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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar it-Twaqqif tat-telf tal-Bijodiversità sa l-2010  
(2006/2233(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar "It-Twaqqif tat-telf tal-
Bijodiversità sa l-2010 - u lil hinn: it-tisħiħ tas-servizzi ta’ l-ekosistema għall-ġid tal-
bniedem" (COM(2006)0216),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-20 ta' Ottubru 1998  dwar il-komunikazzjoni 
mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar strateġija tal-Komunità 
Ewropea għall-bijodiversità1

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-14 ta' Marzu 2002 dwar il-komunikazzjoni 
mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar il-pjanijiet ta' azzjoni għall-
bijodiversità fl-oqsma tal-konservazzjoni ta' riżorsi naturali, agrikultura, sajd, u 
kooperazzjoni għall-iżvilupp u dik ekonomika2,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tiegħu tal-25 ta' Ġunju 1993 dwar il-proposta għal deċiżjoni 
tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta' April 1979 dwar il-
konservazzjoni ta' tjur selvaġġ (Direttiva ta' l-Għasafar)4 u r-riżoluzzjoni tas-17 ta' Jannar 
2001 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni ta' l-
ambjenti naturali (Direttiva dwar l-Ambjenti Naturali)5,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tal-31 ta' Mejju 2001 dwar il-proposta tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li toħloq is-Sitt Programm Komunitarju ta' Azzjoni għall-Ambjent 
(2001-2010)6,

– wara li kkunsidra r-Reviżjoni ta' l-Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli ta' l-UE (EUSDS) 
- Strateġija Mġedda7,

– wara li kkunsidra r-riżultat tat-tmien laqgħa tal-Konferenza tal-Firmatarji (COP 8) tal-
Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika u tat-tielet laqgħa tal-Firmatarji (MOP 3) tal-
Protocol ta' Kartagena dwar il-Bijosikurezza,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u Sikurezza ta' 

  
1 ĠUC 341, 9.11.1998, p. 41.
2 ĠUC 047 27.02.2003, p. 0575.
3 ĠU C 194, 19.7.1993, p. 401.
4 ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1.
5 ĠU C 262, 18.9.2001, p. 132.
6 ĠU C 47 E, 21.2.2002, p. 113.
7 Dokument tal-Kunsill 10117/06, 9.6.2006.
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l-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali u tal-Kumitat għas-Sajd 
(A6-0000/2006),

A. billi r-rata attwali inkwetanti ta' telf ta' bijodiversità hemm ċans tajjeb li ssir aktar 
mgħaġġla u tkompli sejra fin-nuqqas ta' miżuri fuq skala kbira,  

B. billi s'issa m'hemm ebda indikaturi xierqa disponibbli biex jiġi mkejjel b'mod effettiv il-
limitu sa fejn l-esiġenzi tad-diversità bijoloġika qed jiġu sodisfatti fi ħdan l-
implimentazzjoni tal-politiki varji,

C. billi l-bijodiversità għandha rwol essenzjali fil-manteniment tal-ħajja u ta' l-għixien, ta' l-
iżvilupp ekonomiku u soċjali, tal-benesseri tal-bniedem, kif ukoll fil-kisba tal-Miri tal-
Millenju għall-Iżvilupp għall-2015,

D. billi, skond l-Evalwazzjoni tal-Millenju ta' l-Ekosistemi tan-NU fl-2005, 2/3 ta' l-
ekosistemi kollha marru lura mill-bidu tas-sittinijiet,

E. billi hemm ħtieġa urġenti għal sforzi intensifikati u koordinati sabiex sa l-2010 l-aktar tard 
jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità,

1. Jilqa' b'sodisfazzjoni il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "It-Twaqqif tat-telf tal-
Bijodiversità sa l-2010 - u lil hinn: it-tisħiħ tas-servizzi ta’ l-ekosistema għall-ġid tal-
bniedem" (COM(2006)0216), għall-approċċ konċettwali tagħha, l-objettivi prijoritarji 
2007-2008 u l-miżuri prinċipali tagħha ta' appoġġ ;

2. Jesprimi tħassib profond dwar it-telf kontiwu ta' bijodiversità u l-fatt relatat li s-servizzi ta' 
l-ekosistema sejrin lura;

3. Jirrikonoxxi l-valur intrinsiku tal-bijodiversità u l-importanza vitali li ekosistemi 
b'saħħtihom għandhom għall-prosperità u l-benesseri fl-UE u madwar id-dinja kollha;

4. Jisħaq li t-telf tal-bijodiversità huwa importanti daqs il-bidla fil-klima; jisħaq li l-bidla fil-
klima u t-telf tal-bijodiversità huma marbutin ma' xulxin mill-qrib;

5. Jafferma mill-ġdid il-bżonn urġenti li jsir sforz sabiex jitwettqu l-impenji sabiex jieqaf it-
telf tal-bijodiversità fl-UE sa l-2010 (mill-Kunsill Ewropew ta' Gothenburg fl-2001, l-
Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli u s-Sitt Programm ta' Azzjoni għall-Ambjent);
jenfasizza l-ħtieġa urġenti għal sforzi intensifikati u koordinati sabiex tieqaf din it-
tendenza, b'mod partikolari fid-dawl tal-ftit żmien li fadal sabiex jintlaħqu l-impenji 2010;

6. Jirrikonoxxi l-importanza kritika tal-kunċett emerġenti ta' servizzi ta' ekosistema kif 
promoss mill-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni u jissuġġerixxi li l-manteniment tas-
servizzi ta' ekosistema għandu jsir għan fundamentali għall-politiki kollha orizzontali jew 
settorjali ta' l-UE;

