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SUĠĠERIMENTI
Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora ssuġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:
1. Jemmen li jkun xieraq li fl-istrateġija jiġu inklużi inċentivi għall-konservazzjoni u lġestjoni tal-foresti, u jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Strateġija ġdida talUE għall-Foresti, peress li, waqt li jiġi rispettat il-prinċipju tas-sussidjarjetà, jeħtieġ
ikollna strateġija komuni komprensiva u koerenti għall-prevenzjoni u l-ġestjoni taddiżastri forestali;
2. Jappella lill-Istati Membri biex jikkunsidraw li jinkludu ħlasijiet għal servizzi ambjentali
bħala inċentivi għall-ġestjoni tal-foresti; jindika li ġestjoni sostenibbli tal-foresti jkollha
impatt pożittiv fuq il-prevenzjoni ta' nirien, il-bijodiversità u l-konservazzjoni, u hija
kruċjali għall-iżvilupp ekonomiku, speċjalment fiż-żoni rurali u r-reġjuni mbiegħda;
3. Jisħaq fuq il-fatt li, b'mod speċjali fir-reġjun tal-Mediterran, in-nirien tal-foresti huma
fenomenu rikorrenti li hu kemm kawża tat-tibdil fil-klima, kif ukoll konsegwenza għalih;
jindika li l-maltempati, in-nirien u l-annimali ta' ħsara fil-foresti huma diżastri naturali li
jistgħu jiġu mminimizzati permezz ta' tekniki ta' silvikultura u li għandhom jiġu mħeġġa,
flimkien ma' ġestjoni aħjar tal-foresti, miżuri speċifiċi bħall-introduzzjoni tar-rigħi jew ilħolqien ta' żoni agroforestali mħallta, politiki li għandhom jinġabru fil-politika agrikola
komuni, kemm taħt l-ewwel pilastru (żoni għall-mergħa) u kemm taħt it-tieni pilastru
(żvilupp rurali);
4. Jikkunsidra li hu importanti li tiġi promossa l-implimentazzjoni tal-kunċett ta'
bijoekonomija bħala appoġġ għall-vijabilità ekonomika tal-ktajjen forestali permezz talinnovazzjoni u t-trasferiment tat-teknoloġija u li, f'dan ir-rigward, jingħata iktar appoġġ
għal prodotti mhux tal-injam;
5. Jevidenzja l-ħtieġa li titqies ukoll l-opportunità li jsir użu mill-ġdid u użu effiċjenti talmaterja forestali kemm bħala sors ta' tnaqqis fid-defiċit kummerċjali tal-Unjoni, u kemm
bħala kontribuzzjoni għat-tnaqqis tal-ġestjoni mhux sostenibbli u l-konservazzjoni talambjent, kif ukoll bħala tnaqqis tad-deforestazzjoni f'pajjiżi terzi;
6. Jissottolinja l-ħtieġa li l-pjanijiet ta' ġestjoni tal-foresti ma jinbidlux f'piżijiet burokratiċi
oħra li jfixklu l-użu sostenibbli tal-foresti Ewropej; għaldaqstant, jappella lill-Istati
Membri sabiex jirrevedu l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' ġestjoni tal-foresti filwaqt li
jqisu l-prinċipji ta' proporzjonalità u ta' "Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir", u filwaqt li jipprevedu
l-użu tad-dikjarazzjoni ta' responsabbiltà min-naħa tal-ġestur.
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