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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. Jenfasizza li, filwaqt li l-bdiewa huma fil-qalba tal-forniment tal-bżonnijiet bażiċi 
agrikoli u tal-ikel tagħna, il-ħidma tagħhom tiddependi mir-riżorsi naturali bħall-
ħamrija, l-ilma u l-foresti; jinnota li r-rikonoxximent tal-multifunzjonalità tal-foresti 
huwa kruċjali sabiex jiġi ġestit tajjeb il-wirt forestali mondjali tagħna; jenfasizza li l-
aspetti ekonomiċi, soċjali u ambjentali – li jvarjaw mill-produzzjoni tradizzjonali tal-
injam u prodotti oħra, sas-servizzi tal-ekosistema, il-bijodiversità u benefiċċji 
ambjentali oħra bħall-assorbiment u l-ħżin tal-karbonju, li jipprevjenu l-erożjoni tal-
ħamrija u jtejbu l-kwalità tal-arja u tal-ilma – huma kollha konnessi u interdipendenti; 
jenfasizza li tali aspetti jirrikjedu approċċ olistiku u koerenti f'dawk li huma l-
protezzjoni, ir-restawr u l-ġestjoni tal-foresti u l-indirizzar determinat tal-problema tad-
deforestazzjoni;

2. Ifakkar li ħafna bdiewa huma konxji tal-foresti bħala parti integrali u neċessarja mill-
pajsaġġ għall-funzjonijiet ekoloġiċi, ekonomiċi u soċjali rilevanti tagħhom, u li 
storikament huma stinkaw biex jipproteġu, jużaw u jirriġeneraw il-foresti, u li għadhom 
qed jagħmlu dan sal-ġurnata tal-lum; jinnota li ċerti komunitajiet lokali u popli indiġeni 
użaw tekniki tal-biedja tradizzjonali għal sekli sħaħ biex jippreservaw il-foresti, bil-
fehim speċjali tagħhom tal-użu sostenibbli tal-art; jenfasizza li, f'ħafna partijiet tad-
dinja, id-drittijiet ta' dawn il-komunitajiet u popli jinsabu mhedda;

3. Jenfasizza li 30 % tal-wiċċ tad-dinja huwa kopert mill-foresti u li dawn il-foresti 
jħaddnu 80 % tal-bijodiversità tad-dinja; jirrimarka li l-preservazzjoni u l-użu 
sostenibbli tal-foresti huma forma attiva ta' protezzjoni tal-klima u huma fundamentali 
għall-benesseri tas-soċjetà u ż-żoni rurali tagħna u li l-foresti tropikali b'mod partikolari 
għandhom rwol vitali x'jaqdu fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u għandhom jiġu protetti 
kif xieraq; itenni u jilqa' b'sodisfazzjon id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni spjegata fil-
qosor fil-Komunikazzjoni tagħha tat-23 ta' Lulju 2019 intitolata "It-Tisħiħ tal-Azzjoni 
tal-UE għall-Protezzjoni u għar-Restawr tal-Foresti tad-Dinja" (COM(2019)0352) li 
xejn ma jista' jissostitwixxi l-foresti primordjali u primarji; iħeġġeġ li dan il-fehim 
għandu jirfed id-diskussjonijiet ta' politika u ta' strateġija u l-effettività tal-infurzar tal-
liġi sabiex dawn l-ekosistemi u l-fdalijiet tagħhom jiġu ppreservati u rrestawrati fl-UE u 
bnadi oħra;

