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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi l-politika ta' koeżjoni mistennija tikkontribwixxi, għall-perjodu 2021-2027, 37 % 
tal-mira kumplessiva li jiġu ddedikati għan-nefqa klimatika mill-inqas 30 % tal-baġit 
totali tal-Unjoni u tan-nefqa tal-NGEU;

B. billi, skont il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-implimentazzjoni tal-mira tal-UE ta' tnaqqis 
ta' 20 % tal-gassijiet b'effett ta' serra (GHGs) sal-2020 wasslet għal aktar finanzjament 
għall-azzjoni klimatika, u ffukat aħjar, fil-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u fil-
politika ta' koeżjoni, iżda li fl-oqsma tal-agrikoltura, l-iżvilupp rurali u s-sajd, 
madankollu, ma kien hemm ebda bidla sinifikanti lejn azzjoni klimatika u mhux l-
opportunitajiet potenzjali kollha għall-finanzjament ta' azzjoni relatata mal-klima ġew 
esplorati bis-sħiħ1;

C. billi huwa stmat li bejn 8 u 10 % tal-emissjonijiet kollha tal-gassijiet b'effett ta' serra 
joriġinaw mit-telf tal-ikel u mill-ħela tal-ikel2;

1. Jinnota li s-settur agrikolu huwa ta' importanza strateġika għas-sigurtà tal-ikel fil-livell 
tal-UE u fil-livell globali u li l-komunitajiet tal-biedja huma esposti bil-mod l-aktar 
kritiku għall-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima; 

2. Jenfasizza għalhekk li l-politika ta' koeżjoni trid tappoġġa l-integrazzjoni qawwija tal-
kwistjonijiet klimatiċi fis-setturi tal-agrikoltura u relatati mal-ikel, u tiżgura li l-
programmi u l-proġetti ta' finanzjament kollha tal-UE jkunu inkorporati fi strateġiji li 
jappoġġaw objettivi klimatiċi ambizzjużi, biex tiġi żgurata tranżizzjoni ekwa lejn 
ekonomija newtrali għall-klima u ċirkolari u biex tingħata spinta lill-kapaċità tal-bdiewa 
ta' żvilupp sostenibbli; jinnota li l-politika ta' koeżjoni trid tqis is-sostenibbiltà 
ambjentali, soċjali u ekonomika u tiżgura l-ġustizzja klimatika, it-tnaqqis tal-faqar u 
drittijiet imsaħħa għall-ħaddiema f'dan is-settur;

3. Jisħaq li l-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-ħela tal-ikel u tat-telf tal-ikel, kif ukoll it-tisħiħ tal-
istrutturi lokali u l-ktajjen tal-valur reġjonali, huma essenzjali għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet kollha assoċjati mat-tkabbir, il-manifattura u t-trasport;

4. Jissottolinja li, f'konformità mal-Artikolu 2 tal-Ftehim ta' Pariġi, l-integrazzjoni tal-
kwistjonijiet klimatiċi fl-agrikoltura trid tiġi applikata b'mod li ma jheddidx il-
produzzjoni tal-ikel u jissalvagwardja s-sigurtà tal-ikel fl-Unjoni Ewropea;

5. Ifakkar li l-għan tal-Patt Ekoloġiku Ewropew huwa li jipproteġi, jippreserva u jsaħħaħ 
il-kapital naturali tal-Unjoni, kif ukoll li jipproteġi s-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini 

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EN.pdf [Rapport speċjali, 2016: 
Infiq ta' mill-inqas euro wieħed minn kull ħamsa mill-baġit tal-UE fuq l-azzjoni klimatika: qed isir xogħol 
ambizzjuż, iżda hemm riskju serju li ma jkunx suffiċjenti, p. 7] 
2 https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/



PE660.319v02-00 4/13 AD\1223154MT.docx

MT

mir-riskji u mill-impatti relatati mal-ambjent;

6. Jenfasizza l-ħtieġa ta' effiċjenza u s-supplimentazzjoni tal-fondi strutturali u ta' 
investiment Ewropej, kemm fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima kif ukoll fit-titjib tal-
kwalità tal-ħajja fiż-żoni rurali;

7. Jissottolinja li l-produzzjoni effiċjenti tal-bhejjem tista' tgħin biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, jittejbu l-bjar u tiżdied il-produttività;