7. Jilqa' b'sodisfazzjoni il-Pjan ta' Azzjoni ta' l-UE għall-2010 u Lilhinn u jirrikonoxxi li dan 
huwa għodda vitali u opportunità ta' l-aħħar sabiex jinġabru flimkien il-partijiet interessati 
kollha fuq livell Komunitarju u ta' SM dwar azzjonijiet ewlenin sabiex jitwettqu l-impenji 
ta' l-2010; iżda minħabba ż-żmien limitat li fadal għall-implimentazzjoni, iħeġġeġ lill-
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Kummissjoni sabiex tiżgura li l-istrutturi meħtieġa jkunu f'posthom sabiex ikun hemm 
implimentazzjoni immedjata u effettiva fuq livell Komunitarju u dak ta' SM;

8. Jirrikonoxxi li l-Pjan ta' Azzjoni mhux ser ikun biżżejjed sabiex jikkonserva l-bijodiversità 
u jsostni s-servizzi ta' l-ekosistema fit-tul; jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta sabiex jitnieda 
dibattitu Ewropew dwar viżjoni fit-tul bħala qafas għal politika fit-tul; jistieden lill-
Kummissjoni sabiex tibda proċess għal żvilupp ta' viżjoni Ewropea fit-tul għall-
bijodiversità, bħala qafas għal aktar politika fit-tul;

QASAM TA' POLITIKA 1 - IL-BIJODIVERSITÀ U L-UE

L-aktar ambjenti naturali u speċijiet importanti (Objettiv 1)

9. Jisħaq l-irwol vitali li għandhom id-Direttivi ta' l-Għasafar u ta' l-Ambjenti Naturali fil-
ħarsien tal-bijodiversità ta' l-UE, jirrikonoxxi l-importanza li jintlesta n-netwerk Natura 
2000 fuq l-art u fil-baħar, ta' l-immaniġġjar effettiv u ffinanzjar xieraq tan-netwerk, ta' l-
ippjanar dwar l-użu ta' l-art li jqis dan, u tat-tisħiħ tal-koerenza, ta' l-elastiċità u l-
konnettività tan-netwerk, b'mod partikolari fid-dawl ta' bidla fil-klima;

10. Jisħaq dwar l-importanza ta' miżuri addizzjonali ffukati fuq speċijiet mhedda u 
jirrikonoxxi l-valur li l-użu ta' pjanijiet ta' l-azzjoni għall-ispeċijiet jitwessa' f'dan ir-
rigward;

11. Jenfasizza l-importanza tal-livell għoli ta' bijodiversità fir-reġjuni l-aktar fuq barra u jitlob 
li jittieħdu miżuri tat-tip Direttivi tan-Natura sabiex din tiġi kkonservata u l-użu tagħha 
jkun sostenibbli.

Ambjent tal-kampanja usa u ambjent marittimu wiesa' (Objettivi 2 & 3)

12. Jirrikonoxxi li l-ippjanar ta' l-użu ta' l-art u l-isfruttament ta' l-ispeċijiet selvaġġi (permezz 
ta' kaċċa u sajd) huma fatturi ewlenin li jaffettwaw il-bijodiversità u s-servizzi ta' 
ekosistema; jisħaq b'mod partikolari dwar theddid għar-raba u foresti b'valur naturali għoli 
li ġej kemm mill-intensifikazzjoni u kemm mill-addandunament; jirrikonoxxi t-theddid lil 
stokkijiet tal-ħut, speċijiet li m'humiex fil-mira u ambjenti naturali marittimi li ġej minn 
prattiki ta' sajd li m'humiex ekoloġikament sostenibbli inkluż is-sajd illegali;

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jisfruttaw l-opportunitajiet kollha disponibbli fi ħdan il-
CAP u s-CFP sabiex jappoġġjaw il-miri tal-bijodiversità fl-ambjent tal-kampanja usa u fl-
ambjent marittimu wiesa' (ie. 'l barra mis-siti Natura 2000); jitlob li jkun hemm aktar 
integrazzjoni tal-kunsiderazzjoni tal-bijodiversità u tas-servizzi ta' l-ekosistema fil-CAP u 
s-CFP u li jkun hemm identifikazzjoni b'mod partikolari ta' l-opportunità pprovduta f'dan 
ir-rigward mir-reviżjoni tal-baġit 2008-2009,

14. Jisħaq dwar l-importanza ta' implimentazzjoni f'waqtha u effettiva tad-Direttiva ta' Qafas 
dwar l-Ilma sabiex jinkiseb 'status ekoloġiku tajjeb' għall-ilma ħelu u r-Rakkomandazzjoni 
dwar Immaniġġjar Integrat taz-Zoni tal-Kosta; jisħaq dwar l-importanza li tinħoloq 
Direttiva ta' Qafas Marittima ambizzjuża bil-għan li tinkiseb 'kundizzjoni ambjentali tajba' 
ta' l-ambjent marittimu; jisħaq dwar l-importanza li l-Istrateġija Marittima li ġejja tagħti 
lill-manteniment tal-bijodiversità u s-servizzi ta' l-ekosistema bħala objettiv ewlieni li 
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jiżboq lill-oħrajn.

