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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jilqa' l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni u jaraha bħala punt tajjeb tat-tluq lejn approċċ 
aktar iffukat għall-kisba tal-mira ta' l-2010 fil-qasam tal-bijodiversità, u jappoġġja d-
deċiżjoni biex isir enfasi akbar fuq it-tisħiħ ta' l-implimentazzjoni tal-politika u tal-miżuri 
eżistenti; 

2. Jirrimarka li l-Politika Komuni għall-Agrikoltura (CAP) u d-dinamika ta' l-iżvilupp 
assoċjata li twassal, min-naħa waħda, għall-ispeċjalizzazzjoni u l-intensifikazzjoni u, 
min-naħa l-oħra, għall-marġinalizzazzjoni u l-użu inqas intensiv ta' l-art, 
ikkontribwixxew għal telf sinifikanti ta' bijodiversità f'dawn l-aħħar għexieren ta' snin;

3. Jirreferi għar-rikkezza kbira ta' speċijiet u għad-diversità ġenetika kbira ta' wċuħ tar-raba' 
u ta' annimali, u jagħti l-opinjoni tiegħu favur iż-żamma u t-tisħiħ ta' din id-diversità;

4. Jinnota li l-provvista tal-prodotti tar-raba' fis-suq ma tirriflettix bis-sħiħ id-diversità ta' l-
ispeċijiet u tal-varjetajiet, u jisħaq favur il-promozzjoni tad-diversità fil-provvista tal-
prodotti tar-raba' kemm fil-kummerċjalizzazzjoni diretta kif ukoll fil-
kummerċjalizzazzjoni li ssir b'koperazzjoni mal-bejjiegħa bl-imnut u ma' l-industrija ta' l-
ipproċessar;

5. Jinnota li l-produtturi agrikoli u dawk li jrabbu varjetajiet reġjonali jeħtieġu ċertezza 
legali għall-produzzjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni; jitlob għalhekk li d-Direttiva 
98/95/KE tiġi applikata immedjatament; din id-Direttiva titlob li jkun hemm bażi legali 
sabiex tiġi permessa, fil-qafas tal-leġiżlazzjoni dwar il-kummerċ taż-żrieragħ, il-
konservazzjoni ta' varjetajiet mhedda bl-erożjoni ġenetika, permezz ta' l-użu tagħhom in 
situ u fl-irziezet;

6. Jemmen li l-fatturi ewlenin li jwasslu għat-telf tad-diversità bijoloġika huma l-bidla fil-
klima, id-degradazzjoni ambjentali, l-użu ta' metodi intensivi fl-agrikoltura u l-
immaniġġjar mhux xieraq tal-foresti u tar-riżorsi ta' l-ilma;

7. Jirrimarka li hemm bżonn li tinżamm id-diversità tal-pajsaġġi rurali Ewropej, mhux biss 
biex ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin is-servizzi pprovduti mill-biedja sostenibbli, iżda 
wkoll biex jinżamm il-fluss tal-ġene bejn popolazzjonijiet selvaġġi ta' flora u fawna;

8. Jirrimarka li l-promozzjoni ta' denominazzjonijiet protetti ta' oriġini u indikazzjonijiet 
ġeografiċi protetti għandha rwol ewlieni biex tissalvagwardja l-ispeċjalitajit reġjonali, il-
kultura rurali sħiħa marbuta magħhom u l-prattiki agrikoli tradizzjonali marbuta 
magħhom li permezz tagħhom is-sistemi tal-biedja tal-kampanja u rurali jistgħu jiġu 
ppreservati bħala ambjenti naturali fejn jgħixu ħafna speċijiet selvaġġi;

9. Jirrimarka li fl-1992 sar l-ewwel pass biex il-ħarsien tal-bijodiversità jiġi integrat fil-
CAP, u li aktar tard, ir-riforma ta' l-2003 introduċiet miżuri bħall-konformità reċiproka,  
il-pagament waħdieni għal kull farm (decoupling) u l-iżvilupp rurali li jwasslu għal 
benefiċċji għall-bijodiversità; 10.

