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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-

Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-

suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jinnota l-użu miżjud taż-żejt tal-palm kemm bħala bijofjuwil kif ukoll fl-ikel ipproċessat, 

fejn l-użu tiegħu żdied meta mqabbel ma' dak ta' żjut veġetali oħra, billi madwar 50 % tal-

prodotti ippakkettjati issa fihom iż-żejt tal-palm; 

2. Jinnota li ż-żejt tal-palm jammonta għal madwar terz tat-total tal-konsum globali taż-żejt 

veġetali, u madwar 60 % tal-kummerċ dinji fiż-żjut veġetali; 

3. Huwa mħasseb dwar ir-riskju potenzjali li jippreżenta għall-ambjent u għas-soċjetà l-

ittriplikar previst tad-domanda dinjija għaż-żejt tal-palm fid-deċennji li ġejjin; 

L-użu ta' xaħmijiet u żjut oħrajn 

4. Jinnota li ż-żejt tal-palm jintuża bħala ingredjent u/jew sostitut mill-industrija 

agroalimentari minħabba l-produttività u l-proprjetajiet kimiċi tiegħu, pereżempju l-

faċilità tal-ħżin tiegħu, il-punt ta' tidwib u l-prezzijiet iktar baxxi bħala materja prima;  

5. Jinnota wkoll li qed jintuża espellent tal-qalba tal-palm fl-UE għall-għalf tal-annimali, 

speċjalment għat-tismin tal-baqar tal-ħalib u ċ-ċanga;  

6. Jinnota li pasta/prodotti sekondarji taż-żerriegħa tal-lift jistgħu jintużaw ukoll bħala għalf 

tal-annimali b'livell għoli ta' proteini li jista' jnaqqas id-dipendenza fuq l-importazzjonijiet 

globali tal-fażola tas-sojja; 

7. Jenfasizza, f'dan il-kuntest, li l-istandards soċjali, sanitarji u ambjentali huma aktar stretti 

fl-UE;  

8. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri  jistabbilixxu politika biex, minflok, 

jagħmlu iktar użu minn provvisti akbar ta' xaħam tal-butir prodott fl-UE sabiex titnaqqas 

id-dipendenza fuq iż-żejt tal-palm importat minn pajjiżi terzi; 

It-tikkettar 

9. Jilqa' d-dispożizzjoni taħt ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 dwar l-għoti ta' 

informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi għat-tikkettar obbligatorju ta' tipi ta' żjut 

veġetali, inkluż iż-żejt tal-palm, fil-lista ta' ingredjenti ta' ikel ippakkjat;  

10. Jinsisti dwar l-implimentazzjoni ta' dan it-tikkettar obbligatorju mill-Istati Membri u l-

proċessuri, biex jippermettu t-traċċabbiltà u deċiżjonijiet infurmati dwar ix-xiri;  

11. Jinnota l-potenzjal kbir li jintużaw mezzi diġitali biex joffru informazzjoni lill-

konsumaturi rigward is-sostenibbiltà taż-żejt tal-palm li jinsab fi prodotti pproċessati, 

pereżempju permezz ta' applikazzjonijiet għall-iskennjar ta' barcodes; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi data komprensiva dwar l-użu u l-konsum taż-żejt tal-
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palm fl-Ewropa u l-importazzjoni tiegħu fl-UE; 

Is-saħħa 

13. Jenfasizza s-sejbiet tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)1 u studji oħrajn li 

indikaw li ż-żjut veġetali pproċessati, u b'mod partikolari ż-żejt tal-palm, fihom 

kontaminanti ġenotossiċi u karċinoġeniċi ffurmati waqt il-proċess tar-raffinar jew 

b'temperaturi għoljin, b'implikazzjonijiet għas-saħħa potenzjali;  

14. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jkomplu jiżguraw il-konformità mal-leġiżlazzjoni dwar is-

sigurtà fl-ikel u t-tikkettar ta' prodotti manifatturati bl-użu ta' xaħmijiet veġetali, inkluż iż-

żejt tal-palm; 

15. Jinnota bi tħassib li, f'xi Stati Membri, iż-żejt tal-palm għadu jintuża fil-produzzjoni tal-

prodotti tal-ħalib bħall-ġobon mingħajr ma dan ikun indikat fuq il-prodott, li jiżgwida lill-

konsumaturi; 

