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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u 
s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi r-raba' rapport dwar il-koeżjoni jidentifika li l-bidla fil-klima, b'mod partikolari n-
nixfa u l-iskarsezza ta' l-ilma, hi waħda mill-isfidi l-ġodda b’implikazzjonijiet territorjali 
kbar li trid tiġi trattata mill-politika ta’ koeżjoni, u li sa llum din il-problema effettwat lil 
11% tal-popolazzjoni u 17% tat-territorju ta’ l-UE,

B. billi l-impatt ta' l-iskarsezza ta' l-ilma u tan-nixfa fl-UE huwa aktar qawwi f'ċerti reġjuni 
u jinħass aktar fl-ifqar reġjuni, filwaqt li jwassal għall-abbandun ta’ l-art, nirien tal-foresti 
u degradazzjoni tal-ħamrija, u jfixkel b’mod sinifikanti l-iżvilupp soċjali u ekonomiku ta’ 
dawk li jgħixu f’dawn ir-reġjuni, u billi l-effetti ekonomiċi ta’ l-iskarsezza ta’ l-ilma u n-
nixfa jikkostitwixxu sfida għall-kisba ta’ l-għanijiet ta’ Liżbona u l-objettivi tal-politika 
ta’ koeżjoni,

1. Iħeġġeġ lill-Kunsill biex mingħajr aktar dewmien jadotta deċiżjoni dwar il-proposta ta' 
Regolament li jistabbilixxi l-Fond ta' Solidarjetà ta' l-UE (COM(2005)0108), biex titjieb 
id-definizzjoni tal-kriterji u tas-sitwazzjonijiet eliġibbli, inklużi sitwazzjonijiet ta' nixfa, u 
b’hekk ikun aktar possibbli li tittieħed azzjoni kontra d-diżastri naturali b'mod aktar 
effettiv, flessibbli u bil-ħeffa, meta jitqies li l-Parlament diġà adotta l-pożizzjoni tiegħu 
f'Mejju 2006; isemmi, f’dan il-kuntest, li sabiex jitjieb l-immaniġġjar tar-riskju tan-nixfa 
jeħtieġ jitjieb l-użu tal-Fond ta’ Solidarjetà ta’ l-UE u l-Mekkaniżmu ta’ Protezzjoni 
Ċivili,  u li l-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom jimplimentaw 
Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma (Direttiva 2000/60/KE);

2. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-ekonomizzar ta’ l-ilma hu l-ewwel prijorità tal-
Kummissjoni bħala rispons għall-iskarsezza u l-perjodi ta’ nixfa; f’dan ir-rigward, 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tiżgura li l-użu tal-Fondi Strutturali ma jaħdimx kontra 
din il-prijorità, sabiex tinkorpora l-immaniġġjar ta’ l-ilma bħala kriterju li l-proġetti jridu 
jissodisfaw, u sabiex jikseb evidenza ta’ l-użu sħiħ mill-awtoritajiet lokali u reġjonali ta’ 
l-ekonomizzar ta’ l-ilma u tal-konformità tagħhom mar-rekwiżiti tad-Direttiva ta’ Qafas 
dwar l-Ilma, qabel ma jingħataw finanzjament mill-Fondi Strutturali;

3. Jagħraf li l-iskarsezza ta’ l-ilma u l-perjodi ta’ nixfa għandhom effetti diretti fuq il-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali; isostni li dan għandu jitqies b’mod adegwat fl-
iżvilupp tal-politika ġejjiena tal-koeżjoni, u li l-miżuri kollha baġitarji u strumenti oħra 
meħtieġa jsiru magħmula disponibbli għal dan l-għan;