Jiġbed l-attenzjoni għar-regolament ġdid dwar l-iżvilupp rurali (perjodu ta' programmazzjoni 
2007-2013), li jipprovdi, fost affarjiet oħra, għall-iffinanzjar ta' Natura 2000, jinkludi 
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miżuri agrikoli-ambjentali u miżuri immirati biex jippreservaw ir-riżorsi ġenetiċi fil-
biedja u jappoġġjaw l-immaniġġjar sostenibbli tal-foresti u jmantni l-pagamenti għal żoni 
bi żvantaġġi naturali;

11. Jirrimarka li l-fondi li saru disponibbli fil-qafas finanzjarju 2007-2013 għall-Fond għall-
Iżvilupp Rurali (EAFRD), il-Fondi ta' Koeżjoni u Strutturali u Life+ fuq kollox jagħtu l-
opportunità biex ikompli l-finanzjament, bħala kwistjoni ta' prijorità, ta' proġetti dwar il-
bijodiversità u tan-netwerk Natura 2000;

12. Jiddeplora l-fatt, madankollu, li l-proposta tal-Kummissjoni, appoġġjata mill-Parlament, 
biex tipprovdi EUR 20 biljun oħra għall-politika dwar l-iżivilupp rurali fil-qafas 
finanzjarju 2007-2013 ma ġietx aċċettata mill-Kunsill, aktar u aktar billi l-flus setgħu 
jintużaw speċifikament biex ikomplu jwessgħu u japprofondixxu l-miżuri relatati mal-
bijodiversità;

13. Jiddeplora l-fatt li l-iffinanzjar disponibbli għall-EAFRD mhuwiex suffiċjenti biex 
jipproduċi l-effett mixtieq fuq l-immaniġġjar tan-netwerk Natura 2000, kif dan jiġi 
determinat mill-biedja u mill-industrija tal-foresti, u li l-appoġġ propost għat-titjib ta' l-
għarfien u monitorjar huwa partikolarment dgħajjef;

14. Jipproponi li l-bijodiversità ssir waħda mill-prinċipji ewlenin tal-'kontroll tas-saħħa' tal-
Politika Komuni ta' l-Agrikoltura li għandu jsir fl-2008;

15. Iqis li hemm il-ħtieġa li l-'kontroll tas-saħħa' ta' l-2008 jintuża biex jevalwa kemm il-
miżuri varji dwar il-bijodiversità huma effettivi, b'mod speċjali miżuri fil-qasam ta' l-
industrija tal-foresti, u biex jittratta n-nuqqasijiet f'dan il-qasam b'mod xieraq;

16. Iqis li l-biedja, billi tuża l-bijodiversità, għandha rwol essenzjali fl-immaniġġjar u fil-
manutenzjoni ta' din il-bijodiversità; iqis li l-CAP għandha tibda tippromwovi mudelli 
sostenibbli ta' produzzjoni li filwaqt li jkunu ekonomikament vijabbli, iħallu impatt 
pożittiv fuq l-ambjent u fuq il-valorizzazzjoni u r-riabilitazzjoni tal-bijodiversità ta' l-
akbar għadd possibbli ta' speċjijiet ta' annimali, ħxejjex u mikro-organiżmi;

17. Jirrakkomanda l-promozzjoni ta' sħubijiet (lokali/reġjonali) bejn is-sidien ta' l-art u l-
partijiet li jużawha, organizzazzjonijiet li jaħdmu favur il-konservazzjoni tan-natura, il-
gvern u ċentri ta' kompetenza speċjalizzata sabiex ikunu jistgħu jaħdmu flimkien biex 
isibu soluzzjonijiet lokali għal problemi ta' bijodiversità, billi jadottaw metodu minn isfel 
għal fuq;

18. Juri l-bżonn li jiġu prodotti miżuri speċifiċi biex jippromwovu l-bijodiversità fl-Istati 
Membri l-ġodda ta' l-UE, u jenfasizza l-fatt li s-servizzi marbuta ma' l-ekosistemi, bħall-
manutenzjoni tal-pajsaġġ, u attivitajiet ekonomiċi bħat-turiżmu jiddependu fuq xulxin;