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jwettqu kampanji biex il-konsumaturi jiġu 

infurmati dwar il-karatteristiċi speċifiċi taż-żejt tal-palm sabiex jipproteġu s-saħħa 

tagħhom u jinkoraġġixxu konsum infurmat; 

Il-kawżi tad-deforestazzjoni u l-iskala/firxa ġeografika 

17. Jinnota li l-produzzjoni taż-żejt tal-palm hija kawża ewlenija ta' aktar deforestazzjoni fuq 

skala allarmanti fiż-żoni tropikali;  

18. Jinnota li 73 % tad-deforestazzjoni globali jirriżultaw mill-ikklerjar ta' art għal 

komoditajiet agrikoli, b'40 % tad-deforestazzjoni globali kkawżati minn konverżjoni għal 

pjantaġġuni monokulturali taż-żejt tal-palm fuq skala kbira2;  

19. Jinnota li l-maġġoranza tal-produzzjoni taż-żejt tal-palm isseħħ fil-Malasja u l-Indoneżja, 

li flimkien jammontaw għal madwar 85 % tal-produzzjoni globali, bi produzzjoni wkoll 

sinifikanti jew li qed tiżdied f'Papua New Guinea, il-Liberja, ir-Repubblika Demokratika 

tal-Kongo, il-Kolombja u l-Perù;  

20. Jinnota wkoll l-iskala u l-aċċelerazzjoni rapida ta' bidla, b'żoni konvertiti għall-irduppjar 

jew l-ittriplar taż-żejt tal-palm fuq wieħed jew żewġ deċennji f'dawk is-seba' pajjiżi 

esportaturi prinċipali, b'madwar 15 % telf tal-foresti fi ftit iktar minn għaxar snin;  

21. Jinnota l-kumplessità tal-fatturi li jikkawżaw id-deforestazzjoni globali, bħal art maħsuda 

għall-bhejjem jew uċuħ tar-raba', b'mod partikolari għall-produzzjoni ta' ikel mis-sojja 

għall-għalf tal-bhejjem tal-UE, kif ukoll żejt tal-palm, l-espansjoni urbana, il-qtugħ tas-

siġar u attivitajiet agrikoli intensivi oħra;  

22. Jirrikonoxxi li hemm bżonn ta' approċċ komprensiv li jieħu kont tal-konklużjonijiet kollha 

                                                 
1 Il-Ġurnal tal-EFSA 2016;14(5):4426 [159 pp.], https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4426 
2 L-impatt tal-konsum tal-UE fuq id-deforestazzjoni: Analiżi komprensiva tal-impatt tal-konsum tal-UE fuq id-

deforestazzjoni, 2013, Kummissjoni Ewropea, 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf (p. 56) 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4426
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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tad-deforestazzjoni, b'azzjonijiet u kollaborazzjoni kemm fil-pajjiżi li jipproduċu kif ukoll 

f'dawk li jikkunsmaw; 

L-effetti ambjentali  

23. Jirrikonoxxi l-importanza tal-konservazzjoni tal-foresta pluvjali u tal-bijodiversità; huwa 

mħasseb ħafna dwar il-konverżjoni ta' foresti tropikali b'bijodiversità kbira fi pjantaġġuni 

taż-żejt tal-palm monokulturali għad-detriment tal-ħabitats u l-ekosistemi naturali 

insostitwibbli li fihom għadd kbir ta' speċijiet endemiċi u f'periklu kritiku;  

24. Jinnota l-effetti ta' monokulturi kbar taż-żejt tal-palm, li jżidu l-preżenza ta' insetti, it-

tniġġis tal-ilma minn sustanzi agrokimiċi u l-erożjoni tal-ħamrija, u jħallu impatt fuq l-

assorbiment tal-karbonju u l-ekoloġija tar-reġjun kollu, li jxekklu l-migrazzjoni tal-

ispeċijiet tal-annimali;  

25. Jinnota li l-ħruq tal-foresti tropikali u l-ħamrija bil-pit, fost l-oħrajn sabiex tkun 

ikkonvertita art għal inputs għas-sistemi agroalimentari u tal-enerġija, huwa assoċjat ma' 

ħsara ambjentali kbira, inkluż ir-rilaxx ta' volumi kbar ta' gassijiet b'effett ta' serra; 