8. Jilqa' l-Qafas Finanzjarju Pluriennali tal-Unjoni adottat għall-2021-2027 (QFP) u n-
Next Generation EU (NGEU), li jiffurmaw bażi finanzjarja soda għal politiki ta' sostenn 
li jippermettu lill-Unjoni tilħaq il-mira ta' tnaqqis ta' mill-inqas 55 % fl-emissjonijiet tal-
GHGs fl-20303; 

9. Jissottolinja li, sabiex issir ħidma biex dik il-mira tintlaħaq, l-allokazzjonijiet mill-fondi 
SIE li jappoġġaw it-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika fis-setturi eliġibbli kollha 
jkollhom finalment jiżdiedu, kif ikollhom jiżdiedu wkoll ir-riżorsi tal-FEŻR allokati 
għall-"objettiv ekoloġiku, b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju"4; 

10. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi rispettat il-prinċipju "tagħmel l-ebda ħsara" fl-istrateġiji 
ambjentali reġjonali;

11. Jisħaq li l-iskarsezza ta' riżorsi finanzjarji fil-baġits tal-UE, tal-Istati Membri u f'dawk 
reġjonali se ssir aktar prominenti fil-futur prevedibbli minħabba r-reċessjoni ekonomika 
bla preċedent ikkawżata mill-miżuri relatati mal-pandemija u mill-Brexit;

12. Jenfasizza li n-nefqa mill-QFP 2021-2027 u l-NGEU għall-mira klimatika hija stabbilita 
għal mill-inqas 30 % tan-nefqa kollha, li jfisser li mill-inqas EUR 547 biljun ta' riżorsi 
finanzjarji ġodda tal-UE se jkunu disponibbli għat-tranżizzjoni ekoloġika;

13. Jenfasizza l-importanza li l-istrateġiji ambjentali reġjonali urbani u rurali jiġu konnessi 
ma' miri klimatiċi ambizzjużi li jmorru lil hinn mill-mira ġenerali li, sal-2050, tinkiseb 
UE b'newtralità klimatika, filwaqt li jitqies il-kontribut sinifikanti tas-setturi tal-biedja, 
tal-ikel u tal-forestrija, meta jitqies li l-ħamrija u l-foresti huma l-akbar riżervi ta' CO2 
fid-dinja u l-potenzjal tagħhom mhuwiex użat biżżejjed; 

14. Jinnota li dawn il-miri jridu jkunu konformi mal-miri kumplessivi tal-UE f'dan ir-
rigward; 

15. Jisħaq li l-politika ta' koeżjoni għandha tkun konformi mal-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, u l-istrateġiji tagħha "Mill-Għalqa sal-Platt" u "Bijodiversità"; jissottolinja li 
l-istrateġiji ambjentali reġjonali jeħtieġ li jieħdu approċċ ibbilanċjat li jqis il-
kompromessi eżistenti bejn il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, il-protezzjoni tal-
bijodiversità u l-aspetti ekonomiċi u soċjali sabiex dawn il-kriżijiet jiġu indirizzati 
b'mod koordinat; 

3  Ara wkoll il-pożizzjoni inizjali tal-Parlament Ewropew li tiddefendi mira ta' tnaqqis ta' 65 % fl-emissjonijiet 
tal-GHGs fl-2030.
4  https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-
transition-in-the-eu/file
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16. Jemmen li l-politiki ambizzjużi tal-UE għandhom jiġu implimentati mill-atturi 
ekonomiċi u soċjali kollha u għandu jkollhom l-għan, b'mod partikolari, li 
jissalvagwardjaw is-sigurtà tal-ikel u jippreservaw l-affordabbiltà tal-ikel;

17. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina mill-ġdid ir-rwol tal-bijoteknoloġija; jinnota li l-
bijoteknoloġija tgħin fil-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima billi toffri soluzzjonijiet għas-
sostituzzjoni ta' materjali fossili b'materjali b'bażi bijoloġika; jirrimarka li l-użu 
sostenibbli tal-art agrikola huwa essenzjali biex jiġi żgurat li d-diversi mudelli ta' 
produzzjoni agrikola jkunu effettivi fl-isforzi tagħhom biex jimmitigaw it-tibdil fil-
klima;

