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L-Istrateġija Ewropea għall-Foresti - It-Triq 'il Quddiem
(2019/2157(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 181(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-
mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A9-0154/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-Istrateġija Ewropea għall-Foresti – It-Triq 
'il Quddiem

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) dwar il-
prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità,

– wara li kkunsidra t-Titolu I tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) dwar il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tas-
7 ta' Diċembru 2018 bit-titlu "Progress fl-Implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għall-
foresti – "Strateġija ġdida tal-UE għall-foresti: għall-foresti u s-settur tal-foresti"" 
(COM(2018)0811),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 2015 dwar "Strateġija ġdida tal-
UE għall-Foresti: għall-foresti u s-settur ibbażat fuq il-foresti"1,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tat-
23 ta' Lulju 2019 bit-titlu "It-Tisħiħ tal-Azzjoni tal-UE għall-Protezzjoni u għar-Restawr 
tal-Foresti tad-Dinja" (COM(2019)0352),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-15 ta' April 2019 dwar il-progress 
dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għall-Foresti u dwar qafas strateġiku ġdid 
għall-foresti (08609/2019),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-
30 ta' Ottubru 2019 dwar ir-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tas-
7 ta' Diċembru 2018 bit-titlu "Progress fl-Implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għall-
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foresti – "Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti: għall-foresti u s-settur tal-foresti"",

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-10 u l-11 ta' April 2019 dwar l-
implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għall-Foresti,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija aġġornata tal-UE dwar il-Bijoekonomija,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Agrikoltura u Sajd tas-17 u t-
18 ta' Diċembru 2018 dwar l-Istrateġija aġġornata tal-UE dwar il-Bijoekonomija,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Novembru 2018 bit-titlu 
"Pjaneta Nadifa għal Kulħadd: Viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal ekonomija 
għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima" (COM(2018)0773),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-16 ta' Mejju 2018 dwar ir-
reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-Istrateġija tal-UE għall-Foresti2,

– wara li kkunsidra l-istrateġija Ewropa 2020, inklużi l-inizjattivi "Unjoni ta' 
Innovazzjoni" u "Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi",

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel u tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A9-
0154/2020),

A. billi t-Titolu I tat-TFUE ma jagħmel l-ebda riferiment għal politika komuni tal-UE dwar 
il-foresti, u r-responsabbiltà għall-foresti taqa' fuq l-Istati Membri; billi l-istituzzjonijiet 
tal-UE għalhekk ma għandhom l-ebda kompetenza biex jadottaw regoli ġuridikament 
vinkolanti għas-settur ibbażat fuq il-foresti;

B. billi l-Artikolu 5 tat-TUE jipprevedi li "[s]kont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, fl-oqsma li 
ma jaqgħux fil-kompetenza esklussiva tagħha, l-Unjoni għandha taġixxi biss jekk u 
safejn, l-objettivi tal-azzjoni prevista ma jkunux jistgħu jinkisbu biżżejjed mill-Istati 
Membri" u li "[s]kont il-prinċipju tal-proporzjonalità, il-kontenut u l-forma tal-azzjoni 
tal-Unjoni m'għandhomx jeċċedu dak li jkun meħtieġ sabiex jitwettqu l-objettivi tat-
Trattati";

C. billi t-tentattivi tal-Kummissjoni biex tinfluwenza l-politika tal-foresti – li hija l-
kompetenza unika tal-Istati Membri – inter alia bl-iskuża tal-promozzjoni tal-
bijodiversità, possibbilment fil-forma ta' miri ġodda ta' protezzjoni bbażati fuq iż-żona, 
li jistgħu jaffettwaw b'mod negattiv il-klima u l-ambjent fl-Istati Membri li qed 
jiġġestixxu l-foresti tagħhom tajjeb, huma kawża ta' tħassib;

