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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 dawn is-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi r-raba' rapport dwar il-koeżjoni identifika l-bidla fil-klima, b'mod partikolari n-nixfa 
u n-nuqqas ta' l-ilma, bħala waħda mill-isfidi l-ġodda b'impatt territorjali qawwi, li l-
politika ta' koeżjoni trid tieħu azzjoni dwarha,  

1. Iħeġġeġ lill-Kunsill biex jadotta mingħajr aktar dewmien deċiżjoni dwar il-proposta ta' 
Regolament dwar il-Fond ta' Solidarjetà ta' l-UE, biex itejjeb id-definizzjoni tal-kriterji u 
ta' l-operazzjonijiet eliġibbli, inklużi okkorrenzi ta' nixfa, biex tittieħed azzjoni kontra d-
diżastri naturali b'mod aktar effettiv, flessibbli u adegwat, meta jitqies li l-Parlament diġà 
adotta l-pożizzjoni tiegħu f'Mejju 2006; 

2. Jitlob lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex japprofittaw mill-possibilitajiet kbar offruti 
mill-fondi strutturali, u jinvestu f'infrastrutturi li għandhom x'jaqsmu ma' l-immaniġġjar ta' 
l-ilma, b'mod partikolari biex tiġi ffaċċjata l-isfida ta' l-effiċjenza idrika. 

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

4. 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; 

5. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet kompetenti biex iqisu kwistjonijiet marbuta 
ma' l-ilma fil-pjanifikazzjoni ta' l-użu ta' l-art, primarjament f'dak li jikkonċerna l-iżvilupp 
ta' l-attivitajiet ekonomiċi f'baċiri idrografiċi sensittivi;

6. Jistieden lir-reġjuni u lill-ibliet biex iniedu kampanji ta' sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini 
biex jippromwovu n-nuqqas ta' ħela ta' l-ilma, u jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex 
tħeġġeġ l-iskambju ta' prattiki tajba bejn ir-reġjuni u l-ibliet dwar il-miżuri meħuda biex 
ma jinħeliex l-ilma, jiżdied l-użu razzjonali u jiġi mmaniġġjat ir-riskju ta' nixfa.
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