18. Jinsisti li t-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika trid tkun ġusta u inklużiva, b'enfasi 
partikolari fuq iċ-ċittadini li jgħixu f'żoni rurali u remoti;

19. Jirrimarka li l-innovazzjonijiet fit-tnissil tal-pjanti, bl-użu ta' għodod bħall-editjar tal-
ġeni, għandhom potenzjal enormi f'termini ta' żvilupp ta' varjetajiet b'kapaċità akbar li 
jimmitigaw it-tibdil fil-klima;

20. Jemmen li agrikoltura intelliġenti fil-livell klimatiku tiddependi mill-użu u l-iżvilupp ta' 
teknoloġiji ġodda tal-biedja, speċjalment fil-każ ta' bdiewa u produtturi organiċi żgħar;

21. Jistieden lill-Kummissjoni biex, fl-interess tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, ma 
tikkonċentrax l-isforzi tagħha esklussivament fuq l-iżvilupp tal-biedja organika, iżda 
tipprovdi wkoll inċentivi għal mudelli ta' produzzjoni integrata, agrikoltura ta' 
preċiżjoni jew tekniki ta' preservazzjoni tal-ħamrija;

22. Jappella għal data robusta, aċċess aħjar għall-informazzjoni u taħriġ komprensiv għall-
bdiewa sabiex jiġu ffaċilitati l-identifikazzjoni u l-adozzjoni tal-aħjar prattiki fil-qasam 
tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima;

23. Jissottolinja li l-istrateġiji ambjentali reġjonali għandhom jeskludu kwalunkwe tip ta' 
appoġġ għall-fjuwils fossili u għal proġetti ta' infrastruttura tal-gass fossili u għandhom 
jappoġġaw il-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza fir-riżorsi fis-setturi tal-
biedja, tal-ikel, tal-agroforestrija u tal-forestrija, filwaqt li jiżguraw it-trattament ugwali 
tal-benefiċjarji potenzjali kollha; jenfasizza li b'dan il-mod mhux biss jinkisbu 
benefiċċji f'termini ta' bijodiversità u emissjonijiet ta' GHGs, iżda jkunu jistgħu 
jitnaqqsu wkoll l-ispejjeż tal-inputs tal-farms, u b'hekk jinħoloq impatt pożittiv fuq l-
ekonomija reġjonali; 

24. Jissuġġerixxi li l-awtoritajiet rilevanti jagħtu prijorità lill-għażliet l-aktar sostenibbli, 
bil-perjodu ta' rkupru mill-emissjonijiet tal-karbonju rilevanti għall-miri klimatiċi tal-
UE, bħar-riħ, il-mewġ jew ix-xemx, u li l-proġetti tal-bijoenerġija jiġu soġġetti għal 
kriterji ta' sostenibbiltà u eliġibbiltà stretti u aġġornati xjentifikament li jqisu wkoll id-
disponibbiltà tat-tip rispettiv ta' bijomassa kif ukoll il-miri ta' restawr u protezzjoni; 

25. Jenfasizza li s-settur agrikolu għandu l-potenzjal li jipproduċi enerġija rinnovabbli 
bħall-bijogass minn skart agrikolu u residwi bħad-demel, jew minn sorsi oħra ta' skart u 
residwi mill-industrija tal-ikel, id-drenaġġ, l-ilma mormi u l-iskart muniċipali; 

26. Jisħaq fuq l-importanza li l-fosfru jinżamm fl-għelieqi billi jiġi riċiklat, sabiex jiġu 
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evitati t-tniġġis u l-ħtieġa li jiżdied il-fosfru, u jitlob li l-politika ta' koeżjoni tappoġġa 
proġetti għal dan il-għan, b'mod partikolari billi jiġu riċiklati l-eskrementi umani; 

27. Jinnota l-importanza li jiġi sfruttat il-potenzjal tal-ekonomija ċirkolari, li 
tikkontribwixxi għal użu aktar effiċjenti tar-riżorsi u tippromwovi l-konsum sostenibbli; 
jissottolinja r-rwol sinifikanti ta' bijoekonomija ċirkolari fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima;