4. Jenfasizza li n-natura transreġjonali u transkonfinali tal-baċiri tax-xmajjar jista’ jkollha 
impatt transkonfinali fuq ir-reġjuni tan-naħa ta’ fuq u t’isfel tax-xmajjar, u li għaldaqstant 
huwa indispensabbli għall-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali u lokali li jikkoperaw 
dwar il-kwistjoni ta’ l-iskarsezza ta’ l-ilma u tan-nixfa, filwaqt li jkun żgurat użu 
sostenibbli u tajjeb tar-riżorsi ta’ l-ilma;  iqis li l-ispeċifiċità ta’ l-iskarsezza ta’ l-ilma u l-
perjodi ta’ nixfa tirrikjedi azzjoni kkoordinata fil-livell ta’ UE u ta’ l-Istati Membri, kif 
ukoll fil-livell tal-gvernijiet reġjonali u lokali;
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5. Jistieden lill-awtoritajiet reġjonali u lokali sabiex japprofittaw ruħhom mill-
opportunitajiet kbar offruti mill-Fondi strutturali u jinvestu fit-titjib jew it-tiġdid ta’ l-
infrastruttura u t-teknoloġija eżistenti, b’mod partikulari f’reġjuni fejn ir-riżorsi ta’ l-ilma 
jinħlew minħabba t-tnixxija fil-pajpijiet ta’ l-ilma, inklużi, b’mod speċifiku, teknoloġiji 
ndaf li jiffaċilitaw l-użu effiċjenti ta’ l-ilma u jistgħu jiġu marbuta ma’ l-immaniġġjar 
integrat tar-riżorsi ta’ l-ilma (IRM), b’mod partikulari sabiex jindirizzaw l-isfida ta’ l-
effiċjenża fir-rigward ta’ l-ilma (mil-lat ta’ ekonomizzar u mil-lat ta’ użu mill-ġdid) fis-
setturi industrijali u tal-biedja kif ukoll min-naħa tal-konsumaturi domestiċi, inkluż fil-
ġżejjer u fl-ibgħad reġjuni;

6. Jinsisti, f'dan ir-rigward, li l-allokazzjoni tal-fondi infrastrutturali għandha tkun orjentata 
lejn it-titjib ta' l-immaniġġjar tal-kwalità ta' l-ilma u konformi mal-ħtiġijiet eżistenti;

7. Jisħaq li l-esperjenza dinjija turi li d-devjazzjoni tax-xmajjar twassal għal ħsara 
irreparabbli fil-kundizzjonijiet ekoloġiċi u idromorfoloġiċi, u tista’ tfisser li n-nies 
ikollhom jitilqu djarhom u li n-negozji jkollhom jirrilokaw, u b'hekk issir ħsara lill-
koeżjoni soċjali u ekonomika; jistieden lill-Istati Membri sabiex jevitaw kwalunkwe 
ħsara lill-baċiri tax-xmajjar tagħhom u sabiex jirrispettaw bis-sħiħ ir-rekwiżiti stipulati fl-
Artikoli 1 u 4 tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma, u jistieden lill-Kummissjoni sabiex l-
iffinanzjar ta’ l-UE tagħtih biss lil proġetti li jikkonformaw ma' dawn ir-rekwiżiti;

8. Jinnota li l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni li tindirizza l-isfida ta' l-iskarsezza ta' l-ilma 
u l-perjodi ta' nixfa (COM(2007)0414) ma tindirizzax il-problema li tinħoloq f'diversi 
reġjuni minħabba li d-drenaġġ ma jiġix ippurifikat;

9. Jisħaq li m’għandhiex tintesa l-ħtieġa li jkunu protetti r-riżorsi ta’ l-ilma ta’ taħt l-art jekk 
dawn għandhom ikunu inklużi fl-immaniġġjar ġenerali tar-riżorsi ta’ l-ilma;

10. Iħeġġeġ li jingħata appoġġ lis-sistemi kollha ta’ sistemi razzjonali għall-ġbir ta’ l-ilma 
tax-xita li jilħqu standards għolja ta’ saħħa pubblika.