D. billi l-foresti u l-katina tal-valur ibbażata fuq il-foresti kollha kemm hi huma 
fundamentali għall-iżvilupp ulterjuri tal-bijoekonomija ċirkolari, peress li dawn 
jipprovdu l-impjiegi, jiżguraw il-benesseri ekonomiku fiż-żoni rurali u urbani, jipprovdu 
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servizzi ta' mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u adattament għalih, joffru benefiċċji relatati 
mas-saħħa u jipproteġu l-bijodiversità u l-prospetti ta' żoni rurali u muntanjużi, u billi, 
barra minn hekk, il-bijoekonomija ttejjeb l-awtosuffiċjenza tal-Unjoni;

1. Jenfasizza l-fatt li ntlaħaq qbil dwar definizzjoni tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti 
(SFM) bħala parti mill-proċess pan-Ewropew FOREST EUROPE; jinnota li d-
definizzjoni ġiet inkorporata fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u fis-sistemi volontarji, bħaċ-
ċertifikazzjonijiet forestali, fis-seħħ fl-Istati Membri;

2. Jenfasizza li l-promozzjoni tal-SFM fl-UE, bħala parti mill-Istrateġija tal-UE għall-
Foresti u tal-miżuri ta' żvilupp rurali implimentati fil-qafas tal-politika agrikola komuni 
(PAK), kellha impatt pożittiv fuq il-bijodiversità tal-foresti fl-UE u tejbet il-benefiċċji 
għall-klima offruti mis-settur ibbażat fuq il-foresti; jinnota, madankollu, li għad hemm 
bżonn li l-SFM tissaħħaħ b'mod ibbilanċjat sabiex jiġi żgurat li l-foresti jkunu jistgħu 
jadattaw aħjar għall-kundizzjonijiet klimatiċi li qed jinbidlu, jitnaqqsu r-riskji u l-
impatti tad-disturbi naturali, u jiġu salvagwardjati l-opportunitajiet għall-
ġenerazzjonijiet preżenti u futuri li jisfruttaw il-foresti, pereżempju b'tali mod li l-
objettivi tas-sidien tal-foresti jintlaħqu;

3. Jemmen li l-UE ma għandhiex tadotta kriterji li jissovrapożizzjonaw il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u s-sistemi ta' ċertifikazzjoni volontarja li huma aktar stretti mil-liġi; iqis li l-
kriterji tad-diversità li jmorru lil hinn mil-leġiżlazzjoni għandhom jiġu ddeterminati 
mis-sidien tal-foresti u mill-industrija tax-xiri tal-injam u għandhom ikunu ggwidati 
mill-mekkaniżmu tas-suq; huwa tal-fehma li l-mekkaniżmu tas-suq jista' jagħti riżultati 
aktar malajr, aktar aċċettabbli u b'portata usa' meta mqabbel mar-riżultati ta' 
regolamentazzjoni; jenfasizza li fis-sitwazzjonijiet kollha, is-sid tal-foresti għandu s-
setgħa li jiddeċiedi dwar kif tintuża l-foresta, fil-limiti stabbiliti mil-liġi nazzjonali;

4. Jinnota li matul dawn l-aħħar deċennji r-riżorsi tal-foresti tal-UE qed jiżdiedu f'termini 
ta' kopertura u volum tal-foresti, u attwalment il-foresti u żoni msaġġra oħra jkopru 
mill-inqas 43 % tas-superfiċje tal-UE; jirrimarka li s-settur jimpjega mill-inqas 500 000 
persuna direttament u 2.6 miljun indirettament fl-UE u li għaż-żamma ta' din il-forza 
tax-xogħol u l-kompetittività fit-tul tas-settur jenħtieġu sforzi kostanti biex jiġu attirati 
lejn is-settur ħaddiema tas-sengħa u mħarrġa; josserva li kważi 25 % tal-erja totali tal-
foresti fl-UE tagħmel parti min-network Natura 2000;

5. Josserva li ż-żona tal-foresti fl-Unjoni qed tikber, fost raġunijiet oħra minħabba l-
afforestazzjoni, u li l-foresti kummerċjali ġestiti mhux biss jorbtu l-karbonju aħjar mill-
foresti mhux ġestiti iżda jnaqqsu wkoll l-emissjonijiet u l-problemi kkawżati mid-
deterjorament tal-kundizzjoni tal-foresti; jinnota li l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti 
kummerċjali għandha l-aħjar impatt fuq il-klima, u li l-pajjiżi li jiġġestixxu l-foresti 
tagħhom tajjeb għandhom jiġu ppremjati għal dan;

