
PA\697411MT.doc PE398.438v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW

2004 









 2009

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

2007/2204(INI)

28.11.2007

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

dwar ir-Reviżjoni ta' Nofs iż-Żmien tas-Sitt Programm Komunitarju ta' Azzjoni 
Ambjentali
(2007/2204(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Rumiana Jeleva



PE398.438v01-00 2/4 PA\697411MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\697411MT.doc 3/4 PE398.438v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 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. Jitlob lill-Kummissjoni, b'referenza għall-adozzjoni ta' l-Istrateġija mġedda ta'  l-UE għall-
Iżvilupp Sostenibbli min-naħa tal-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2006, sabiex l-iżvilupp 
sostenibbli jiżdied mal-lista tal-prijoritajiet ambjentali ewlewnin u sabiex jiġu adattati kif 
meħtieġ l-objettivi tas-Sitt Programm Komunitarju ta' Azzjoni Ambjentali, bil-għan li 
titjieb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini kollha;

2. Jenfasizza l-bżonn ta' implimentazzjoni effettiva u preċiża tal-leġiżlazzjoni ambjentali 
Komunitarja u jirrakkomanda li jiġu adottati miżuri ta' appoġġ speċjali għall-benefiċċju 
tar-reġjuni li qed jiffaċċjaw diffikultajiet biex jimplimentaw dak l-aspett ta' l-acquis 
Komunitarju; iħeġġeġ lill-awtoritajiet ta' l-Istati Membri sabiex ifasslu strateġiji ta' 
traspożizzjoni sabiex jiddefinixxu b'mod ċar l-irwoli u r-responsabilitajiet ta' l-awtoritajiet 
nazzjonali u reġjonali bi traspożizzjoni korretta u bl-implimentazzjoni tal-liġi ambjentali 
Komunitarja;

3. Jitlob koperazzjoni mill-qrib fuq livell Komunitarju fil-qasam tal-prevenzjoni tad-diżastri, 
kif definit fis-Sitt EPA, u jenfasizza l-bżonn ta' mekkaniżmu effettiv għal koperazzjoni 
reġjonali u intereġjonali fil-qasam tal-prevenzjoni tad-diżastri, rispons u mmaniġġjar u 
għajnuna reċiproka fl-eventwalità ta' diżatri bħal dawn; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
tinkludi l-prevenzjoni bħala wieħed mill-objettivi meta tindirizza l-kwistjoni tal-bidla fil-
klima;

4. Jenfasizza r-rabta fundamentali bejn politika ambjentali effiċjenti u kwalità tal-ħajja 
mtejba u, b'rabta ma' dan, jisħaq fuq l-importanza tad-dimensjoni reġjonali fl-
implimentazzjoni tas-sitt EAP, speċjalment f'azzjonijiet li jikkonċernaw il-mitigazzjoni u 
l-adattament għall-bidla fil-klima;  jisħaq fuq l-importanza ta' kampanji li jqajjmu l-
kuxjenza pubblika dwar l-objettivi tas-Sitt EAP u l-proċess ta' implimentazzjoni tagħha;

5. Jenfasizza l-bżonn ta' netwerks ta' parteċipanti lokali kkordinati aħjar sabiex jinfirxu l-
aħjar prattiki għar-reġjuni anqas żviluppati; jappoġġja l-promozzjoni ta' koperazzjoni 
ambjentali transkonfinali ma' pajjiżi u reġjuni madwar l-Unjoni Ewropea, bħar-reġjuni tal-
Baħar l-Iswed u l-Baħar Baltiku u kif ukoll il-Mediterran;

6. Ifakkar li l-investiment f'teknoliġiji innovattivi, li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent huwa fl-
aħħar mill-aħħar ta' benefiċċju, minkejja l-ispejjeż kbar fuq perjodu qasir, u jenfasizza l-
bżonn li r-reġjuni jħeġġu lill-kumpaniji sabiex jieħdu vantaġġ sħiħ minn dawn l-
investimenti;.

7. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jagħmlu l-aħjar użu mill-opportunitajiet l-ġodda ta' 
investiment li huma pprovduti mill-Fondi Strutturali u sabiex jiżguraw li l-Programmi 
Operattivi tagħhom jikkontribwixxu għat-titjib fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali Komunitarja u għall-għan dejjiemi ta' l-iżvilupp sostenibbli mifrux ma' l-UE 
kollha;
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8. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tgħin lill-awtoritajiet nazzjonali u lokali sabiex jissieħbu 
f'akkwisti sostenibbli konġunti billi jipprovdu qafas ċar li jiffaċilita d-definizzjoni ta' 
objettivi li jistgħu jitkejlu u l-kriterji ta' kwalità.
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