4. Jinsab imħasseb ħafna li, minkejja l-isforzi tal-UE u tal-Istati Membri tagħha, l-impenn 
tal-UE li twaqqaf id-deforestazzjoni sal-2020 bħala parti mill-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-NU x'aktarx li ma jintlaħaqx, u għalhekk jappoġġja b'qawwa lill-
Kummissjoni fil-proposta tagħha biex issaħħaħ l-azzjoni fil-protezzjoni u r-restawr tal-
foresti tad-dinja; jenfasizza l-fatt li l-importazzjonijiet ta' deforestazzjoni inkorporata 
marbuta ma' prodotti tal-għelejjel u tal-bhejjem jaġixxu bħala muturi agrikoli sinifikanti 
tad-deforestazzjoni; jissottolinja li, minbarra l-komoditajiet agrikoli, materja prima oħra 
tikkontribwixxi wkoll għad-deforestazzjoni fuq skala kbira, u li l-mitigazzjoni tal-impatt 
negattiv tagħhom ser teħtieġ li żoni kbar biżżejjed ta' foresti intatti jiġu riżervati u 
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jingħataw l-ogħla protezzjoni sabiex jiġu sostnuti l-proċessi ekoloġiċi fuq skala kbira li 
huma kruċjali biex il-foresti jadattaw għat-tibdil fil-klima; jenfasizza, barra minn hekk, 
li, biex ikunu effettivi, id-dispożizzjonijiet legali eżistenti u r-regoli ta' implimentazzjoni 
dwar is-sostenibbiltà ambjentali u soċjali tal-produzzjoni jridu jitwettqu b'mod sħiħ; iqis 
li l-UE għandha tindirizza l-livell ta' domanda għall-komoditajiet li huma ta' riskju 
għall-foresti, inkluż fl-agrikoltura, billi tippromwovi aktar forniment lokali u tappoġġja 
l-użu ta' materja prima li tkun fornuta b'mod sostenibbli, b'aktar attenzjoni fuq ir-ragħa 
bbażata fuq il-bwar;

5. Jisħaq fuq il-fatt li d-deforestazzjoni tal-foresti pluvjali kkawżata mit-tibdil fl-użu tal-art 
tnaqqas il-potenzjal ta' sekwestru tal-karbonju u b'hekk tikkontribwixxi b'mod 
sinifikanti għaż-żieda fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra;

6. Jirrimarka li l-erba' skemi ewlenin ta' ċertifikazzjoni taż-żejt tal-palm (RSPO14, 
ISCC15, MSPO16 u ISPO17) huma differenti b'mod sinifikanti fir-rigward tar-
rekwiżiti, l-effikaċja, l-adozzjoni u t-trasparenza tagħhom; jenfasizza l-fatt li l-
inkonsistenzi fl-implimentazzjoni u l-infurzar tagħhom ġew żvelati u li l-ebda waħda 
mis-sistemi ma tkopri l-kwistjonijiet ambjentali u soċjali kollha li huma indirizzati fl-
objettivi politiċi stabbiliti mill-UE u min-NU; jitlob, bħala kwistjoni ta' urġenza, li l-
iskemi ta' ċertifikazzjoni jiġu aġġustati f'dan is-sens u li jsiru sforzi determinati biex jiġu 
żviluppati ktajjen tal-provvista mingħajr deforestazzjoni;

7. Jirrikonoxxi l-importanza ta' ġestjoni tajba tal-foresti u tal-agrikoltura; iqis, għalhekk, li 
l-azzjonijiet ulterjuri kollha jridu jindirizzaw kwistjonijiet bħalma huma l-prevenzjoni 
tal-użu u l-prattiki ta' ġestjoni mhux sostenibbli tal-art, l-iffaċċjar tad-disturbi naturali u 
l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, u l-indirizzar determinat tad-deforestazzjoni fuq skala 
mondjali; jenfasizza li dawn il-kwistjonijiet għandhom spejjeż ambjentali u soċjali serji, 
inkluż it-telf tal-bijodiversità minħabba l-qerda u l-frammentazzjoni tal-ħabitats naturali 
(inklużi dawk tal-ispeċijiet fil-periklu), u għandhom impatt negattiv fuq l-għajxien tal-
komunitajiet lokali billi jinjoraw id-drittijiet u l-interessi tagħhom;