6. Itenni li l-foresti u s-settur ibbażat fuq il-foresti jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-
iżvilupp ta' bijoekonomiji ċirkolari u lokali fl-UE; jenfasizza li fl-2010, il-bijoekonomija 
kienet tirrappreżenta suq b'valur stmat ta' aktar minn EUR 2 triljun, li jipprovdi 
20 miljun impjieg u li jirrappreżenta 9 % tal-impjiegi totali fl-UE; jinnota li kull euro 
investit fir-riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam tal-bijoekonomija taħt Orizzont 2020 se 
jiġġenera madwar EUR 10 f'valur miżjud;
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7. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu kkunsidrati mill-ġdid l-għanijiet ambizzjużi tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew għall-2030 (speċjalment l-għan li tiżdied il-mira tal-UE għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra għal 50-55 %) u li jiġu vvalutati bir-reqqa l-impatti 
ekonomiċi tiegħu fuq il-kompetittività tas-settur tal-forestrija u l-forestiera fl-UE, fil-
kuntest tal-pandemija globali attwali tal-COVID-19;

8. Jirrikonoxxi l-benefiċċji klimatiċi kruċjali tal-foresti u tas-settur ibbażat fuq il-foresti; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiżdiedu s-sekwestru tasCO2 fil-foresti, il-ħażna tal-karbonju fi 
prodotti bbażati fuq l-injam u s-sostituzzjoni tal-materjali u l-enerġija bbażati fuq il-
fossili; jinnota, madankollu, l-importanza li jiġu evitati d-distorsjonijiet tas-suq bla 
bżonn għall-materja prima bbażata fuq l-injam f'dak li għandu x'jaqsam ma' skemi ta' 
appoġġ għall-bijoenerġija; jenfasizza l-ħtieġa li jitħeġġu l-użu ċirkolari ta' prodotti 
bbażati fuq l-injam għall-promozzjoni tal-effiċjenza fir-riżorsi, it-tnaqqis tal-iskart u l-
estensjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tal-karbonju sabiex tiġi estiża l-bijoekonomija ċirkolari;

9. Jirrimarka li skont il-leġiżlazzjoni attwali, li tippermetti li żoni forestali jiġu stabbiliti 
mingħajr approvazzjoni, il-gwardji forestali issa ma jistgħu jagħmlu xejn biex 
jipprevjenu ħsara fil-foresti jew ħsara estensiva kkważata mill-insetti; iqis li l-ġestjoni 
komprensiva tal-organiżmi ta' ħsara għandha tiġi promossa u ffaċilitata;

10. Jirrikonoxxi li r-rwol tal-foresti fir-rigward tal-provvediment ta' valuri rikreattivi u ta' 
attivitajiet relatati mal-foresti, bħall-ħsad ta' prodotti forestali mhux tal-injam, 
pereżempju l-faqqiegħ u l-frott artab; jieħu nota tal-opportunitajiet għat-titjib tat-
tneħħija tal-bijomassa f'termini ta' prevenzjoni tan-nirien fil-foresti permezz tar-ragħa, 
iżda jinnota wkoll li r-ragħa tal-organiżmi selvaġġi għandha impatt negattiv fuq in-
nebbieta u għalhekk jindika l-ħtieġa ta' ġestjoni sostenibbli tal-fawna tar-ragħa;

11. Jenfasizza li l-parteċipazzjoni tal-bdiewa u l-kaċċaturi fil-ġestjoni tajba taż-żoni 
msaġġra, b'mod partikolari fir-rigward taż-żamma tal-bilanċ tal-bijodiversità tal-
annimali u tal-pjanti, hija kruċjali;