15. Jirrikonoxxi l-ħsara kbira li qed issir lill-ekosistemi fl-UE minn sustanzi li jniġġżu, 
speċjalment minn sustanzi mifruxa li jniġġżu b'effett aċidifikanti u ewtrofikanti  
(acidifying and eutrophicating pollutants), inkluża l-ammonja minn sorsi agrikoli; jisħaq 
dwar l-importanza li l-pressjonijiet minn dawn is-sustanzi li jniġġżu jitnaqqsu, 
speċjalment f'siti tan-Natura 2000  u siti oħra ta' valur għoli u kif ukoll madwarhom;
jenfasizza l-opportunità li dan it-tħassib jiġi indirizzat fir-reviżjoni li jmiss tad-Direttiva 
dwar il-Limiti Massimi Nazzjonali ta' Emissjonijiet kif ukoll permezz ta' implimentazzjoni 
f'waqtha ta' l-Istrateġija Tematika għall-Kwalità ta' l-Arja;

16. Jirrikonoxxi t-theddid għall-ekosistemi minn ċerti pestiċidi, prodotti li jagħmluha diffiċli li 
n-nar jaqbad (flame retardants) u kimiċi oħrajn persistenti, bijoakkumulanti u tossiċi;
jisħaq dwar l-importanza f'dan ir-rigward ta' implimentazzjoni effettiva ta' l-Istrateġija 
Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi u tar-REACH; jisħaq dwar il-bżonn li jkun 
hemm immoniterjar tal-bijoakkumulazzjoni ta' sustanzi bħal dawn permezz ta' predaturi 
fil-quċċata tal-katina ta' l-ikel f'ambjenti terrestri, ta' ilma ħelu u dawk marittimi.

Żvilupp reġjonali u territorjali (Objettiv 4)

17. Jirrikonoxxi l-frammentazzjoni dejjem tikber ta' ekosistemi li ġejja mill-espansjoni ta' l-
infrastruttura, l-industrija u z-zoni ta' abitazzjoni; jafferma li b'ippjanar bilgħaqal, il-ħsara 
lill-ekosistemi tista' tonqos ferm u jistgħu jiġu identifikati opportunitajiet li minnhom 
jibbenefikaw l-ekosistemi; iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li proġetti ffinanzjati 
mill-fondi ta' koeżjoni u dawk strutturali ma jagħmlux ħsara lill-bijodiversità u lis-servizzi 
ta' l-ekosistema iżda jtejbu l-benefiċċji tal-bijodiversità; iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex 
jagħtu prijorità lill-manteniment u l-irkupru tal-bijodiversità u tas-servizzi ta' ekosistema 
fl-ippjanar ta' l-ispazju fuq livelli nazzjonali, reġjonali u lokali; u jiżguraw li jagħtu każ 
xieraq tal-bijodiversità fl-SEAs u l-EIAs.

Speċijiet aljeni invażivi u Ġenotipi Aljeni (Objettiv 5)

18. Jirrikonoxxi li l-IAS huma theddida ewlenija għall-bijodiversità, u li l-firxa ta' l-IAS qed 
tiggrava minħabba ż-żieda fiċ-ċaqlieq ta' persuni u ta' merkanzija; iħeġġeġ l-iżvilupp ta' 
risposta komunitarja komprensiva għall-probelma, inklużi sistema ta' twissija minn 
kmieni, l-irranġar ta' nuqqasijiet fil-qafas leġiżlattiv, inkluż l-iżvilupp ta' Strateġija ta' l-
UE għall-IAS;

19. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jimplimentaw il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-
Kontroll u l-Immaniġġjar ta' l-Ilma għas-Saborra tal-Vapuri u Sedimenti fi ħdan l-IMO;

20. Jenfasizza l-importanza li l-qafas leġiżlattiv ta' l-UE dwar l-Organiżmi Ġenetikament 
Modifikati jiġi implimentat b'mod sħiħ;

QASAM TA' POLITIKA 2 - IL-BIJODIVERSITÀ TA' L-UE U DIK GLOBALI

Tmexxija internazzjonali (Objettiv 6)

21. Jappoġġa bis-sħiħ l-implimentazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità 
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Bijoloġika (CBD) u jħeġġeġ sens ta' tmexxija min-naħa ta' l-UE f'dan ir-rigward; jisħaq 
dwar l-importanza li l-programmi ta' ħidma tas-CBD, inklużi dawk dwar zoni mħarsa, jiġu 
implimentati; jisħaq dwar il-bżonn li tiġi ffinalizzata ħidma fuq reġim internazzjonali 
dwar l-aċċess għal riżorsi ġenetiċi u għall-kondiviżjoni tal-benefiċċji;

22. Jirrikonoxxi t-theddida għall-bijodiversità fl-ibħra miftuħa;  iħeġġeġ it-tiswir ta' ftehima 
dwar il-ħarsien tal-bijodiversità fl-ibħra miftuħa fi ħdan il-Konvenzjoni tan-NU dwar il-
Liġi tal-Baħar; iħeġġeġ lill-UE sabiex tkompli tieħu rwol ta' tmexxija f'dan il-qasam;

23. Jenfasizza t-theddida tas-sajd bit-tkarkir tal-qiegħ fl-ibħra fondi (deep sea bottom-
trawling) għall-bijodiversità;  jinnota d-deċiżjoni riċenti fl-Assemblea Ġenerali tan-NU 
f'dan ir-rigward; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta kemm jista' jkun malajr 
proposti leġiżlattivi dwar is-sajd bit-tkarkir tal-qiegħ fl-ibħra miftuħa u fl-ilmijiet ta' l-UE;
iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex taħdem flimkien man-NU lejn implimentazzjoni urġenti 
ta' miżuri li jħarsu l-ambjenti naturali fil-fond tal-baħar fl-ibħra miftuħa minn sajd bit-
tkarkir tal-qiegħ.