L-impatt fuq il-komunitajiet lokali, ħtif tal-art u bdiewa żgħar 

26. Jinnota l-effetti negattivi ħafna tal-konverżjoni għal pjantaġġuni taż-żejt tal-palm 

monokulturali fuq il-foresti, inkluż il-bdiewa fuq skala żgħira, li qed ikunu dejjem aktar 

dawk li qed jitilfu arthom jew inkella li jiġu mċaqalqa lejn iż-żoni l-anqas fertili;  

27. Jinnota bi tħassib il-prevalenza tal-qtugħ tas-siġar, il-ħtif tal-art u l-akkwist illegali jew 

furzat ta' art tal-pjantaġġuni; jinnota wkoll li l-qerda tal-foresti tropikali teqred ukoll l-

għajxien ta' dawk il-komunitajiet li jiddependu fuqhom; 

28. Jinnota l-inġustizzja soċjali u l-kundizzjonijiet tax-xogħol foqra li jipprevalu fuq xi 

pjantaġġuni; 

29. Jistieden għalhekk lill-awtoritajiet relevanti fil-pajjiżi sors biex jirrispettaw id-drittijiet tal-

bniedem, inklużi d-drittijiet tal-art ta' dawk li jgħixu fil-foresti, u biex isaħħu l-impenji 

ambjentali, soċjali u tas-saħħa, b'kont meħud tal-linji gwida volontarji tal-Organizzazzjoni 

tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) dwar il-pussess tal-art1; 

L-iżvilupp rurali u l-prattiki agroekoloġiċi 

30. Iqis li l-preservazzjoni tal-foresti tropikali għandha tiġi kkombinata ma' żvilupp rurali 

sostenibbli sabiex timpedixxi l-faqar u tippromwovi l-impjiegi fl-oqsma kkonċernati, u 

jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkontribwixxu għall-iżvilupp 

soċjoekonomiku reġjonali b'dan il-mod; 

31. Jirrikonoxxi r-rwol taż-żejt tal-palm bħala parti minn diversi sistemi ta' kultivazzjoni 

varjata li jiżgura d-dħul ta' valur għal bdiewa żgħar; 

                                                 
1 Il-Linji Gwida Volontarji tal-FAO tan-NU dwar il-Governanza Responsabbli tal-Pussess tal-Art, is-Sajd u l-

Foresti fil-Kuntest tas-Sigurtà Alimentari Nazzjonali, Ruma 2012, 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf  

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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32. Iqis li l-isforzi biex tieqaf id-deforestazzjoni jridu jinkludu l-bini tal-kapaċitajiet lokali, l-

għajnuna teknoloġika, l-iskambju tal-aħjar prattiki bejn il-komunitajiet u appoġġ li jgħin 

lill-bdiewa ż-żgħar jagħmlu l-aktar użu effettiv tal-uċuh tar-raba' eżistenti tagħhom 

mingħajr ma jirrikorru għal iktar konverżjoni tal-foresti; jenfasizza, f'dan il-kuntest, li 

hemm potenzjal qawwi tal-prattiki agroekoloġiċi li jimmassimizzaw il-funzjonijiet tal-

ekosistemi permezz tat-tħawwil mħallat u b'diversità kbira, l-agroforestrija u t-tekniki ta' 

permakultura, mingħajr ma wieħed jirrikorri għal dipendenza fuq l-input jew il-

monokulturi; 

Il-bijokarburanti: 

Żieda fiż-żejt tal-palm bħala bijokarburant 

33. Jinnota li fl-Ewropa d-domanda għaż-żejt tal-palm hija dovuta l-aktar għall-użu tiegħu 

bħala bijokarburant;  

34. Jinnota li 70 % tal-bijokarburanti kkunsmati fl-UE huma mkabbra/prodotti fl-UE u, mill-

bijokarburanti importati fl-UE, 23 % huma żejt tal-palm, prinċipalment mill-Indoneżja, u 

6 % oħra huma sojja1; 

35. Jinnota, filwaqt li l-użu tiegħu jvarja bejn l-Istati Membri, it-tkabbir enormi fiż-żejt tal-

palm bħala bijodiżil tal-ewwel ġenerazzjoni, li żdied b'2.6 miljun tunnellata bejn l-2010 u 

l-2014, ammont li jirrappreżenta żieda ta' 606 %, filwaqt li s-sehem totali taż-żejt tal-palm 

fil-konsum ta' bijodiżil tal-UE kiber minn 6 % fl-2010 għal kważi terz fl-2014 (31 %), u 

kważi nofs iż-żejt tal-palm użat fl-UE jintuża bħala fjuwil għat-trasport2; 