12. Iqis li l-istrateġija għall-foresti tal-Unjoni għandha tikkonċentra fuq l-appoġġ u l-
promozzjoni tal-kompetittività tal-industrija tal-foresti, tal-bijoekonomija u tal-
bijoenerġija tal-UE; iqis li l-istrateġija għall-foresti għandha b'mod partikolari timmira li 
tikseb l-awtosuffiċjenza fl-injam għall-UE, li b'riżultat ta' dan is-superfiċje tal-foresti 
tiżdied u l-problemi assoċjati bħall-qtugħ illegali tas-siġar, il-ħtif tal-art u l-ħsara lill-
ambjent u l-bijodiversità fil-pajjiżi terzi jitnaqqsu;

13. Iqis li r-rwol tal-foresti fil-politika dwar il-klima għandu jiġi eżaminat primarjament fil-
livell tal-bijoekonomija, u li l-għan għandu jkun li jiżdied l-użu ta' fjuwils u materjali 
rinnovabbli, aktar milli jiġu stabbiliti miri għad-daqs tal-bjar tal-foresti jew żoni 
forestali protetti; iqis li, sakemm ma jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tal-bijoekonomija, 
mhux se jkun hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni addizzjonali dwar il-foresti;

14. Josserva li l-iżvilupp tal-bijoekonomija tal-UE jiddependi, inter alia, fuq l-iżvilupp tat-
teknoloġija u tas-swieq, fuq il-qafas politiku Ewropew u internazzjonali u fuq is-
sostenibbiltà tal-użu li jsir mill-foresti tal-UE; jinnota li xi wħud minn dawn il-fatturi 
huma aktar faċli li jiġu influwenzati minn oħrajn; huwa għalhekk favur l-eliminazzjoni 
ta' ostakli leġiżlattivi bla bżonn, il-promozzjoni tal-kooperazzjoni intersettorjali u l-
promozzjoni tal-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp sabiex tiġi ffaċilitata l-bidla f'din l-
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industrija;

15. Josserva, barra minn hekk, li l-miri ambizzjużi biex jiżdied is-sehem tal-enerġija 
rinnovabbli stabbiliti fil-politika tal-enerġija tal-UE għandhom jitqiesu fil-promozzjoni 
tal-użu tal-bijomassa prodotta mill-foresti;

16. Jenfasizza r-rwol kruċjali tal-foresti, tas-settur ibbażat fuq il-foresti u tal-bijoekonomija 
sabiex jintlaħqu l-għanijiet; jenfasizza li l-kisba tal-għanijiet ambjentali u klimatiċi tal-
UE qatt mhija ser tkun possibbli mingħajr foresti multifunzjonali, f'saħħithom u ġestiti 
b'mod sostenibbli u industriji vijabbli; jinkoraġġixxi, barra minn hekk, azzjonijiet biex 
tinżamm jew tiżdied il-kopertura tal-foresti;

17. Jinnota li n-nirien fil-foresti jistgħu jiġu evitati billi jiġi żgurat it-tkabbir tal-foresti, 
titnaqqas il-kwantità ta' injam mejjet u jiġi żgurat li jkun hemm network komprensiv ta' 
toroq forestali; jikkunsidra li l-Ftehim ta' Pariġi għandu jirrikonoxxi li ġestjoni tajba u 
ppjanata tal-foresti kummerċjali tista' tiġġieled in-nirien fil-foresti; huwa tal-fehma li l-
pajjiżi li rnexxew fil-prevenzjoni ta' nirien fil-foresti għandhom jiġu ppremjati permezz 
ta' kalkoli tal-karbonju;

18. Jenfasizza li strateġiji ambizzjużi, indipendenti u awtonomi għall-foresti nazzjonali li 
mhumiex subordinati għal xi strateġija settorjali oħra huma meħtieġa għall-perjodu ta' 
wara l-2020; jitlob li dawn l-istrateġiji jibnu fuq l-approċċ olistiku għall-SFM u jqisu l-
aspetti ekonomiċi, soċjali u ambjentali kollha tal-katina tal-valur ibbażata fuq il-foresti; 
jenfasizza li jeħtieġ li jiġi żviluppat approċċ ikkoordinat u konsistenti għall-foresti, 
għas-settur ibbażat fuq il-foresti u għad-diversi servizzi li jipprovdu, minħabba l-għadd 
dejjem akbar ta' politiki nazzjonali u tal-UE li jaffettwaw direttament jew indirettament 
il-foresti u l-ġestjoni tagħhom;

