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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Zoni fi stat naturali fl-Ewropa 
(2008/2210(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta' April 1979 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (id-'Direttiva dwar l-Għasafar')¹,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (id-'Direttiva dwar il-
Habitat')²,

– wara li kkunsidra n-netwerk ekoloġiku tal-Unjoni Ewropea dwar oqsma speċjali ta' 
konservazzjoni stabbiliti miż-żewġ direttivi msemmija hawn fuq, imsejjaħ in-netwerk 
"Natura 2000",

– wara li kkunsidra r-riżultat tad-disa' laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet (COP 9) għall-
Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (CBD),

– wara li kkunsidra r-rapport Nru 3/2008 tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent "Il-foresti 
Ewropej - il-kundizzjonijiet tal-ekosistema u l-użu sostenibbli",

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel (A6-0000/2008),

A. Billi l-protezzjoni effettiva u fejn hemm bżonn ir-restorazzjoni tal-aħħar zoni fi stat 
naturali fl-Ewropa huma importanti biex titwaqqaf it-telfa tal-bijodiversità sal-2010,

B. Billi l-UE għandha tibni fuq kisbiet attwali bħal ma hija Natura 2000 u tiżviluppa qafas 
ġdid ta' politika li jkun imsaħħaħ u ambizzjuż b'mod sinifikanti għall-bijodiversità wara l-
2010,

C. Billi d-Direttivi dwar l-Għasafar u l-Ħabitats jipprovdu qafas sod u realistiku għall-
protezzjoni tan-natura, inklużi zoni fi stat naturali, minn żviluppi li jagħmlu l-ħsara;

D. Billi l-objettivi tal-politika tal-bijodiversità tal-UE u d-Direttivi dwar l-Għasafar u l-
Ħabitats għadhom 'il bogħod milli jiġu integrati b'mod xieraq fil-politiki settorjali, bħal 
ma hi l-agrikoltura, l-iżvilupp reġjonali, l-enerġija jew it-trasport;

E. Billi ħafna zoni fi stat naturali jipprovdu ħażniet importanti ta' karbonju, li l-protezzjoni 
tagħhom hija importanti kemm għall-bijodiversità kif ukoll għall-protezzjoni tal-klima,

F. Billi l-impatti ta' speċi aljeni invażivi fuq il-bijodiversità jikkostitwixxu theddida 
partikolarment serja għaz-zoni fi stat naturali, fejn is-sejba minn kmieni ta' speċi invażivi 
tista' ma tkunx possibbli, u fejn tista' ssir ħsara ekoloġika u ekonomika sinifikanti qabel 
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ma tkun tista' tittieħed azzjoni,

Id-Definizzjoni u l-ippjantar

1. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiddefinixxi z-zoni fi stat naturali;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippjanta l-aħħar zoni Ewropej fi stat naturali, biex jiġu 
żgurati d-distribuzzjoni u l-erja attwali ta' zoni li għadhom ma ntmessux (imqassma f'tipi 
ta' ħabitats ewlenin: foresti, ilma ġieri u zoni tal-baħar fi stat naturali);

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel studju dwar il-valur u l-benefiċċji tal-protezzjoni 
ta' zoni fi stat naturali;

L-iżvilupp ta' zoni fi stat naturali

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa strateġija tal-UE dwar zoni fi stat naturali;

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw zoni fi stat naturali; 
jenfasizza l-bżonn biex jiġi pprovdut finanzjament speċjali biex titnaqqas il-
frammentazzjoni, ikun hemm ġestjoni meqjusa ta' zoni biex jerġgħu jiġu fi stat naturali, l-
iżvilupp ta' programmi u mekkaniżmi ta' kumpens, is-sensibilizzazzjoni tal-għarfien, it-
titjib tal-għarfien tas-sitwazzjoni, pakketti turistiċi, il-kejl u t-titjib fl-effikaċja tal-ġestjoni;

Promozzjoni

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkoperaw mal-organizzazzjonijiet 
lokali mhux governattivi  biex jippromwovu l-valur ta' zoni fi stat naturali;

7. Jistieden lill-Istati Membri biex iniedu u jappoġġjaw kampaniji ta' informazzjoni biex 
titqajjem kuxjenza fost il-pubbliku ġenerali dwar iz-zoni fi stat naturali u s-sinifikat 
tagħhom;

8. Jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu skambju tal-esperjenzi tagħhom dwar iz-zoni fi 
stat naturali;

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jappoġġjaw u jippromwovu t-turiżmu 
sostenibbli f'zoni fi stat naturali;

Protezzjoni aħjar

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħtu attenzjoni speċjali biex ikun 
hemm protezzjoni effettiva taz-zoni fi stat naturali; 