28. Jinnota li l-iżvilupp tal-ekonomija ċirkolari u tal-bijoekonomija se joħloq aktar impjiegi 
fil-produzzjoni primarja, u jisħaq li l-bijoekonomija tirrikjedi li ħiliet ġodda, għarfien 
ġdid u dixxiplini ġodda jiġu żviluppati u/jew integrati aktar fit-taħriġ u l-edukazzjoni 
f'dan is-settur sabiex jiġu indirizzati l-bidliet soċjetali relatati mal-bijoekonomija, jiġu 
promossi l-kompetittività, it-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi, jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
tas-settur, u jiġi żgurat li l-ħiliet u l-impjiegi jitqabblu aħjar;

29. Jisħaq li l-produzzjoni ta' enerġiji rinnovabbli bħall-bijogass toffri potenzjal enormi 
għall-bdiewa biex iżidu l-effiċjenza klimatika tagħhom, kif ukoll tgħin biex il-biedja 
sostenibbli ssir mudell ta' negozju profittabbli li joffri tkabbir u opportunitajiet ta' 
impjieg (bi kwalifiki għoljin) fiż-żoni rurali; jissottolinja li l-investiment meħtieġ huwa 
sostanzjali u għalhekk il-bdiewa jeħtieġu finanzjament aċċessibbli;

30. Jinsisti li l-istrateġiji ambjentali reġjonali għandhom jagħtu attenzjoni speċjali lill-
appoġġ għas-sostituzzjoni ta' materjali b'użu intensiv ta' fossili b'materjali rinnovabbli u 
b'bażi bijoloġika mill-forestrija u l-agrikoltura, bħala żewġ setturi li jiffunzjonaw bħala 
emittenti tal-karbonju kif ukoll bjar ta' karbonju;

31. Jisħaq li kunċett ta' eliminazzjoni gradwali tal-enerġija bbażata fuq il-fossili għal kull 
settur huwa meħtieġ sabiex jikkontribwixxi għall-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku u n-
newtralità klimatika;

32. Jenfasizza li l-iżvilupp tal-politika ta' koeżjoni u tal-istrateġiji ambjentali reġjonali 
jirrikjedi l-allinjament ta' inċentivi kummerċjali ġenwini mal-għanijiet politiċi għall-
ġlieda kontra t-tibdil fil-klima;

33. Jenfasizza li l-ġestjoni tal-foresti sostenibbli u qrib in-natura hija kruċjali għall-
assorbiment kontinwu tal-gassijiet b'effett ta' serra mill-atmosfera u tippermetti wkoll il-
provvista ta' materja prima rinnovabbli u li ma tagħmilx ħsara lill-klima għall-prodotti 
tal-injam li jaħżnu l-karbonju u li jistgħu jissostitwixxu l-materjali u l-fjuwils fossili; 

34. Jissottolinja li r-"rwol triplu" tal-foresti (assorbiment, ħżin u sostituzzjoni) 
jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju rilaxxati fl-atmosfera, filwaqt 
li jiżgura li l-foresti jkomplu jikbru u jipprovdu ħafna servizzi oħra, u għandu għalhekk 
jifforma parti integrali mill-istrateġiji ambjentali reġjonali;

35. Ifakkar fl-importanza għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima tar-rilokalizzazzjoni u tat-
tisħiħ tal-produzzjoni Ewropea tal-ikel u l-għalf, inklużi l-proteini tal-pjanti5 u l-
għelejjel b'użu effettiv bħall-ħaxix perenni, kif ukoll tal-promozzjoni tal-konsum ta' 

5  Ara r-Rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament dwar l-iżvilupp tal-proteini tal-pjanti fl-Unjoni 
Ewropea.
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prodotti lokali sabiex jitqassru d-distanzi tat-trasport u tiġi limitata d-deforestazzjoni; 
jenfasizza l-opportunitajiet offruti mill-politika ta' koeżjoni u mill-istrateġiji ambjentali 
reġjonali fl-appoġġ għal din ir-rilokalizzazzjoni; 

36. Jenfasizza l-impatt pożittiv tal-ktajjen qosra tal-ikel li jgħinu biex titnaqqas il-ħela tal-
ikel; ifakkar li l-agrikoltura urbana tarrikkixxi l-bijodiversità urbana, timmaniġġja aħjar 
l-iskart permezz tal-kompostjar fil-viċinat, iżżomm l-ilma tax-xita u ttejjeb il-kwalità 
tal-arja, u jitlob li l-politika ta' koeżjoni ssaħħaħ is-sistemi tal-ikel domestiċi, tal-viċinat 
u territorjali fil-bliet u fil-viċinanzi tagħhom; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu appoġġati 
prattiki agrikoli sostenibbli, u li l-bdiewa fuq u l-produtturi lokali fuq skala żgħira jiġu 
megħjuna jiksbu l-finanzjament meħtieġ, u li jidentifikaw u jużaw b'mod effiċjenti l-
istrumenti ta' finanzjament disponibbli fil-livell lokali, nazzjonali u Ewropew;