L-effetti indiretti, inkluż it-tibdil indirett fl-użu tal-art (ILUC) 

36. Jinnota l-effetti indiretti tad-domanda tal-bijofjuwil tal-UE assoċjati mal-qerda tal-foresti 

tropikali;  

37. Jinnota li ċerti toroq ta' produzzjoni tal-bijokarburanti jżidu l-emissjonijiet globali tal-

gassijiet b'effett serra meta jitqiesu l-emissjonijiet minn tibdil indirett fl-użu tal-art 

(ILUC)3, bil-bijodiżil taż-żejt tal-palm bħala l-bijokarburant bl-ogħla emissjonijiet4; 

38. Jitlob, għalhekk, li l-ispiża sħiħa f'sens ta' enerġija ta' għelejjel tal-bijokarburant, li jkunu 

qed jikbru, titqies fl-analiżi tal-bijodiżil bħala fjuwil alternattiv, u li l-emissjonijiet ILUC 

li ġejjin mill-produzzjoni tal-bijokarburanti jitqiesu b'mod sħiħ fid-Direttiva dwar l-

Enerġija Rinnovabbli;  

39. Iqis, f'konformità mal-prinċipju tal-Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp, li l-bijokarburanti 

m'għandhomx jikkaġunaw deforestazzjoni jew impatt fuq is-sigurtà tal-ikel u d-dritt għall-

ikel f'pajjiżi terzi, u li wieħed għandu jimmira lejn it-tneħħija gradwali tal-appoġġ 

pubbliku għall-bijokarburanti prodotti miż-żejt tal-palm; 

                                                 
1 EUROSTAT – Il-provvista, it-trasformazzjoni u l-konsum tal-enerġiji rinnovabbli; data annwali (nrg_107a), l-

istudju Globiom "The land use change impact of biofuels consumed in the EU", 2015, u http://www.fediol.be/ 
2 Ibid. 
3 Ir-Rapport ta' Progress dwar l-Enerġija Rinnovabbli tal-Kummissjoni (SWD(2015)0117). 
4 Globiom study "The land use change impact of biofuels consumed in the EU", 2015. 

http://www.fediol.be/
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L-ewwel u t-tieni ġenerazzjoni tal-bijokarburant 

40. Jinnota d-dominanza tal-bijokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni u n-nuqqas ta' 

disponibbiltà kummerċjali ta' bijokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ikomplu jappoġġjaw l-iżvilupp ta' bijokarburanti 

tal-ġenerazzjoni li jmiss sabiex tiġi evitata d-deforestazzjoni; 

41. Jitlob li jiġu eliminati gradwalment u rapidament l-inċentivi kollha għall-bijokarburanti 

derivati miż-żejt tal-palm, għax dawn jixprunaw il-kompetizzjoni għall-art a skapitu tal-

produzzjoni tal-ikel, li tirriżulta f'deforestazzjoni u għaldaqstant tikkontribwixxi b'mod 

sinifikanti għal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra;  

42. Jirreferi għall-istudju 'GLOBIOM' li juri l-livell għoli ħafna ta' emissjonijiet ta' gassijiet 

b'effett ta' serra attribwibbli għaż-żejt tal-palm;  

43. Jitlob li jkun hemm sistema obbligatorja tat-tikkettar tal-oriġini għall-ingredjenti tal-

bijokarburant; 

It-trasparenza tal-katina tal-provvista  

44. Iqis li t-traċċabbiltà fil-katina tal-ikel hija essenzjali għall-importaturi u l-konsumaturi, 

b'mod partikolari għall-iskopijiet li wieħed ikun kapaċi jiddistingwi bejn żejt tal-palm u l-

prodotti sekondarji tiegħu li jkunu prodotti legalment u illegalment jew li jkunu minn sorsi 

sostenibbli u mhux sostenibbli;  

45. Jinnota li t-trasparenza tal-ktajjen tal-provvista, tippermetti aċċess għal informazzjoni 

dwar żejt tal-palm li joriġina minn żoni ta' riskju għoli; 

