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B6-0000/2009

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar li nindirizzaw l-isfidi tad-deforestazzjoni u 
d-degradazzjoni tal-foresti sabiex niġġieldu t-tibdil fil-klima u t-telf tal-bijodiversità

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar 
Nindirizzaw l-isfidi tad-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti sabiex niġġieldu t-
tibdil fil-klima u t-telf tal-bijodiversità (COM(2008) 0645), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A. billi l-UE trid li tillimita t-tisħin globali għal 2 °C u li tnaqqas it-telf tal-bijodiversità bin-
nofs, 

B. billi d-deforestazzjoni hija responsabbli għal madwar 20% tal-emissjonijiet tad-dijossidu 
karboniku (CO2) u hija l-kawża ewlenija li ġġib it-telf tal-bijodiversità,

C. billi d-deforestazzjoni sseħħ b’rata allarmanti ta’ 13-il miljun ettaru fis-sena, bil-parti l-
kbira tagħha sseħħ fil-foresti tropikali, imma wkoll sa ċertu punt fl-Ewropa, speċjalment 
fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant,

D. billi d-degradazzjoni tal-foresti tieħu suriet differenti u hija diffiċli biex wieħed 
jiddefinixxiha, imma mbagħad għandha wkoll impatti mill-akbar fuq il-klima, il-
bijodiversità u fuq oġġetti u servizzi oħra,

1. Jisħaq fuq il-ħtieġa ta' aktar koerenza bejn il-politiki tal-konservazzjoni tal-foresti u tal-
immaniġġjar sostenibbli u politiki oħra interni u esterni tal-UE; jitlob li ssir evalwazzjoni 
kwantifikata tal-impatt li għandhom fuq il-foresti l-politiki tal-UE bħal m’huma tal-
enerġija (speċjalment il-bijofjuwils), tal-agrikoltura, tal-produzzjoni u l-konsum 
sostenibbli, tal-akkwist, tal-kummerċ u tal-koperazzjoni fl-iżvilupp;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta lill-Parlament u lill-Kunsill proposti għal 
rekwiżiti Komunitarji stretti ta' sostenibilità għall-injam kollu u għall-prodotti tal-injam 
kollha li ġejjin mill-foresti;

3. Jilqa' b'sodisfazzjon il-politiki tal-akkwist pubbliku aħdar (Green Public Procurement -
GPP) u l-promozzjoni ta’ strumenti bħal m’huma l-ekotikkettar u l-iskemi taċ-
ċertifikazzjoni tal-foresti; jitlob li jiġu adottati u implimentati malajr il-politiki tal-GPP 
għall-prodotti tal-injam fl-UE kollha; jistieden lill-Istati Membri biex jibbażaw il-politika 
tagħhom tal-akkwist pubbliku fuq standards għolja ta’ sostenibilità u biex jistabbilixxu kif
jixraq miri realistiċi fir-rigward ta’ dawk l-istandards;

4. Jappoġġja l-ħolqien ta’ Mekkaniżmu Globali tal-Karbonju tal-Foresti skont il-qafas tal-
UNFCCC; jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġjaw l-impenn tagħhom li jwaqqfu d-
deforestazzjoni globali milli tkompli għaddejja billi jallokaw parti mid-dħul tal-irkantar li 
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jsir mill-iskema tal-UE għall-iskambju tal-emissjonijiet (ETS) biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet li jiġu mid-deforestazzjoni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; 

5. Jinnota li l-krediti ta’ foresti fis-suq tal-karbonju jistgħu, kemm f’perjodu ta’ żmien medju 
u anke wara żmien twil, ikunu parti minn taħlita ta’ politiki li jkunu jindirizzaw id-
deforestazzjoni; jenfasizza li deċiżjoni finali rigward l-inklużjoni tal-krediti ta’ foresti fl-
EST għandha tittieħed wara li jkunu saru analiżi rigoruża tal-fattibilità tal-mekkaniżmi ta’ 
finanzjament potenzjali kollha u evalwazzjoni ta' dak li jkun ħareġ mill-Konferenza tal-
Partijiet f’Kopenħagen u tal-konklużjonijiet li jkunu nsiltu mill-proġetti pilota;

6. Jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni, għall-kuntrarju tat-titolu tagħha, ma tittrattax fuq is-
suġġett tad-degradazzjoni tal-foresti; jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa pjanijiet 
ta’ azzjoni u proġetti pilota, u biex turi mpenn fil-politika forestali tagħha stess biex 
twaqqaf milli jkomplu għaddejja mhux biss id-deforestazzjoni imma wkoll id-
degradazzjoni tal-foresti (anke fl-Unjoni Ewropea), billi wkoll tiżviluppa u tistabilixxi 
sistemi ta’ moniteraġġ kif għandhom ikunu sabiex takkwista d-dejta xierqa dwar il-
ħamrija u l-bijomassa fil-foresti;

7. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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