37. Jenfasizza l-fatt li, għat-trobbija tal-bhejjem, il-bwar permanenti huma strument 
essenzjali biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi ambizzjużi stabbiliti;

38. Jirrimarka li, minbarra s-sekwestru tal-karbonju, il-foresti għandhom impatt pożittiv fuq 
il-klima, l-atmosfera, il-preservazzjoni tal-bijodiversità, u l-ġestjoni tax-xmajjar u tal-
passaġġi fuq l-ilma, li jipproteġu l-ħamrija mill-erożjoni mill-ilma u mir-riħ, u 
għandhom proprjetajiet naturali utli oħra; 

39. Iqis li l-fondi tal-politika ta' koeżjoni għandhom jippreservaw ir-rwol multifunzjonali 
tal-foresti, jiżguraw diversità qawwija tal-ispeċijiet tal-foresti, u jikkonservaw u 
jespandu r-riżorsi tal-foresti għall-benesseri tal-popolazzjoni u t-titjib tal-ambjent;

40. Jisħaq fuq l-importanza li ż-żgħażagħ jinżammu fiż-żoni rurali u li jiġu attirati lura, 
sabiex jintużaw l-għarfien u l-perspettiva kontemporanji tagħhom dwar il-protezzjoni 
tal-ambjent u t-tibdil fil-klima u biex iż-żoni rurali bi sfidi demografiċi jinbidlu 
f'komunitajiet prosperi, vivaċi u sostenibbli; jenfasizza, għalhekk, l-importanza li jkun 
hemm appoġġ adegwat mill-programmi tal-politika ta' koeżjoni għaż-żgħażagħ;

41. Jesprimi t-tħassib tiegħu li se jkun essenzjali li jkompli jiġi prodott ammont kbir ta' ikel 
b'art inqas fertili, ħamrija u ilma mniġġsa, żoni tas-sajd ħafna iżgħar u xi drabi 
kundizzjonijiet estremi tat-temp;

42. Jinnota bi tħassib li l-pandemija tal-COVID-19 uriet il-vulnerabbiltà tal-bliet jekk il-
provvisti, speċjalment il-provvisti tal-ikel, jiġu interrotti;

43. Jissottolinja li huwa assolutament essenzjali għall-Unjoni li tadotta politika ta' reżiljenza 
fir-rigward tal-effetti tat-tibdil fil-klima, b'mod partikolari fis-setturi tal-agrikoltura u 
tal-ikel; jemmen li l-politika ta' koeżjoni jista' jkollha rwol ewlieni f'dan ir-rigward;

44. Iqis li l-politika ta' koeżjoni għandha tappoġġa l-istabbiliment ta' ktajjen tal-provvista 
iqsar għas-sistemi tal-ikel tagħna, b'mod partikolari permezz tar-rilokazzjoni tal-
produzzjoni agrikola tagħna; jenfasizza li l-għan ta' din ir-rilokazzjoni huwa li l-ikel jiġi 
prodott, ipproċessat u kkunsmat lokalment sabiex tissaħħaħ is-sigurtà tal-ikel tar-reġjuni 
Ewropej, jinħolqu impjiegi lokali u jitnaqqas drastikament l-użu tagħna tal-enerġiji 
fossili u, għaldaqstant, l-impatt tagħna fuq il-klima;

45. Jemmen li l-politika ta' koeżjoni għandha tappoġġa proġetti reġjonali bl-għan li jinbnew 
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sistemi agrikoli futuri li jiffukaw fuq il-biedja mħallta, li jikkombinaw diversi speċijiet 
ta' pjanti (assoċjazzjonijiet tal-għelejjel), għelejjel minn art li tinħarat u siġar 
(agroforestrija), u anke taħlitiet ta' għelejjel, siġar u annimali (agrikoltura ta' 
konservazzjoni u permakultura); jenfasizza li tali ekosistemi agrikoli jkollhom aktar 
bijodiversità u eteroġeneità, u b'hekk tonqos il-vulnerabbiltà tagħhom għall-mard u t-
tħarbit klimatiku;

