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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 s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Huwa tal-fehma li l-ħamrija hija l-bażi tal-produzzjoni tal-ikel uman, tal-għalf għaż-
żwiemel u bhejjem oħra, tat-tessuti u tal-fjuwils, u li għandha rwol importanti fil-qabda 
tas-CO2, billi, madankollu, il-ħamrija hija aktar minn qatt qabel esposta għal ħsara 
irreversibbli minħabba t-tgħawwir, it-tniġġis, it-tmelliħ, l-impermeabilità, it-tnaqqis ta’ 
sustanzi organiċi u t-telf ta’ bijodiversità fil-ħamrija;

2. Jistieden lill-Kunsill biex b’mod immedjat japprova l-pożizzjoni komuni tiegħu dwar id-
direttiva qafas dwar il-protezzjoni tal-ħamrija sabiex jiġi stabbilit strument Komunitarju li 
jagħmel il-ġlieda kontra dan it-theddid possibli;

3. Iqis li t-titjib fit-taħriġ tal-bdiewa żgħażagħ huwa neċessarju b’mod partikulari it-taħriġ 
dwar l-effetti tal-bidla fil-klima u l-irwol tal-produzzjoni agrikola fil-klima;

4. Iqis li l-ġestjoni integrata tar-riżorsi tal-ilma fl-agrikoltura għandha tinkludi strateġiji 
għall-immodernizzar u t-titjib tal-użu u tal-ġestjoni tal-ilma, ir-razzjonalizzazzjoni u l-
limitazzjoni tal-konsum tal-ilma;

5. Jistenna bil-ħerqa l-ħolqien tal-Osservatorju Ewropew tan-nixfa u tas-sistema tat-twissija 
bikrija, u jenfasizza l-bżonn li tiġi mtejba l-effikaċità tal-informazzjoni mogħtija mill-
Istati Membri u l-koordinazzjoni bejniethom;

6. Jitlob, fil-qafas ta’ suq dinji tas-CO2, biex jintħeġġu l-preservazzjoni u r-riġenerazzjoni 
tal-foresti, l-aktar fl-Istati Membri li tilfu l-patrimonju tagħhom ta’ foresti naturali, filwaqt 
li jenfasizza l-bżonn tal-implimentazzjoni ta’ ġestjoni sħiħa sostenibbli tal-foresti fl-
Unjoni Ewropea.
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