijodiversità; 
jinsisti li l-finanzjament irid jiġi minn barra l-baġit tal-PAK; jinnota li l-ilħuq ta' dawk l-
objettivi ma jridx inaqqas is-sigurtà tal-ikel jew l-għajxien taż-żoni rurali fl-Unjoni; 
itenni l-importanza li tinżamm il-bijodiversità u jfakkar ukoll li r-responsabilità għal dan 
ma taqax biss fuq il-bdiewa u s-sidien tal-foresti iżda fuq is-soċjetà kollha; jissottolinja 
l-importanza ta' miżuri volontarji ta' protezzjoni.
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