11. Jitlob lill-Kunsill, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex iqisu l-
elementi ewlenin tal-komunikazzjoni dwar l-isfida tan-nuqqas ta' l-ilma u tan-nixfa fi 
ħdan setturi politiċi oħra, biex ikunu evitati effetti negattivi fil-qasam tal-ħarsien tar-
riżorsi ta' l-ilma; 

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jirrikonoxxu li d-deforestazzjoni u l-
iżvilupp urban bla rażan qed iwasslu għal żieda fl-iskarsezza ta’ l-ilma; jistieden lill-Istati 
Membri u lill-awtoritajiet ikkonċernati biex iqisu kwistjonijiet marbuta ma' l-ilma fl-
ippjanar ta' l-użu ta' l-art, l-aktar f'dak li jikkonċerna l-iżvilupp ta' l-attivitajiet ekonomiċi 
f'baċiri ta' xmajjar sensittivi, inkluż fil-gżejjer u fl-ibgħad reġjuni; jenfasizza li 
kwalunkwe provvista ta’ ilma, independentement mill-iskop tal-konsum tagħha, trid tkun 
konformi mal-prinċipju ta’ tariffi ġusti għall-ilma, u b’hekk tinkoraġġixxi lill-kumpaniji 
b’mod speċjali sabiex jużaw l-ilma b’mod aktar effiċjenti;

13. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippromwovi l-bidu ta’ l-operat ta’ l-Osservatorju 
Ewropew ta’ Perjodi ta’ Nixfa fil-qafas ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u 
jenfasizza li għandu jaħdem sabiex jikkomplementa d-dejta nazzjonali b’tagħrif reġjonali 
u lokali standard dwar ix-xita u l-konsum skond l-istaġuni u skond is-setturi sabiex 
jissaħħaħ it-teħid ta’ deċiżjonijiet sod u strateġiku;
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14. Jenfasizza l-importanza tar-reġjuni bħala forza ta’ tmexxija wara l-innovazzjoni 
teknoloġika fil-qasam ta’ l-ilma, meta jkun ikkunsidrat li l-effiċjenza ta’ l-ilma hi fattur 
importanti għall-kompetittività; għalhekk iħeġġeġ lill-awtoritajiet reġjonali biex 
jikkunsidraw il-koperazzjoni interreġjonali fil-livell nazzjonali u fil-livell internazzjonali, 
l-iskambju ta’ l-informazzjoni u l-isħubiji strateġiċi bl-għan li tiġi organizzata ġestjoni 
reġjonali ta’ l-ilma effiċjenti;

15. Jistieden lill-Kummissjoni u lir-reġjuni u l-bliet ta’ l-Istati Membri sabiex iħeġġu l-
iżvilupp ta’ kultura ta’ ekonomizzar ta’ l-ilma fl-UE billi jippromwovu l-ġbir ta' l-ilma 
tax-xita u billi jniedu kampanji sabiex iqajmu l-kuxjenza pubblika dwar l-ekonomizzar ta' 
l-ilma, pereżempju permezz ta' programmi edukattivi xierqa; jistieden lill-Kummissjoni 
sabiex tħeġġeġ l-iskambju tal-prattiki tajba fosti ir-reġjuni, il-bliet u l-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili, filwaqt li jiffukaw fuq miżuri għall-ekonomizzar ta’ l-ilma (inkluża l-
purifikazzjoni ta’ l-ilma tax-xita u tad-drenaġġ), għat-titjib fl-effiċjenza ta’ l-ilma u għall-
immaniġġjar tar-riskju ta’ perjodi ta’ nixfa;

16. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li s-sitwazzjoni ekonomika, il-kompetittività u l-
opportunitajiet ta’ l-iżvilupp ta’ reġjun huma ddeterminati mill-kwistjonijiet ambjentali 
kumplessi msemmija fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni;

17. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li t-tfassil ta’ politika effiċjenti ta’ l-ipprezzar ta' l-ilma li turi 
l-valur reali ta’ l-ilma jista’ jinkoraġġixxi lill-konsumaturi biex jibżgħu aktar għall-ilma;
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