24. Jendorsja kompletament il-konklużjonijiet tal-Konferenza ta' Pariġi: 'Messaġġ minn-
Pariġi' (19-21 ta' Settembru 2006) dwar il-bijodiversità fil-Kooperazzjoni Ewropea għall-
Iżvilupp; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri relevanti sabiex jiżguraw 
iffinanzjar xieraq għal kwistjonijiet ambjentali u ta' bijodiversità fil-Pajjiżi u fit-Territorji 
ta' l-UE lilhinn mix-xtut u biex, f'koordinazzjoni ma' l-awtoritajiet lokali jiżguraw li 
entitajiet lokali u NGO's ikollhom aċċess aħjar għall-programmi Ewropej.

Għajnuna barranija (Objettiv 7)

25. Jikkondividi t-tħassib serju tar-Rapport tal-Qorti ta' l-Awdituri dwar l-integrazzjoni 
ambjentali fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-konklużjonijiet tar-reviżjoni tal-politika ta' 
l-UE għall-bijodiversità (2004) dwar il-livell baxx ta' implimentazzjoni tal-Pjan ta' 
Azzjoni tal-Bijodiversità għall-Kooperazzjoni Ekonomika u ta' l-Iżvilupp; jilqa' 
b'sodisfazzjon it-talba tal-Konsensus ta' l-UE għall-Iżvilupp għal 'allokazzjoni' akbar ta' 
fondi għall-bijodiversità u għal 'integrazzjoni' aktar b'saħħitha tal-bijodiversità fil-
kooperazzjoni għall-iżvilupp.

26. Jirrimarka li, minkejja l-aspirazzjonijiet, il-fondi 'allokati' għall-bijodiversità fil-
programmi tal-Komunità u ta' l-Istati Membri għall-għajnuna esterna huma limitati ħafna;
jilqa' b'sodisfazzjon ir-4 riforniment tal-Faċilità Ambjentali Globali iżda jesprimi dispjaċir 
li dan ma' jirrappreżentax żieda fl-iffinanzjar għall-bijodiversità f'termini reali; jesprimi l-
importanza vitali li jiġu marbuta fondi allokati limitati għall-bijodiversità f'pajjiżi terzi;

27. Jenfasizza l-importanza vitali ta' 'integrazzjoni' ('mainstreaming') effettiva tat-tħassib dwar 
il-bijodiversità fil-programmi ta' għajnuna esterna tal-Komunità u ta' l-Istati Membri 
(inkluzi miżuri ta' appoġġ baġitarju) sabiex jiġi żgurat li dawn ma jirriżultawx fi ħsara 
għall-bijodiversità u għas-servizzi ta' ekosistema; jisħaq dwar l-importanza, f'dan ir-
rigward, li fil-pajjiżi riċevituri tinbena l-kapaċità li jintegraw it-tħassib dwar il-
bijodiveristà fl-istrateġiji nazzjonali ta' żvilupp (inklużi strateġiji għat-tnaqqis tal-faqar);

28. Jesprimi tħassib serju li, minkejja l-aspirazzjonijiet tal-politika, fir-realtà hemm riskju 
għoli li l-ġenerazzjoni l-ġdida tal-Karti ta' Strateġija tal-Pajjiżi u r-Reġjuni ser ikomplu 
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jinjoraw il-ħtiġijiet tal-bijodiversità mingħajr involviment ħafna aktar proattiv min-naħa 
tal-Kummissjoni mal-pajjiżi riċevituri f'dan ir-rigward;

Kummerċ (Objettiv 8)

29. Jirrikonoxxi l-'marka ekoloġika' (ecological footprint) li l-kummerċ ta' l-UE iħalli fuq il-
bijodiversità u s-servizzi ta' l-ekosistema f'pajjiżi terzi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri sabiex jidentifikaw impatti ewlenin li l-kummerċ għandu fuq il-bijodiversità 
u s-servizzi ta' l-ekosistema, b'mod partikolari permezz ta' evlawazzjonijiet ta' impatt dwar 
is-sostenibilità; jisħaq dwar l-importanza li jsiru miżuri sabiex jitnaqqas l-impatt 
ekoloġiku tal-globalizzazzjoni fil-kuntest ta' ftehimiet multilaterali, reġjonali u bilaterali 
ta' kummerċ ħieles;

30. Jesprimi tħassib serju dwar l-importazzjoni fl-UE ta' prodotti, inklużi injam, żejt tal-palm 
u soybean, li jinkoraġġixu d-deforestazzjoni tropikali; jesprimi tħassib li t-talba emerġenti 
għall-bijofjuwils tista' tagħmel il-pressjoni fuq il-foresti tropikali aktar gravi; jitlob azzjoni 
urġenti mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri sabiex jadottaw miżuri sabiex jevitaw jew 
jimminimizzaw l-impatti negattivi li kummerċ ta' dan it-tip għandu fuq foresti tropikali, 
inklużi ftehimiet bilaterali fi ħdan il-programm għall-infurzar tal-liġijiet, it-tmexxija u l-
kummerċ fil-qasam forestali (FLEGT); iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tipproponi kemm 
jista' jkun malajr analiżi tal-possibilitjiet għal aktar leġiżlazzjoni sabiex tnaqqas l-
importazzjoni ta' injam maqtugħ b'mod illegali;

31. Jistieden lill-Istati Membri sabiex isaħħu l-isforz sabiex jiġġieldu kontra l-kummerċ 
illegali fi speċijiet elenkati fis-CITES u jistieden lill-Istati Membri u lil-Kummissjoni 
sabiex isaħħu risposta u azzjonijiet koordinati għall-infurzar tas-CITES;

32. Jesprimi tħassib li ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd fil-passat għamlu l-pressjoni fuq 
stokkijiet tal-ħut, speċijiet li mhumiex fil-mira u ambjenti naturali fl-ibħra tal-pajjiżi terzi 
agħar; jisħaq dwar l-importanza kritika li jiġi żgurat li ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd 
jiżguraw li l-istokkijiet tal-ħut jinżammu f'livelli li jgħinu biex ikun hemm l-akbar qabda 
sostenibbli u jnaqqsu l-impatt fuq speċijiet li m'humiex fil-mira u fuq ambjenti naturali 
marittimi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li l-flotot tas-sajd 
ta' l-UE joperaw f'konformità ma' dawn il-ftehimiet.