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jipproteġu aħjar iz-zoni fi stat naturali 
billi jimplimentaw id-Direttivi dwar l-Għasafar u l-Ħabitats u d-Direttiva ta' Qafas dwar l-
Ilma¹ b'mod aktar effettiv u aktar konsistenti, b'finanzjament aħjar, biex tiġi evitata l-qerda 
ta' dawn iz-zoni bi żviluppi li jagħmlu l-ħsara;

Iz-Zoni fi Stat Naturali u Natura 2000
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12. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa linji gwida ta' kif tipproteġi, tmexxi, tagħmel 
monitoraġġ u tiffinanzja z-zoni fi stat naturali skont in-netwerk ta' Natura 2000;

13. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti rwol speċjali u protezzjoni aktar stretta liz-zoni fi 
stat naturali fin-netwerk ta' Natura 2000;

14. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li n-netwerk ta' Natura 2000 jissaħħaħ aktar biex 
isir netwerk ekoloġiku koerenti u li jiffunzjona u li fih iz-zoni fi stat naturali jkollhom post 
ċentrali;

L-Ispeċi aljeni invażivi

15. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri  biex jaħdmu flimkien biex jiżviluppaw 
qafas sod leġiżlattiv dwar l-ispeċi aljeni invażivi li jittratta kemm l-impatt ekoloġiku kif 
ukoll dak ekonomiku, li jirriżultaw minħabba dawn l-ispeċi u l-vulnerabilità partikolari ta' 
zoni fi stat naturali għal din it-theddida;

L-appoġġ tal-Parlament

16. Juri l-appoġġ qawwi tiegħu għat-tisħiħ tal-politiki u miżuri relatati maz-zoni fi stat 
naturali;

0

0      0

17. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-frażi Zoni fi Stat Naturali tfisser iz-zoni 'verġni', ambjent naturali li ma nbidilx b'mod 
sinifikanti b'attività umana.

 Dawn iz-zoni huma zoni prinċipali għan-natura. Zoni fi Stat Naturali huma postijiet fejn 
jimxu 'l quddiem il-proċessi tan-natura u l-ħajja selvaġġa. Dawn iz-zoni huma zoni kbar ta' art 
jew baħar, li - flimkien mal-komunitajiet tal-pjanti u annimali nattivi tagħhom u l-ekosistemi 
li tagħhom jagħmlu parti - huma stati naturali, fejn l-intervent uman b'mod qawwi għandu 
bżonn ikun evitat. Madwar 46% tal-massa tal-art tad-dinja tikkonsisti minn zoni fi stat 
naturali. 

Iz-zoni fi stat naturali għandom perċezzjoni doppja. Fuq naħa waħda jidhru bħala postijiet li 
wieħed jibża' minnhom u għandhom jiġi evitati, fejn jeżistu l-mostri u perikli li wieħed ma 
jafx bihom.  Fuq in-naħa l-oħra jidhru bħala postijiet li wieħed jieħu gost bihom u li wieħed 
jista' jarahom, bħala postijiet li jagħtuna refuġju temporanju mill-istress taċ-ċiviltà urbana u 
industrijali.  Hemm dibattitu serju fuq il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-kult tagħna taz-Zoni fi 
Stat Naturali; ħafna jgħidu pereżempju, li jagħtuna l-permess li naħarbu r-responsabilità mill-
postijiet fejn aħna ngħixu attwalment. Hemm ukoll distinzjoni bejn il-kunċett ta' 
konservazzjoni (l-użu prorpja u tan-natura) u tal-preservazzjoni (il-protezzjoni tan-natura 
mill-użu). Dawn id-dibattiti filosofiċi huma 'l fuq mil-livell ta' rapport bħal dan. Madankollu, 
ir-Rapporteur tiegħek huwa fuq in-naħa tal-konservazzjoni, għall-inqas hawn fl-Ewropa. 