Iċ-ċertifikazzjoni 

46. Jirrikonoxxi r-rwol importanti u l-potenzjal ta' diversi tipi ta' skemi ta' ċertifikazzjoni ta' 

sostenibbiltà volontarji għal prodotti taż-żejt tal-palm, u jqis li dawn għandhom jieħdu 

kont tal-impatti ambjentali u soċjali tal-produzzjoni tiegħu;  

47. Jinnota li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri kkonkludiet1 li ċerti skemi ta' ċertifikazzjoni ma 

jiggarantixxux żejt tal-palm ġenwinament sostenibbli, u b'hekk mhumiex effettivi biex 

jiżguraw l-istandards relevanti u l-konformità magħhom;  

48. Josserva b'mod partikolari li l-Qorti tal-Awdituri sabet li xi skemi ma kinux trasparenti 

biżżejjed jew kellhom strutturi ta' governanza suxxettibbli li jkunu ppreġudikati li rriskjaw 

kunflitti ta' interess u komunikazzjoni ineffettiva, ikkritikat l-istandards ta' kriterji ta' 

sostenibbiltà, inklużi kunflitti dwar il-pussess ta' art, xogħol tat-tfal/xogħol furzat u 

kundizzjonijiet tax-xogħol ħżiena għall-bdiewa, u sabet ukoll li dawn in-nuqqasijiet 

irriżultaw fi statistika mhux affidabbli u stima żejda tal-volumi tal-bijokarburant 

iċċertifikat bħala sostenibbli; 

49. Huwa, għalhekk, imħasseb li s-sistema ta' ċertifikazzjoni tal-UE għas-sostenibbiltà tal-

                                                 
1 Rapport Speċjali Nru 18/2016 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Kwittanza 2015): Is-sistema tal-UE għaċ-

ċertifikazzjoni ta' bijokarburanti sostenibbli: 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_EN.pdf  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_EN.pdf
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bijokarburanti mhijiex kompletament affidabbli, u jqis li l-iskemi ta' ċertifikazzjoni 

għandhom ikomplu jiġu żviluppati u mtejba b'mod kostanti sabiex tiġi żgurata 

ġenwinament il-produzzjoni sostenibbli taż-żejt tal-palm u l-konformità effettiva mal-

istandards relevanti;  

50. Jitlob li r-rakkomandazzjonijiet relevanti tal-Qorti jiġu implimentati, kif qablet il-

Kummissjoni; 

51. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura standards affidabbli u taħdem lejn l-istabbiliment ta' 

oqfsa b'saħħithom u vinkolanti sabiex tiġi garantita s-sostenibbiltà taż-żejt tal-palm;  

52. Jitlob biex il-prodotti sekondarji taż-żejt tal-palm (l-espellent jew it-tqieq tal-qalba tal-

palm) użati fl-UE jkunu wkoll soġġetti għal ċertifikazzjoni; 

L-inizjattivi 

53. Jilqa' kwalunkwe inizjattiva b'ħafna partijiet ikkonċernati li għandha l-għan li tistabbilixxi 

u timplimenta standards ambizzjużi għall-produzzjoni sostenibbli taż-żejt tal-palm, inklużi 

d-drittijiet tal-bniedem, tal-art u tax-xogħol;  

54. Jappoġġja l-għanijiet stipulati fl-Inizjattiva taż-Żejt tal-Palm Sostenibbli tan-NU u fid-

Dikjarazzjoni ta' Amsterdam 2015 għal katina tal-provvista mingħajr deforestazzjoni u 

mingħajr kunflitti sal-2020; 

55. Jinnota l-potenzjal ta' inizjattivi bħalma hi d-Dikjarazzjoni ta' New York dwar il-Foresti1 

bl-għan li jgħinu sabiex jintlaħqu l-għanijiet tas-settur privat biex tiġi eliminata d-

deforestazzjoni li tirriżulta mill-produzzjoni ta' komoditajiet agrikoli bħall-palm, is-sojja, 

il-karti u ċ-ċanga sal-2020; jinnota li xi kumpaniji għandhom miri aktar ambizzjużi, iżda 

filwaqt li 60 % tal-kumpaniji li jinnegozjaw f'żejt tal-palm impenjaw ruħhom għal 

inizjattivi bħal dawn, s'issa 2 % biss huma kapaċi jittraċċaw iż-żejt tal-palm li 

jikkummerċjaw għas-sors tiegħu2; 

56. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-industrija biex isostnu l-inizjattivi 

bħall-approċċ tal-Istokk tal-Karbonju Għoli (HCS), li jiddetermina oqsma adattati għat-

tħawwil tal-palm għaż-żejt, eż. artijiet degradati b'ħażna baxxa tal-karbonju u livell baxx 

ta' valur ambjentali, u b'hekk jappoġġja ġenwinament iż-żejt tal-palm sostenibbli li jista' 

jiġi prodott mingħajr ma jbiddel il-foresti jew jinterferixxi fl-ekosistemi tal-foresti b'valur 

għoli ta' konservazzjoni; 

Id-djalogu għal governanza aħjar fil-pajjiżi produtturi  

57. Jistieden lill-Kummissjoni tintensifika d-djalogu, fejn hu xieraq, mal- gvernijiet tal-pajjiżi 

u l-kumpaniji li jipproduċu ż-żejt tal-palm, inkluż permezz ta' ftehimiet bilaterali mal-

pajjiżi produtturi, biex tinkoraġġixxi l-leġiżlazzjoni ambjentali effettiva li tevita l-ħsara ta' 

bidliet fl-użu tal-art u biex iżżid l-istandards ambjentali, il-konservazzjoni tal-

bijodiversità, id-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet soċjali u d-drittijiet tal-art u l-liġijiet tax-

xogħol, it-trasparenza tas-sjieda korporattiva u dik tal-proprjetà tal-art, u l-konsultazzjoni 

                                                 
1 Summit tan-NU dwar il-klima tal-2014. 
2 http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf  

http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf
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tal-komunitajiet lokali sabiex dawn jevitaw il-ħtif tal-art; 

Il-qafas legali tal-UE, inklużi talbiet lill-Kummissjoni 

58. Huwa konxju mill-fatt li l-UE hija t-tielet l-akbar importatur taż-żejt tal-palm u lewż tal-

palm fid-dinja kollha, u jenfasizza l-ħtieġa li jiddaħħlu regoli li jiżguraw is-sostenibbiltà 

ġenwina tal-produzzjoni taż-żejt tal-palm; 

59. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-istrumenti ta' kontroll eżistenti u 

jużaw kull mezz neċessarju biex jipprevjenu l-importazzjoni fl-UE taż-żejt tal-palm 

prodott bħala riżultat tad-deforestazzjoni, biex jistabbilixxu qafas regolatorju ta' miżuri 

qawwija u infurzabbli biex jiggarantixxu li l-atturi kollha tul il-katina tal-provvista kollha, 

inklużi l-istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej, u s-self u l-investiment li jipprovdu, ikunu 

biss involuti fil-produzzjoni taż-żejt tal-palm ġenwinament sostenibbli li tiżgura l-

protezzjoni tal-foresti, il-popli tal-foresti u l-bijodiversità; 

60. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiddefenixxi b'mod ċar sanzjonijiet f'każ ta' nuqqas ta' 

konformità, filwaqt li żżomm ir-relazzjonijiet kummerċjali ma' pajjiżi terzi; 

Il-preċedenza u l-leġiżlazzjoni eżistenti  

61. Iħares lejn il-mudell tas-settur tal-kawkaw biex jistabbilixxi standards internazzjonali 

għall-produzzjoni sostenibbli taż-żejt tal-palm, u jinnota li mekkaniżmi simili għar-

Regolament tal-UE dwar l-Injam jistgħu jgħinu biex jiżguraw li l-prodotti magħmula 

b'mod legali biss jitqiegħdu fis-suq tal-UE; 

62. Jitlob li fil-politika tal-bijokarburanti tal-UE jiġu inklużi kriterji ta' sostenibbiltà effettivi li 

jipproteġu l-art b'valur għoli ta' bijodiversità, art tal-pit u ħażniet għolja ta' karbonju, u li 

jiddaħħlu kriterji soċjali; 

L-użu ta' ftehimiet u kummerċ bilaterali  

63. Jinnota li mekkaniżmi bħalma huma l-Ftehimiet ta' Sħubija Volontarja jistgħu jgħinu 

sabiex jiġu ċċarati l-problemi tal-legalità assoċjati mal-ħtif tal-art u l-konverżjoni tal-

foresti billi jitniedu riformi nazzjonali tal-artijiet u jkun hemm trasparenza dwar il-pussess 

tal-art;  