QASAM TA' POLITIKA 3 - IL-BIJODIVERSITÀ U L-BIDLA FIL-KLIMA

Il-Bidla fil-Klima (Objettiv 9)

33. Jirrikonoxxi li beda perjodu inevitabbli ta' bidla fil-klima li ser ikollu impatti sinifikanti 
fuq l-ekosistemi ta' l-UE u dawk globali; jisħaq li ħafna mill-impatti tal-bidla fil-klima fuq 
is-soċjetajiet u l-ekonomiji umani ser jinħassu permezz tal-bidla fl-ekosistemi;  
jirrikonoxxi li bidliet fl-ekosistemi u impatti fuq l-ispeċijiet diġà qed jiġu osservati;
għalhekk jisħaq dwar l-importanza vitali li jkun hemm approċċ ekosistemiku ta' 
adattament għall-bidla fil-klima, b'mod partikolari fir-rigward ta' politiki li jaffettwaw l-
użu ta' l-art, l-ilma u l-baħar;  u sabiex l-UE tkompli tieħu rwol b'saħħtu ta' tmexxi fuq 
livell internazzjonali fil-ħidma sabiex jonqsu l-emissjonijiet globali b'effett serra;  

34. Jisħaq dwar l-importanza li jiġi żgurat li miżuri sabiex tonqos il-bidla fil-klima, bħal m'hu 
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l-iżvilupp ta' sorsi ta' enerġija li jiġġeddu, jiġu evalwati sabiex jiġi żgurat li dawn iqisu l-
impatti negattivi potenzjali fuq il-bijodiversità u li impatti bħal dawn jiġu evitati jew 
imminimizzati - partikolarment fir-rigward ta' windfarms u bijofjuwils;

35. Jirrikonoxxi li l-bidla fil-klima ser tpoġġi pressjonijiet addizzjonali qawwijin fuq l-
ekosistemi ta' l-UE; jisħaq dwar l-importanza vitali li jkun hemm netwerk koerenti ta' zoni 
protetti (speċjalment siti tan-Natura 2000) u dwar l-importanza ta' ambjent usa b'saħħtu 
sabiex tissaħħaħ il-elastiċità ta' l-ekosistemi għall-bidla fil-klima;  għalhekk jisħaq il-
bżonn li jitnaqqsu l-pressjonijiet 'konvenzjonali' fuq l-ekosistemi (frammentazzjoni, 
sfruttament żejjed, tniġġiż, speċijiet aljeni invażivi);  il-bżonn li jiġu maħsuba miżuri 
addizzjonali apposta sabiex jindirizzaw il-pressjonijiet addizzjonali tal-bidla tal-klima; kif 
ukoll evalwazzjoni urġenti ta' l-aktar ambjenti naturali u speċijiet li qegħdin f'riskju 
minħabba l-bidla fil-klima;

QASAM TA' POLITIKA 4 - IL-BAŻI TA' L-GĦERF

Għerf (Objettiv 10)

36. Jirrikonoxxi l-isfida immensa ppreżentata mill-bżonn li nifhmu l-bijodiversità; jesprimi 
tħassib serju li l-livell ta' riżorsi dedikati għar-riċerka dwar il-bijodiversità u l-ekosistemi 
huwa wisq baxx meta wieħed iqis l-importanza kritika ta' din il-kwistjoni fir-rigward tal-
prosperità u l-benesseri tagħna;  iħeġġeġ sabiex tingħata prijorità akbar lill-iffinanzjar 
għar-riċerka dwar il-bijodiversità fil-programmi ta' riċerka Komunitarji (FP7) u 
nazzjonali;

37. Jirrikonoxxi l-bżonn li jkun hemm mekkaniżmi aktar effettivi sabiex il-bażi ta' evidenza 
relatat mal-bijodiversità u s-servizzi ta' l-ekosistema jkollu effett fuq il-politika fuq livelli 
tal-Komunità, ta' l-Istati Membri u dawk internazzjonali; jappoġġja l-proposta sabiex 
jinħoloq mekkaniżmu ġdid ta' l-UE għal parir indipendenti u awtoritarju għal dan il-għan, 
li jqis id-dispożizzjonijiet eżistenti.

MIŻURI TA' APPOĠĠ

L-Iffinanzjar

38. Jesprimi tħassib serju dwar il-limiti finanzjarji għall-appoġġ għan-Natura 2000 u għal 
azzjonijiet oħrajn ta' bijodiversità fil-Pjan ta' Azzjoni ta' l-UE għall-2010 u Lilhinn, li 
ġejjin mid-deċiżjonijiet dwar il-Perspettivi Finanzjarji;

39. Jisħaq dwar ir-responsabilità ta' l-Istati Membri sabiex jieħdu l-opportunitajiet kollha 
disponibbli fi ħdan il-CAP, is-CFP u l-Fondi ta' Koeżjoni u dawk Strutturali u l-Life+ u s-
Seba' Programm ta' Qafas u sabiex jallokaw aktar riżorsi nazzjonali; iħeġġeġ sabiex 
tingħata kunsiderazzjoni akbar lill-bżonnijiet finanzjarji fir-reviżjoni tal-baġit 2008-2009, 
li matulha għandu jkun hemm evalwazzjoni ta' kemm l-iffinanzjar ta' l-UE għall-
bijodiversità, speċjalment għan-Natura 2000, qed ikun biżżejjed u disponibbli.