Għandna nipproteġu n-natura, imma bl-użu uman. It-territorju tal-Ewropa huwa żgħir wisq 
biex ikollu zoni pprojbiti għaċ-ċittadini tiegħu. Il-foresti llum ikopru 33% taz-zona tal-art tal-
pajjiżi tar-reġjun taz-Zona Ekonomika Ewropea li jikkorrispondi għal 185 miljun ettaru (ha). 
Madwar 9 miljun ettaru biss ta' foresti (5% tat-total taz-zona ta' foresta) huma kkunsidrati 
bħala "selvaġġi". Dawn iz-zoni flimkien mal-komunitajiet tal-pjanti u annimali nattivi 
tagħhom u l-ekosistemi li minnhom jagħmlu parti, huwa stati essenzjalment naturali. Dawn 
iz-zoni fi stat naturali għandhom jaffordjaw l-opportunità biex jiżguraw status ta' protezzjoni 
effikaċi u speċjali. Hemm ħafna raġunijiet għaliex l-Ewropa għandha tħares aktar mill-qrib 
lejn zoni fi stat naturali. L-ewwelnett, bħala refuġju u riżerva ġenetika għal ħafna speċi, li ma 
jistgħux jgħixu anke f'kundizzjonijiet ftit mibdula, speċjalment mammali kbar, bħal ma huwa 
l-ors kannella, il-lupu u l-linċi. Hemm ukoll ħafna speċi li qed jistennew li jiġu skoperti u 
deskritti. Ħafna minnhom jgħixu ġol-ħamrija jew ġo injam imnawwar u huwa sensittivi ħafna 
għal bidla. Dawn iz-zoni mhux iddisturbati huma perfetti biex wieħed jeżamina t-tibdil 
naturali fin-natura, l-evoluzzjoni. Anke l-għarfien li dawn iz-zoni huma ddominati min-
natura, jagħtu dimensjoni speċjali u unika, li tista' tintuża ekonomikament biex jiġu żviluppati 
prodotti ġodda turistiċi. Fl-istess ħin dawn iz-zoni huma vulnerabbli bil-bosta għall-impatti ta' 
bidliet ambjentali li jsiru mill-bniedem u li jiġru barra mill-konfini tagħhom, bħal ma hi l-
bidla fil-klima, l-introduzzjoni ta' speċi aljeni invażivi u bidliet tas-sistemi fin-naħa ta' fuq tax-
xmajjar ta' dawn iz-zoni. Fl-aħħarnett hemm ukoll ħafna raġunijiet purament etiċi biex 
jinżammu z-zoni fi stat naturali fl-Ewropa. Aħna għandna l-obbligu morali biex niżguraw li l-
ġenerazzjoni futura tista' tgawdi u tieħu vantaġġ miz-zoni tassew selvaġġi tal-Ewropa. L-
iżvilupp tat-turiżmu sostenibbli huwa mezz biex jingħata valur ekonomiku liz-zoni fi stat 
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naturali u biex jinħoloq appoġġ għall-konservazzjoni.

It-turiżmu sostenibbli jagħmel sehem importanti mill-użu taz-zoni fi stat naturali fl-Ewropa. 
Jinkoraġġixxi nies komuni biex jiskopru l-valuri moħbija tan-natura mingħajr ma jagħmlulha 
ħsara. Turiżmu sostenibbli isaħħaħ l-aċċettazzjoni tal-politka ta' konservazzjoni,  għaliex iċ-
ċittadini jifhmu l-bżonn għall-protezzjoni bl-esperjenza personali tagħhom. It-turiżmu 
sostenibbli jgħin lill-ekonomija żżomm iz-zoni fi stat naturali, u żżid l-opportunitajiet tax-
xogħol għall-esperti tal-konservazzjoni. 

Hemm inizjattiva interessanti li tgħaqqad il-programmi għaz-zoni fi stat naturali u turiżmu 
sostenibbli fl-Ewropa, il-PAN (Protected Area Network) Parks Foudation(PPF). Il-PPF 
tmexxi netwerk ta' zoni protetti li għandom l-aħħar artijiet li ma ntmessux fl-Ewropa. L-għan 
tal-PPF li diġà ilha mwaqqafa għaxar snin huwa t-turiżmu sostenibbli f'dawn iz-zoni.  Hemm 
diġà għaxar Parks tal-PAN madwar l-Ewropa miċ-Ċirku Artiku sal-Mediterran. Il-PPF 
tistimula t-turiżmu biex toħloq sostenituri ġodda tal-konservazzjoni. Hemm limitu minimu 
veru strett għaz-zoni fi stat naturali. Irid ikun hemm mill-inqas 10,000 ettaru ta' territorju li 
jkun għadu fi stat naturali, li jeskludi l-użu tal-estrazzjoni umana. L-istandard tal-PAN Parks 
għaz-zoni fi stat naturali: 

Huwa meħtieġ li jkun hemm zona ekoloġika mhux frammentata/zona fi stat naturali ta' mill-
inqas 10.000 ettaru  fejn mhux permess l-użu tal-estrazzjoni u fejn l-uniċi interventi ta' 
ġestjoni huma dawk immirati li jżommu jew li jerġgħu jqajmu l-proċessi ekoloġiċi. Id-daqs 
taz-zona/zoni fi stat naturali ma ġiex imnaqqas fil-passat. 