46. Jappella b'urġenza biex il-politika ta' koeżjoni ssaħħaħ is-sistemi agrikoli urbani u 
periurbani permezz tal-iżvilupp ta' ġonna urbani, ġonna tal-bjut, u sistemi urbani ta' 
permakultura u akkwaponika; jisħaq, madankollu, li għalkemm iżżid b'mod sinifikanti 
s-sigurtà tal-ikel fost il-popolazzjonijiet urbani, il-biedja urbana se tkompli 
tikkomplementa l-provvista tal-ikel fil-bliet il-kbar; jissottolinja, għalhekk, il-ħtieġa li 
tiġi protetta u mħeġġa l-agrikoltura periurbana;

47. Iqis li l-iżvilupp ta' foresti urbani huwa ta' interess sinifikanti f'termini ta' mitigazzjoni 
tal-effetti tat-tisħin globali fil-bliet, speċjalment matul mewġiet ta' sħana; jenfasizza li, 
skont in-NU, żoni ta' dell maħluqa minn veġetazzjoni urbana jistgħu jnaqqsu l-ħtiġijiet 
ta' arja kkundizzjonata bi 30 %; 

48. Jirrimarka li l-iżvilupp ta' riveġetazzjoni fil-bliet jista' jgħin biex jinħolqu rifuġji tal-
bijodiversità, jitnaqqas it-tniġġis akustiku u tal-arja, tiġi restawrata ħamrija degradata, 
jiġu evitati n-nixfiet u jiġu stabbiliti bjar tal-karbonju sinifikanti; 

49. Jissottolinja, madankollu, li huwa essenzjali li tiġi żgurata bijodiversità wiesgħa tal-
ispeċijiet tas-siġar imħawla fil-bliet u li jiġu promossi l-ispeċijiet indiġeni; 

50. Jissottolinja, ukoll, il-limiti fuq l-użu tas-siġar fil-vjali; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata 
d-diversità tal-ispeċijiet tas-siġar, magħżula skont ir-rwoli li jrid ikollhom fuq bażi 
komplementari, flimkien mal-arbuxxelli, il-ħaxix u ż-żoni ta' ħamrija mhux magħquda; 
jitlob, ukoll, li tingħata prijorità lit-tħawwil tas-siġar tal-frott fil-bliet; jemmen li l-fondi 
tal-politika ta' koeżjoni għandhom jappoġġaw proġetti li jissodisfaw dawn il-
kundizzjonijiet;

51. Jissottolinja l-benefiċċji tal-iżvilupp tar-ragħa għall-konservazzjoni fiż-żoni urbani; 
jitlob li l-fondi tal-politika ta' koeżjoni jappoġġaw proġetti eżistenti f'dan ir-rigward;

52. Jisħaq li l-istrateġiji makroreġjonali tal-UE għandhom jgħinu biex tinbena 
kooperazzjoni sabiex jissolvew kwistjonijiet reġjonali u tal-baċini tax-xmajjar marbuta 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih fis-setturi tal-biedja, tal-ikel, 
tal-agroforestrija u tal-forestrija, f'oqsma bħall-għargħar, in-nixfa u l-protezzjoni min-
nirien, ir-restawr tax-xmajjar u t-titjib tal-konnettività tax-xmajjar, il-ġestjoni tal-iskart 
kollettiv effiċjenti, b'mod partikolari permezz ta' teknoloġiji ġodda ta' riċiklaġġ fil-
ġestjoni tal-iskart agrikolu, inkluż bil-għan tal-produzzjoni tal-enerġija, li l-farms isiru 
aktar reżiljenti kontra riskji komuni u l-iżvilupp ta' produzzjoni tal-ikel sostenibbli tal-
UE u lokali, b'mod partikolari billi jiġu stabbiliti u msaħħa l-ktajjen qosra tal-provvista, 
li l-importanza tagħha ġiet enfasizzata mill-konsegwenzi tal-kriżijiet tal-COVID-19; 