It-tisħiħ tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet

40. Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta għal dibattitu ta' l-UE dwar viżjoni aktar fit-tul għall-
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bijodiversità u s-servizzi ta' l-ekosistema bħala qafas għal politika; jisħaq li dan id-
dibattitu għandu jkun marbut b'mod espliċitu mad-dibattitu dwar il-Futur ta' l-Ewropa;
iħeġġeġ li dan id-dibattitu jsir bl-aktar mod inklużiv possibbli u, b'mod partikolari, għandu 
jsir ukoll fir-reġjuni; iħeġġeġ li l-valuri Ewropej relatati man-natura (kemm fl-UE u kif 
ukoll madwar id-dinja) għandhom ikunu parti espliċita mid-Dikjarazzjoni dwar il-Valuri 
Ewropej proposta mill-Presidenza Ġermaniża;

41. Jirrikonoxxi l-kwalità għolja ta' l-evalwazzjonijiet ta' l-impatt relatati ma' inizzjattivi ta' 
politika ambjentali tal-Komunità; jesprimi dispjaċir li d-dimensjoni ambjentali fl-
evalwazzjonijiet ta' l-impatt relatati ma' l-inizzjattivi ta' politika fl-oqsma oħrajn hija ħafna 
drabi dgħajfa; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jgħarblu l-inizzjattivi 
ġodda kollha ta' politika għal impatti negattivi sinifikanti fuq il-bijodiversità u sabiex 
jiżguraw li fejn jiġu identifikati impatti potenzjali simili, ikun hemm trattament xieraq tal-
kunsiderazzjonijiet tal-bijodiveristà, inklużi impatti fuq servizzi ta' l-ekosistema, fil-
proċess ta' l-evalwazzjoni ta' impatt;

42. Jisħaq dwar l-importanza ta' kumplimentarjetà bejn azzjonijiet fuq livelli Komunitarji u ta' 
Stati Membri;  jirrikonoxxi l-valur uniku tal-Pjan ta' Azzjoni ta' l-UE għall-2010 u Lilhinn 
bħala għodda li ssaħħaħ il-kumplimentarjetà; għalhekk iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex 
iġibu l-azzjonijiet tagħhom f'konformità ma' dawk tal-Pjan ta' Azzjoni;  iħeġġeġ lill-Istati 
Membri sabiex jestendu din il-konformità sal-livelli reġjonali u lokali;

43. Jisħaq dwar l-importanza ta' l-ippjannar ta' ispazji fir-rigward tal-bijodiversità u s-servizzi 
ta' l-ekosistema; iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex isaħħu l-approċċi u l-metodi fuq livelli 
reġjonali u lokali sabiex isostnu l-bijodiversità u s-servizzi ta' ekosistema, inkluż permezz 
ta' l-applikazzjoni kumplimentari tan-Natura 2000, l-ippjannar ta' l-immaniġġjar ta' widien 
imħaffrin mix-xmajjar (river basin) u miżuri ta' żvilupp rurali, u fil-baħar permezz ta' l-
implimentazzjoni ta' l-approċċ ta' l-ekosistemi kif stipulat fid-Direttiva Marittima 
Strateġika.

Sħubijiet

44. Jilqa' b'sodisfazzjon it-talba sabiex jissaħħu s-sħubijiet bejn l-interessi tal-bijodiversità u 
gruppi interessati ewlenin;  jisħaq l-importanza tas-sħubijiet ma' sidien ewlenin u 
utilizzaturi tar-riżorsi ta' l-art, ta' l-ilma u dawk marittimi; jappoġġja b'mod partikolari, 
sħubijiet ma' kaċċaturi, sajjieda, bdiewa u nies li jieħdu ħsieb il-foresti (forsters, u mas-
setturi tal-kummerċ u tal-finanzi; jirrikonoxxi l-irwol importanti li l-Countdown 2010 
għandu f'dan ir-rigward.

Edukazzjoni, għarfien u parteċipazzjoni

45. Jisħaq dwar l-importanza li jiżdied il-fehim pubbliku ta' l-importanza tal-bijodiversità u l-
ekosistemi għall-prosperità u l-benesseri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
sabiex isaħħu sinifikament il-programmi u l-kampanji sabiex jedukaw u jinfurmaw lill-
pubbliku ġenerali, sabiex jibnu talba politika għal azzjoni, u sabiex isaħħu l-
parteċipazzjoni attiva tal-pubbliku ġenerali fil-miżuri ta' konservazzjoni; jisħaq dwar l-
importanza ta' l-aċċess għal informazzjoni u l-ġustizzja f'dan ir-rigward.

IMMONITERJAR, EVALWAZZJONI U REVIŻJONI
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46. Jisħaq dwar l-importanza ta' indikaturi sabiex jinfurmaw lill-pubbliku u lil min jagħmel 
id-deċiżjonijiet dwar il-progress;  jilqa' b'sodisfazzjon is-sett propost ta' indikaturi 
headline dwar il-bijodiversità ; iħeġġeġ l-adozzjoni u ż-żamma ta' indikatur tal-
bijodiversità bħala Indikatur Struttrali u bħala Indikatur ta' L-Iżvilupp Sostenibbli;

47. Jenfasizza l-importanza vitali tat-tisħiħ fit-tul tal-kapaċitajiet u metodi ta' mmoniterjar 
bħala appoġġ għas-sett ta' indikaturi u li jiġu pprovduti sorsi aktar mifruxa ta' 
informazzjoni dwar l-istat tal-bijodiversità, il-pressjonijiet fuq il-bijodiversità u l-
effettività tar-risposta politika;  jisħaq dwar il-bżonn li din l-informazzjoni tkun 
disponibbli b'mod wiesa' permezz ta' sistema kondiviża ta' informazzjoni;

48. Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni għall-preżentazzjoni ta' evalwazzjoni 
f'nofs it-terminu (sa l-aħħar ta' l-2008) u fl-aħħar (sa l-aħħar ta' l-2010 u sa l-aħħar ta' l-
2013) tal-progress lejn il-miri tal-Pjan ta' Azzjoni msemmi fil-Komunikazzjoni ta' tal-
Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament; jisħaq li s-sejbiet ta' dawn l-evalwazzjonijiet 
għandhom jinfurmaw proċessi ta' reviżjoni politika u baġitarja aktar wiesgħa inklużi r-
reviżjoni baġitarja 2009-09 u r-reviżjoni politika u baġitarja għall-perjodu ta' wara l-2013;

49. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

X'inhi l-Bijodiversità?

Dan huwa terminu ġenerali sabiex jiddeskrivi l-varjetà tal-ħajja kollha u l-proċessi naturali 
fid-Dinja.

Il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika tiddefinixxiha bħala "il-varjabilità fost l-
organiżmi ħajjin mis-sorsi kollha [...] li tinkludi d-diversità fost l-ispeċijiet, bejn l-ispeċijiet u 
fl-ekosistemi"1

Fatti u Figuri

L-iżvilupp li l-umanità bbenefikat minnu fl-aħħar għexieren ta' snin ġie assoċjat ma' kemm 
marru lura l-varjetà u l-limitu tas-sistemi naturali, jiġifieri tal-bijodiversità. Dan it-telf ta' 
bijodiversità, fil-livell ta' l-ekosistemi, speċijiet u ġeni, huwa ta' tħassib mhux biss minħabba 
l-valur intrinsiku importanti tan-natura, iżda wkoll għaliex dan qed jirriżulta fil-fatt li 'servizzi 
ta' l-ekosistema' li s-sitemi naturali jipprovdu qed imorru lura. Dawn is-servizzi jinkludu l-
produzzjoni ta' l-ikel, il-fjuwil, il-fibra u l-mediċini, ir-regolazzjoni ta' l-ilma, l-arja u l-klima, 
il-manteniment tal-fertilità tal-ħamrija, ċ-ċiklu tan-nutrijenti.

Kif ġie rrimarkat fl-Evalwazzjoni tal-Millenju ta' l-Ekosistema (MA) ppubblikata f'Marzu 
2005, l-attivitajiet tal-bniedem wasslu l-pjaneta fuq ix-xifer ta' mewġa kbira ta' estinzjoni ta' 
speċijiet, li thedded aktar il-benesseri tagħna stess. Perżempju, ir-rati attwali ta' telf huma 
stmati għal bejn 100 u 1,000 darba l-livelli ta' sfond naturali L-Evalwazzjoni tal-Millenju titfa' 
enfażi speċjali fuq kif is-servizzi ta' l-ekosistema jikkontribwixxu għall-benesseri tal-bniedem, 
u tikkonkludi li l-futur tal-bniedem jiddependi fuq ekosistemi b'saħħtihom.  

Xi figuri b'mod partikolari:

- L-abbundanza ta' l-ispeċijiet marret lura b'40% bejn l-1970 u l-2000.
- Mill-2000 'l hawn intilfu 63 miljun ettaru ta' foresta primarja kull sena.
- Fir-reġjun Karibew, il-sikka tal-qroll iebes (hard coral cover)  naqset bi 80%.
- 35% tal-mangrovji intilfu biss f'20 sena.

Il-Mira tal-Bijodiversità 2010

L-UE għamlet dikjarazzjonijiet sinifikanti f'dan ir-rigward. Fl-2001 il-Kapijiet ta' l-Istat jew 
tal-Gvern ta' l-UE qablu "biex iwaqqfu t-telf tal-bijodiveristà [fl-EU] sa l-2010"2 u sabiex 
"jerġgħu jsaħħu lill-ambjenti naturali u s-sistemi naturali"3. Fl-2002, huma ingħaqdu ma' 
madwar 130 mexxejja dinjija fil-ftehim biex "titnaqqas sinifikament ir-rata ta' telf tal-
bijodiversità globalment sa' l-2010"4

  
1 L-Artikolu 2, CBD.
2 Konklużjonijiet tal-Presidenza, il-Kunsill Ewropew ta' Göteborg  bejn il-15 u s-16 ta' Ġunju 2001.
3 COM(2001)0264.
4 Samit Dinji għall-Iżvilupp Sostenibbli, Pjan ta' Implimentazzjoni.
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L-għan li jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità sa l-2010 huwa s-suġġett ta' diversi ftehimiet 
internazzjonali ewlenin. Kull wieħed jirrikonoxxi d-degradazzjoni mgħaġġla ta' l-ekosistemi u 
ta' l-ambjenti naturali, it-theddida dejjem tikber għal ħafna popolazzjonijiet ta' speċijiet u l-
ħtieġa urġenti li titieħed azzjoni li twaqqaf it-telf ta' riżorsi naturali li m'humiex sostitwibbli.

Għall-ewwel darba ġiet adottata mira ġenerali ta' konservazzjoni minflok objettivi mfassla 
b'mod ġenerali li forsi jistgħu jkollhom l-effet mixtieq ta' konservazzjoni jew forsi le.  
Madanakollu, meta wieħed iqis it-telf mgħaġġel attwali ta' bijodiversità, kemm fl-Ewropa u 
kif ukoll madwar id-dinja, u limitu u l-intensità dejjem jiżdiedu ta' ħafna attivitajiet tal-
bniedem, l-objettiv li sa l-2010 l-bijodiversità titwaqqaf milli tmur lura jenħtieġ sforzi bħal 
qatt qabel fl-adattazzjoni ta' l-attivitajiet tagħna għall-bżonnijiet tas-sistemi naturali.