Iz-zoni fi stat naturali tal-PAN Parks:

Il-konservazzjoni taz-zoni fi stat naturali hija l-aktar kisba sinifikanti tal-kunċett tal-PAN 
Parks u parti mill-għan ewlieni tal-PAN Parks. Hawn taħt jidher sommarju qasir ta' dan is-
suċċess:

 Il-Park Nazzjonali Archipelago (Fi): 10.600 ettaru
 Il-Park Nazzjonali Bieszczady (Fi): 18.425 ettaru
 Il-Park Nazzjonali Borjomi-Kharagauli (Ge):50.325 ettaru (mhux fl-UE)
 Il-Park Nazzjonali Fulufjället (Se): 22.140 ettaru
 Il-Park Nazzjonali Oulanka (Fi): 12.924 ettaru
 Il-Park Nazzjonali tal-Balkani Ċentrali (Bg): 21.019 ettaru
 Il-Park Nazzjonali Majella (I): 25.500 ettaru
 Il-Park Nazzjonali Paanajärvi (Ru): 30.000 ettaru (mhux fl-UE)
 Il-Park Nazzjonali Retezat (Ro): 14.215 ettaru
 Il-Park Nazzjonali Rila (Bg): 16.350 ettaru
 Medda totali ta' zoni fi stat naturali: 226. 498 ettaru 
 Stati Mmbri tal-Unjoni Ewropea: 146.173 ettaru

Dan l-approċċ joħloq opportunità unika li ssolvi b'mod parzjali problema bin-numru dejjem 
jikber ta' zoni abbundanti fl-Ewropa u joħloq netwerk żgħir imma importanti ta' zoni fi stat 
naturali protetti.
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Hemm koalizzjoni ta' NĠOs Ewropej, bħal ma hi l-Federazzjoni Europarc tal-Fondazzjoni 
PAN Parks, il-Eurosite, il-Wild Europe, il-Birdlife Internazzjonali u d-WWF, li jappoġġjaw 
il-protezzjoni msaħħa tal-wirt taz-zoni fi stat naturali fl-Ewropa.

In-Network Ewropew ta' Natura 2000 diġà jkopri z-zoni tal-Unjoni Ewropea li għandhom l-
akbar valur u li huma bijodiversi. Dan ifisser li tal-inqas il-biċċa l-kbira taz-zoni fi stat 
naturali Ewropej huma protetti permezz ta' Natura 2000. Li hemm bżonn isir huwa li wieħed 
jirrispondi għal din l-isfida. 13% taz-zoni ta' foresta tas-27 stat membru tal-UE huma 
identifikati bħala siti ta' Natura 2000, taħt id-Direttiva tal-UE dwar l-Għasafar u l-Ħabitats.  
Natura 2000 tipprovdi qafas flessibbli li jitlob lill-Istati Membri biex jifformulaw objettivi ta' 
konservazzjoni, u jipproteġu u jmexxu s-siti b'mod li jerġgħu jġibu lura jew iżommu l-istatus 
ta' konservazzjoni favorevoli tal-ispeċi u l-ħabitats li għalihom huma identifikati s-siti. 

M'hemmx bżonn ta' leġiżlazzjoni ġdida li tikkonċerna z-zoni fi stat naturali, biss huwa 
rrakkomandat b'mod qawwi li jingħata rwol speċjali u protezzjoni addizzjonali lil zoni fi stat 
naturali li qegħdin f'Natura 2000.  Huwa għalhekk li l-Kummissjoni Ewropea għandha 
tiżviluppa rakkomandazzjonijiet xierqa li jipprovdu gwida lill-Istati Membri tal-UE dwar l-
aħjar mezzi biex tiġi żgurata l-protezzjoni ta' zoni fi stat naturali u zoni selvaġġi fil-preżent kif 
ukoll ta' dawk potenzjali u l-proċessi naturali tagħhom, li huma x'aktarx koperti b'Natura 
2000. Dan għandu jinkludi: id-definizzjoni ta' zoni fi stat naturali għall-Parlament Ewropew, 
l-ippjantar tal-aħħar zona Ewropea fi stat naturali, għaliex b'hekk wieħed jistabbilixxi d-
distribuzzjoni u l-erja attwali ta' zona li għadha ma ntmessitx (imqassma f'tipi ta' ħabitats 
ewlenin: foresta, ilma ġieri u zoni tal-baħar fi stat naturali), l-iżvilupp ta' studju dwar il-
valur/benefiċċji tal-protezzjoni ta' zoni fi stat naturali, l-iżvilupp ta' linji gwida dwar iz-zoni fi 
stat naturali għan-netwerk ta' Natura 2000, inkluża strateġija Ewropea dwar iz-zoni fi stat 
naturali.  Il-finanzjament għandu jkun allokat biex titnaqqas il-frammentazzjoni, il-ġestjoni 
meqjusa biex zoni jerġgħu jiġu fi stat selvaġġ, l-iżvilupp ta' programmi u mekkaniżmi ta' 
kumpens, is-sensibilizzazzjoni tal-kuxjenza, it-titjib tal-għarfien tas-sitwazzjoni, pakketti 
turistiċi, il-kejl u t-tisħiħ tal-effikaċja tat-tmexxija;
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