19. Jiddispjaċih li approċċ koordinat u konsistenti bħal dan ukoll ma ġiex applikat għall-
politika kummerċjali tal-UE, li tippermetti l-importazzjoni tal-massa ta' prodotti agrikoli 
li huma direttament responsabbli għad-deforestazzjoni f'pajjiżi terzi, b'mod partikolari l-
għelejjel li fihom il-proteini u l-prodotti tal-bhejjem;

20. Huwa tal-fehma li l-Istrateġija tal-UE għall-Foresti għandha taġixxi biss bħala pont bejn 
il-politiki nazzjonali dwar il-foresti, li tkun tirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġu rispettati l-
kompetenzi nazzjonali tal-Istati Membri;

21. Jenfasizza li huwa importanti li d-deċiżjonijiet dwar il-politiki tal-UE relatati mal-
foresti, mas-settur ibbażat fuq il-foresti u mal-katina tal-valur tiegħu jittieħdu abbażi tal-
evidenza, mingħajr ma dan iwassal tal-ġbir sistematiku ta' data fil-livell tal-UE;

22. Jenfasizza l-ħtieġa li jitqiesu r-rabtiet bejn is-settur ibbażat fuq il-foresti u setturi oħrajn, 
kif ukoll l-importanza tad-diġitalizzazzjoni u l-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni; 
jisħaq fuq ir-rwol kruċjali tal-materjali bbażati fuq l-injam fis-sostituzzjoni tal-
alternattivi bbażati fuq il-fossili f'industriji bħall-industrija tal-kostruzzjoni u l-industrija 
tat-tessuti; iqis li huwa importanti li jiġu enfasizzati l-benefiċċji għas-saħħa tas-settur 
ibbażat fuq il-foresti, mhux biss mil-lat ta' arja nadifa u rikreazzjoni, iżda wkoll mill-
perspettiva tal-provvista ta' materja prima għall-industrija tal-mediċini u b'mod 
partikolari l-produzzjoni ta' prodotti tal-iġjene, li jservu biex jillimitaw it-tixrid tal-
pandemiji;



AM\1214597MT.docx PE658.343v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

23. Josserva li l-agroforestrija, il-kultivazzjoni kombinata tas-siġar u l-għelejjel agrikoli, 
u/jew taħlita tat-tkabbir tas-siġar mat-trobbija tal-bhejjem, jistgħu jnaqqsu n-nirien fil-
foresti, b'mod partikolari fil-pajjiżi tal-Mediterran; jindika, barra minn hekk, l-
importanza ta' network komprensiv u miżmum tajjeb ta' toroq forestali u ġestjoni 
regolari tal-foresti fil-prevenzjoni u l-ġestjoni tan-nirien fil-foresti, biex b'hekk jiġi 
evitat ir-rilaxx tal-karbonju minn nirien fil-foresti bla bżonn, li jaffettwa l-klima; 
jenfasizza li l-opportunitajiet għall-kontroll tal-organiżmi ta' ħsara fuq żoni kbar 
għandhom jiżdiedu; jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa ta' prevenzjoni aħjar ta' tali 
fenomeni billi nrendu l-foresti aktar reżiljenti, pereżempju, permezz tar-riċerka u l-
innovazzjoni, l-iskambju ta' informazzjoni u kollaborazzjoni fuq il-modi ta' kif jiġu 
miġġielda d-diżastri naturali;