Il-Pożizzjoni tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur jisħaq li l-mira tal-bijodiversità ta' l-2010 qiegħda wara l-kantuniera. Qed 
jitfaċċa konsensus dwar x'hemm bżonn isir sabiex il-bijodiversità tiġi salvata fis-snin li ġejjin:

1. L-ispeċijiet u l-ekosistemi għandhom bżonn l-ispazju biex jiżviluppaw u jirkupraw. Il-
manteniment tas-servizzi ta' l-ekosistema - kif promoss mill-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni - għandha ssir għan fundamentali tal-politiki kollha orizzontali u 
settorjali ta' l-UE.  

2. 75% taz-zoni tas-sajd kollha huma sfruttati sal-massimu jew qed jinqabad iż-żejjed ħut 
minnhom. Speċijiet bħall-merluzz, il-bakkaljaw u l-ħalibatt diġà huma mhedda. Jekk 
ma nersuqx lejn użu sostenibbli, mhux ser ikun baqa' ħut għan-neputijiet tagħna.
Għalhekk ir-rapporteur jirrikonoxxi t-theddid lil stokkijiet tal-ħut, speċijiet li 
m'humiex fil-mira u ambjenti naturali marittimi li ġej minn prattiki ta' sajd li m'humiex 
ekoloġikament sostenibbli inkluż is-sajd illegali;

3. Toroq, fabbriki u bini għar-residenzi jeqred l-ambjenti naturali ta' l-annimali u tal-
pjanti. Jekk l-iżvilupp urban u rurali jkompli jinjora n-natura, l-ambjent ta' madwarna 
ser ikun dominat mill-konkrit u mit-tniġġiż.

4. Il-bidla fil-klima qed tiġi meqjusa bħala l-akbar sfida għall-umanità. Bil-
kundizzjonijiet li qed jinbidlu, l-ekosistemi u l-ambjenti naturali ser jinbidlu wkoll. Ir-
Rapporteur jisħaq dwar l-importanza vitali li jkun hemm approċċ ekosistemiku għall-
adattament għall-bidla fil-klima, b'mod partikolari fir-rigward ta' politiki li jaffettwaw 
l-użu ta' l-art, l-ilma u l-baħar.  Il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima, u li niżguraw li l-
ispeċijiet jimxu min post għall-ieħor (migrate) jew jadattaw għal ambjenti ġodda huma 
obbligi.

5. Jekk speċi tiġi mitluqa barra mill-ambjent naturali tagħha tista' sempliċiment tmut.
F'każijiet oħrajn, dak li jissejħu speċijiet aljeni invażivi tkattru u qerdu l-flora u l-
fawna lokali. Billi wieħed qatt ma jista' jgħid x'ser ikun ir-riżultat, huwa kruċjali li 
dawn l-invażjonijiet jitnaqqsu. F'dan ir-rigward ir-Rapporteur jisħaq li l-firxa ta' l-IAS 
qed issir agħar minħabba ż-żieda fiċ-ċaqlieq ta' persuni u ta' merkanzija u jħeġġeġ l-
iżvilupp ta' risposta komunitarja komprensiva għall-problema, inklużi sistema ta' 



PE 378.721v01-00 14/14 PR\631243MT.doc

MT

twissija minn kmieni, l-irranġar ta' nuqqasijiet fil-qafas leġiżlattiv, inkluż l-iżvilupp ta' 
Strateġija ta' l-UE għall-IAS;

6. Il-bijodiversità hija l-pedament ta' l-iżvilupp sostenibbli. Is-servizzi ta' l-ekosistema 
jipprovdu l-bażi għall-attività ekonomika kollha. It-tħassib dwar il-bijodiversità 
għalhekk hemm bżonn li jiġi integrat fl-oqsma kollha ta' tfassil ta' politika. Il-miżuri 
jinkludu inċentivi għas-suq, għajnuna għall-iżvilupp, kummerċ li jkun favorevoli 
għall-bijodiversità u proċessi internazzjonali ta' tmexxija.

7. L-Istati Membri għandhom jisfruttaw l-opportunitajiet kollha disponibbli fi ħdan il-
CAP, is-CFP, il-Fondi ta' Koeżjoni u dawk Strutturali, il-LIFE+ u Seba' Programm ta' 
Qafas sabiex jappoġġjaw il-miri tal-bijodiversità u sabiex jallokaw aktar riżorsi 
naturali. Barra minn hekk għandha tingħata kunsiderazzjoni akbar lill-bżonnijiet 
finanzjarji fir-reviżjoni tal-baġit 2008-2009, li matulha għandu jkun hemm 
evalwazzjoni ta' kemm l-iffinanzjar ta' l-UE għall-bijodiversità, speċjalment għan-
Natura 2000, qed ikun biżżejjed u disponibbli.

8. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, ir-Rapporteur jirrikonoxxi li l-Pjan ta' Azzjoni ta' l-UE 
għall-2010 u Lilhinn  huwa għodda vitali u opportunità ta' l-aħħar sabiex jinġabru 
flimkien il-partijiet interessati kollha fuq livell Komunitarju u ta' SM dwar azzjonijiet 
ewlenin sabiex jintlaħqu l-impenji 2010. Madanakollu minħabba ż-żmien limitat li 
fadal għall-implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-istrutturi meħtieġa 
jkunu f'posthom sabiex ikun hemm implimentazzjoni immedjata u effettiva fuq livell 
Komunitarju u dak ta' SM.
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