53. Jissottolinja li l-istrateġiji ambjentali għandhom jappoġġaw u jikkomplementaw l-
istrateġiji makroreġjonali tal-UE f'dan ir-rigward; jitlob pjan Ewropew għall-ġlieda 
kontra d-deżertifikazzjoni u d-degradazzjoni tal-art agrikola, appoġġat minn strateġiji 
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makroreġjonali;

54. Jenfasizza l-importanza li jinżamm il-prinċipju tas-sħubija fil-programmazzjoni, l-
implimentazzjoni u l-monitoraġġ kollu tal-politika ta' koeżjoni tal-UE u li tiġi stabbilita 
kooperazzjoni b'saħħitha bejn l-awtoritajiet reġjonali u lokali, l-NGOs u l-partijiet 
ikkonċernati, inklużi l-organizzazzjonijiet tal-bdiewa u l-NGOs ambjentali; jisħaq li dan 
il-proċess għandu jqis il-perspettiva tal-ġeneru;

55. Jinnota li l-inizjattivi tal-komunità u taċ-ċittadini jistgħu jappoġġaw ferm it-tranżizzjoni 
ekoloġika, kif ukoll il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih, u li l-
Gruppi ta' Azzjoni Lokali u l-programm LEADER jistgħu jkunu għodod primarji biex 
dan jinkiseb; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali jikkoordinaw dawn 
il-programmi mal-istrateġiji ambjentali reġjonali tagħhom;

56. Jisħaq li l-politika ta' koeżjoni għandha tappoġġa l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, 
filwaqt li tgħin lill-awtoritajiet lokali, lill-ħaddiema u lill-kumpaniji jqisu aktar l-isfidi 
maħluqa mit-tibdil fil-klima, u r-rwol li jista' jkollhom fil-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u l-adattament għalih fis-setturi rispettivi tagħhom;

57. Jenfasizza l-importanza li jiġu ffaċilitati s-sinerġiji bejn il-politika ta' koeżjoni u l-
politika agrikola komuni bil-għan li jiġu appoġġati ż-żoni rurali li huma estremament 
vulnerabbli għall-effetti tat-tibdil fil-klima, u li tiġi żgurata t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima ċċentrata fuq il-koeżjoni soċjali u ekonomika; 

58. Jenfasizza l-importanza tal-fondi strutturali fl-appoġġ tan-negozji żgħar u medji fis-
settur agroalimentari sabiex dawn isiru aktar kompetittivi u jirrispettaw aktar lill-
ambjent;

59. Jenfasizza l-importanza tal-kunċett tal-Irħula Intelliġenti fl-indirizzar tal-isfidi tal-
Unjoni relatati mal-klima, u jilqa' l-integrazzjoni tiegħu fil-PAK u l-politiki ta' koeżjoni 
u reġjonali futuri tal-Unjoni; jinsisti li l-Istati Membri jinkludu l-approċċ tal-Irħula 
Intelliġenti fil-Programm Operattiv tagħhom għall-Implimentazzjoni tal-Politika ta' 
Koeżjoni tal-UE fil-livell nazzjonali u reġjonali, kif ukoll fil-Pjanijiet Strateġiċi 
nazzjonali tal-PAK tagħhom, li se jirrikjedu t-tħejjija ta' Strateġiji tal-Irħula Intelliġenti6 
fil-livell nazzjonali; jenfasizza r-rwol tal-approċċ LEADER/CLLD fl-implimentazzjoni 
tal-Istrateġiji tal-Irħula Intelliġenti, li għandu jkollu enfasi qawwija fuq id-
diġitalizzazzjoni, is-sostenibbiltà u l-innovazzjoni;

60. Jenfasizza l-possibbiltajiet ta' żviluppi u riabilitazzjoni ta' siti abbandunati, li jistgħu 
joħolqu parks industrijali u inkubaturi ta' negozji ġodda bid-dekontaminazzjoni tal-
ħamrija u t-titjib ambjentali ta' siti industrijali qodma, fit-tnaqqis tal-ħtieġa ta' aktar bini 
ta' siti f'maħdar u fl-attrazzjoni ta' kumpaniji u investiment reġjonali, u b'hekk jinħolqu 
wkoll l-impjiegi;