24. Jirrikonoxxi r-rwol tal-bijodiversità biex jiġi żgurat li l-ekosistemi tal-foresti jibqgħu 
f'saħħithom u reżiljenti; jinnota, madankollu, li huma meħtieġa biżżejjed riżorsi 
finanzjarji għall-ġestjoni ta' żoni naturali rikonoxxuti; jenfasizza l-importanza tal-
integrazzjoni prammatika tal-konservazzjoni tan-natura fil-SFM, mingħajr ma jitkabbru 
ż-żoni protetti u jinħolqu piżijiet amministrattivi u finanzjarji addizzjonali; jappoġġa l-
istabbiliment ta' netwerks maħluqa abbażi ta' inizjattivi mmexxija mill-Istati Membri 
għal dan il-għan;

25. Jenfasizza li l-Unjoni għandha talloka biżżejjed fondi mill-baġit tal-PAK għall-miżuri 
għas-settur ibbażat fuq il-foresti, li jikkorrispondi għall-aspettattivi l-ġodda ta' dak is-
settur, inkluż l-investiment fl-iżvilupp ta' żoni forestali u fit-titjib tal-vijabbiltà tal-
foresti, iż-żamma ta' networks ta' toroq forestali, it-teknoloġija u l-innovazzjoni, u l-
ipproċessar tal-forestrija u l-użu tal-prodotti tal-forestrija; jenfasizza l-ħtieġa ta' tnaqqis 
tal-piżijiet amministrattivi fil-miżuri tal-forestrija tal-UE u fl-għajnuna mill-Istat b'mod 
ġenerali, pereżempju billi jiġu permessi eżenzjonijiet ġenerali sabiex ikun hemm 
reazzjoni fil-pront għall-isfidi għall-foresti;

26. Jenfasizza l-fatt li d-deforestazzjoni globali u d-degradazzjoni tal-foresti huma problemi 
serji; jirrimarka li għandhom jiġu żviluppati inizjattivi ta' politika biex jiġu indirizzati 
kwistjonijiet lil hinn mill-UE, b'enfasi fuq it-tropiċi u l-muturi ta' prattiki mhux 
sostenibbli fil-foresti minn barra s-settur tal-foresti, b'mod partikolari permezz tal-użu 
ta' tikkettar ġeografiku, ċertifikazzjoni tas-sostenibbiltà u projbizzjonijiet fuq l-aċċess 
għas-suq tal-UE għal prodotti li ma jikkonformawx mal-istandards attwali; jenfasizza l-
ħtieġa li tiġi inkoraġġita l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-UE dwar l-Injam u l-
pjan ta' azzjoni FLEGT (Infurzar tal-Liġi, Tmexxija u Kummerċ fis-Settur Forestali) 
sabiex tkun tista' tiġi impedita l-importazzjoni ta' injam miksub illegalment jew b'mod 
mhux sostanibbli fis-suq tal-UE, li tikkostitwixxi kompetizzjoni inġusta għas-settur tal-
forestrija kontinentali u dak tar-reġjuni ultraperiferiċi;

27. Jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu s-sistemi ta' informazzjoni dwar il-foresti li huma taħt 
ir-responsabbiltà tal-amministrazzjonijiet nazzjonali kompetenti kollha; jenfasizza l-
importanza ta' informazzjoni bilanċjata u bbażata fuq ix-xjenza b'indikaturi 
soċjoekonomiċi għall-iżvilupp ta' kwalunkwe politika relatata mal-foresti, u jitlob li tali 
data tiġi kondiviża mal-partijiet interessati kkonċernati, bħall-federazzjonijiet tal-kaċċa 
jew il-kmamar tal-agrikoltura sabiex tiġi żgurata l-koordinazzjoni effikaċi tal-azzjonijiet 
implimentati;
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28. Jistieden lill-Kumitat Forestrarju Permanenti tal-Kummissjoni jagħti lill-Istati Membri 
rwol ċentrali fil-koordinazzjoni tas-settur tal-forestrija; jisħaq fuq l-importanza tal-
involviment parallel tal-partijiet ikkonċernati rilevanti fil-Grupp ta' Djalogu Ċivili dwar 
il-Forestrija u s-Sufra; Iħeġġeġ lill-Kummissjoni taħdem mal-Parlament u l-Istati 
Membri dwar il-koordinazzjoni tas-settur tal-forestrija;

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

Or. en