64. Jappella biex il-ftehimiet bilaterali jintużaw bħala katalist għal protezzjoni ambjentali 

effettiva, li tinkludi l-applikazzjoni ta' skemi ta' tariffi differenzjati skont jekk iż-żejt tal-

palm huwiex sostenibbli jew le, jew li teskludi ż-żejt tal-palm mhux sostenibbli u d-

derivattivi tiegħu minn ftehimiet ta' kummerċ ħieles;  

65. Jistieden lill-Kummissjoni biex tinkludi garanzija ta' 'non-deforestazzjoni' u l-ħtieġa li jiġu 

rrispettati d-drittijiet tal-komunità fin-negozjati ta' ftehimiet kummerċjali ma' pajjiżi li 

jipproduċu ż-żejt tal-palm;  

L-għajnuna u l-bini tal-kapaċità 

66. Jinsisti fuq l-importanza tal-appoġġ lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw bil-mezzi meħtieġa biex 

dawn itejbu l-governanza, il-proċeduri ta' infurzar u dawk ġudizzjarji fuq livell lokali, 

reġjonali u nazzjonali, sabiex jipproteġu l-foresti u l-artijiet tal-pit, u jespandu l-prattiki 
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tal-biedja agroekoloġika;  

67. Jistieden lill-Kummissjoni biex tinkoraġġixxi l-iskambju tal-aħjar prattiki dwar it-

trasparenza u l-kooperazzjoni bejn il-gvernijiet u l-kumpaniji li jużaw żejt tal-palm u, 

flimkien mal-Istati Membri, biex taħdem ma' pajjiżi terzi sabiex dawn jiżviluppaw u 

jimplimentaw il-liġijiet nazzjonali u li jirrispettaw id-drittijiet tal-art tal-komunità tas-soltu 

li jiżguraw li l-foresti, il-popli tal-foresti u l-għajxien tagħhom ikunu protetti; 

L-impenji eżistenti tal-UE u pjan ta' azzjoni 

68. Jistieden lill-Kummissjoni biex tonora l-impenji internazzjonali tal-UE, inter alia, dawk li 

jsiru fil-qafas tal-Konferenza ta' Pariġi dwar il-Klima (COP 21), il-Forum tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar il-Foresti (UNFF)1, il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Diversità 

Bijoloġika (UNCBD)2, id-Dikjarazzjoni ta' New York dwar il-Foresti, l-Għan ta' Żvilupp 

Sostenibbli li titwaqqaf id-deforestazzjoni sal-20203 u l-Pjan ta' Azzjoni FLEGT, u biex 

tintensifika l-isforzi tagħha biex tiżviluppa pjan ta' azzjoni dettaljat tal-UE li jipproteġi 

b'mod viżibbli u enfatiku l-foresti u d-drittijiet tal-popli tal-foresti u tressaq proposti 

konkreti biex twaqqaf id-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti, li jkunu jinkludu 

dispożizzjonijiet dwar il-kummerċ fil-prodotti agrikoli b'mod partikolari ż-żejt tal-palm, u 

biex il-pjantaġġuni monokulturali ma jiġux ikklassifikati bħala riforestazzjoni; 

69. Jissottolinja l-ħtieġa li jiġu stabbiliti kriterji soċjali u ambjentali, inkluż id-dritt ta' aċċess 

għall-art, li jkunu superjuri għal-loġika ta' sempliċi profitt finanzjarju fl-evalwazzjoni ta' 

diversi strateġiji forestali; 

70. Jappella għal iktar riċerka fuq il-livell tal-UE dwar l-għalf tal-annimali sostenibbli sabiex 

jiġu żviluppati alternattivi għall-prodotti tal-palm taż-żejt għall-agrikoltura Ewropea. 

                                                 
1 Il-konklużjonijiet tal-Forum tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Foresti. 
2 Il-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Bijodiversità, il-miri ta' Aichi: https://www.cbd.int/sp/targets/  
3 Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, Artikolu 15.2, il-Mira biex titwaqqaf id-deforestazzjoni: 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15  

https://www.cbd.int/sp/targets/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
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