19. Jitlob li l-kultivazzjoni u l-użu tal-bijomassa għall-produzzjoni ta' l-enerġija u bħala 
fjuwil tittieħed bħala opportunità biex tiżdied il-bijodiversità fil-biedja; iqis li dan għandu 
jkun rifless ukoll fl-iffinanzjar tar-riċerka fi ħdan is-Seba' Programm ta' Qafas għar-
riċerka u li l-kultivazzjoni tal-bijomassa m'għandhiex titħalla twassal għal tnaqqis fil-
bijodiversità fl-Unjoni Ewropea jew lil hinn minnha;

20. Jitlob lill-Kummissjoni biex   tikkunsidra kif aspetti tal-bijodiversità jistgħu jiġu 
inkorporati f'ċertifikat ta' l-ekoloġija, li madankollu għandu jkun suġġett għall-
kundizzjonijiet li ġejjin: il-fattibiltà reali taċ-ċertifikati ta' l-ekoloġija għandha tiġi 
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evalwata, ir-regoli tas-suq komuni m'għandhomx jiġu ppreġudikati bit-tgħawwiġ tal-
kompetizzjoni fost prodotti mill-Istati Membri u l-kompetittività tal-prodotti tal-
Komunità m'għandhiex titpoġġa fil-periklu permezz ta' rivali minn pajjiżi mhux membri;

21. Jiddispjaċih li fil-ftehimiet kummerċjali bilaterali u multilaterali ngħatat attenzjoni 
limitata għall-aspetti ta' bijodiversità; jaqbel ma' l-integrazzjoni tad-dimensjoni tal-
bijodiversità fil-kummerċ internazzjonali u fl-isforzi globali biex jinbidlu l-mudelli mhux 
sostenibbli tal-produzzjoni u tal-konsum;  jitlob għalhekk lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jagħtu l-ewwel prijorità biex jiġu rikonoxxuti kwistjonijiet mhux 
kummerċjali fin-negozjati tad-WTO li qed isiru bħalissa;

22. Jilqa' l-intenzjoni espliċita biex tittieħed azzjoni favur il-manutenzjoni tal-bijodiversità 
fuq livell globali, b'mod partikulari fil-qasam tal-koperazzjoni għall-iżvilupp;

23. Jappoġġja proġetti eżistenti fejn qed jiġu żviluppati indikaturi oġġettivi għall-monitorjar 
u għall-evalwazzjoni tal-bijodiversità u jitlob lill-Kummissjoni biex tiggarantixxi 
konformità ma' l-obbligi meħuda mill-Unjoni Ewropea fi ħdan il-Konvenzjoni għall-
Bijodiversità, jiġifieri l-użu sostenibbli u l-konservazzjoni tal-bijodiversità u l-qsim ġust u 
ekwitabbli tal-benefiċċji li jirriżultaw minnha, biex timpenja ruħha sabiex il-materjal ta' 
riferenza marbut ma' l-ispeċijiet u l-varjetajiet jinżamm biss fi stati firmatarji tal-
Konvenzjoni tal-Bijodiversità, u biex tarmonizza l-informazzjoni disponibbli u tagħmel 
użu min-netwerks eżistenti;

24. Jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn li l-pubbliku jingħata informazzjoni dwar l-azzjoni ta' l-
EU favur il-ħarsien tad-diversità bijoloġika u dwar il-benefiċċji ekonomiċi u soċjali ta' 
dan il-ħarsien;

25. Iqis li r-rekwiżiti attwali għar-rapporti għandhom ikunu metodiċi u simplifikati u li fil-
ġejjieni r-rapporti m'għandhomx iwasslu għal aktar piż amministrattiv.

26. Huwa tal-fehma li s-soċjetà kollha ta' l-UE, inklużi l-oqsma tal-kummerċ u ta' l-
edukazzjoni, għandha tkun involuta b'mod attiv fil-proċess tal-ħarsien tal-bijodiversità;

27. Jilqa' l-intenzjoni li jingħata rapport annwali lill-Parlament u lill-Kunsill dwar il-progress 
fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Bijodiversità.
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