6  L-Artikolu 72b (Emenda 513) tal-pożizzjoni fl-ewwel qari tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal 
regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li 
jridu jitfasslu mill-Istati Membri skont il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati 
mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament 
(UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
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61. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tippreżenta strateġija għaż-żoni rurali u jisħaq fuq 
il-ħtieġa li jissaħħu s-sinerġiji bejn il-fondi strutturali u ta' investiment differenti bl-għan 
li s-setturi agroalimentari jiġu megħjuna jtejbu r-reżiljenza ekonomika u s-sostenibbiltà 
ambjentali tagħhom;

62. Jenfasizza li l-investiment fl-infrastruttura ekoloġika sostenibbli fil-livell lokali u 
reġjonali permezz tal-politika ta' koeżjoni tal-UE huwa essenzjali biex jiġu miġġielda l-
impatti tat-tibdil fil-klima fuq l-agrikoltura u l-forestrija u biex tittejjeb ir-reżiljenza tan-
nies, in-natura u l-ekonomija għall-klima;

63. Jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni trid tiffoka fuq it-tranżizzjoni komprensiva tal-
ekonomija Ewropea lejn bijoekonomija bbażata fuq riżorsi bijoġeniċi mill-agrikoltura u 
l-forestrija;

64. Jenfasizza l-vantaġġi li jinbena makroreġjun Mediterranju, speċjalment fit-tisħiħ tal-
produzzjoni u l-esportabbiltà tal-prodotti lokali;

65. Jenfasizza l-importanza ta' approċċ minn isfel għal fuq għall-koeżjoni u l-iżvilupp 
reġjonali, fejn għandhom jittieħdu inizjattivi fil-livell reġjonali u/jew tal-Istati Membri;

66. Jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni u l-istrateġiji ambjentali reġjonali jeħtieġ li jagħtu 
attenzjoni partikolari biex jiżdied l-użu tal-injam minn forestrija sostenibbli fil-partijiet 
kollha tal-ekonomija (speċjalment fis-settur tal-kostruzzjoni), peress li l-injam għandu l-
proprjetà unika li jaħżen ammonti enormi ta' CO2 filwaqt li jissostitwixxi riżorsi 
intensivi fl-enerġija bħall-azzar u l-konkrit;

67. Jemmen li d-diġitalizzazzjoni u t-teknoloġiji tal-IA jistgħu jwasslu għal agrikoltura 
aktar sostenibbli, reżiljenti u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u jistgħu joħolqu wkoll tipi 
ġodda ta' impjiegi, iżda jirrikjedu taħriġ u edukazzjoni xierqa, li kulħadd għandu jkollu 
aċċess għalihom;

68. Jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħaħ l-investiment tal-UE fil-broadband fiż-żoni rurali biex il-
bdiewa jkunu jistgħu jintegraw it-teknoloġiji diġitali sabiex jiżviluppaw biedja ta' 
preċiżjoni, peress li dan ikun essenzjali għat-tranżizzjoni ekoloġika tagħhom;

69. Jisħaq li l-prattiki agrikoli attwali u l-inizjattivi tal-infrastruttura ekoloġika fis-setturi 
tal-agrikoltura u tal-forestrija għandhom effett pożittiv fuq il-ħażniet tal-karbonju u l-
bilanċi tal-gassijiet b'effett ta' serra fl-Istati Membri;

70. Ifakkar li l-inizjattivi politiċi attwali tal-UE jridu jqisu l-kompetittività fit-tul tal-
ekonomija Ewropea u t-tħassib tal-intrapriżi żgħar u medji;

71. Jenfasizza l-ħtieġa li jittejbu t-tipi kollha ta' konnettività (broadband, trasport, eċċ.) fiż-
żoni rurali b'mod affordabbli, sostenibbli u li jirrispetta lill-ambjent;

72. Jenfasizza li l-adozzjoni ta' politika ta' koeżjoni orjentata lejn it-tibdil fil-klima u ta' 
strateġiji ambjentali reġjonali trid tkun imsejsa fuq ix-xjenza, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
u tkun appoġġata minnhom; 

73. Jissottolinja li r-riċerka u l-investiment f'soluzzjonijiet agrikoli effettivi fir-rigward tal-
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klima u li jrawmu l-bijodiversità għandhom għalhekk jiġu integrati fl-istrateġiji 
ambjentali reġjonali; 

74. Jenfasizza l-ħtieġa li l-fondi tal-politika ta' koeżjoni jappoġġaw aktar proġetti ta' taħriġ, 
b'mod partikolari dwar il-biedja agroekoloġika.
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