8. Jinnota li l-importanza soċjali u ekonomika tal-agrikoltura qed tikber aktar ma tiżdied 
il-popolazzjoni dinjija li teħtieġ produzzjoni akbar ta' ikel u prodotti agrikoli filwaqt li 
jittaffa t-tibdil fil-klima; jinnota bi tħassib l-istima li 14 % tal-ikel tad-dinja jintilef minn 
meta jkunu saru l-ħsad, il-qatla u l-qbid1 u jenfasizza l-ħtieġa ta' azzjonijiet koerenti 
biex jiġi evitat it-telf tal-ikel u l-ħela tal-ikel tul il-katina alimentari u li ssir reazzjoni 
rapida għall-kriżijiet li jistgħu jikkawżaw skarsezzi tal-ikel;

9. Jiġbed l-attenzjoni lejn id-Dikjarazzjoni Ministerjali ta' Katowice dwar il-Foresti għall-
Klima, fil-kuntest tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 
(UNFCCC), adottata mill-komunità internazzjonali fit-12 ta' Diċembru 2018, li 
tenfasizza l-importanza tal-foresti u l-użu tal-injam għall-protezzjoni tal-klima u 
tistabbilixxi dawk il-kwistjonijiet fil-kuntest ta' objettivi u deċiżjonijiet internazzjonali 
oħra relatati mal-foresti; jinnota li, kif hemm iddikjarat fid-dikjarazzjoni, dawn l-
objettivi jistgħu jintlaħqu biss permezz ta' ġestjoni attiva multifunzjonali tal-foresti, li 
jfisser strateġija ta' ġestjoni li tqis u ssib bilanċ bejn l-objettivi kollha relatati mal-
foresti, bħall-ħżin tal-karbonju, l-ispeċijiet u l-protezzjoni tal-ħamrija, l-estrazzjoni tal-

1 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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materja prima, il-ħin liberu u l-produzzjoni tal-ikel;

10. Jenfasizza r-rwol kruċjali tal-forestrija, flimkien mal-biedja, fil-ġestjoni tar-riżorsi 
naturali u l-użu tal-art fiż-żoni rurali tal-UE u tad-dinja; jirrikonoxxi, f'dan ir-rigward, 
il-varjetà li teżisti fil-ġestjoni tal-foresti, fis-sjieda tal-foresti, fl-agroforestrija u fil-
possibbiltajiet bejn l-Istati Membri;

11. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu introdotti programmi ta' appoġġ biex il-ħamrija degradata u li 
mhijiex tajba biex tinħadem tiġi rijabilitata u integrata mill-ġdid fil-foresti jew f'ċiklu 
agrikolu;

12. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu promossi l-produzzjoni u l-użu ta' oġġetti fornuti b'mod 
sostenibbli billi jiġu inkoraġġiti l-ktajjen tal-provvista mingħajr deforestazzjoni u billi 
dawk il-prodotti li ma jikkonformawx mal-istandards tal-UE jew li jikkontribwixxu 
għad-deforestazzjoni jiġu pprojbiti milli jidħlu fis-suq tal-UE; jenfasizza li, sabiex 
ikollna oġġetti fornuti b'mod sostenibbli, hemm bżonn li tiġi introdotta d-diliġenza 
dovuta mandatarja u kriterji ta' sostenibbiltà legalment vinkolanti għall-komoditajiet li 
huma ta' riskju għall-foresti, li jittejbu t-traċċabbiltà u t-trasparenza fil-katina tal-
provvista u li jkun hemm protezzjoni kontra fenomeni li jieħdu vantaġġ mir-rintraċċar 
inadegwat; jinnota, barra minn hekk, il-ħtieġa li jiġu rispettati l-impenji li ttieħdu fid-
Dikjarazzjoni ta' New York dwar il-Foresti tal-UNFCCC; jenfasizza, barra minn hekk, 
il-vantaġġ li għandu jinkiseb bl-introduzzjoni ta' sistema ta' ċertifikazzjoni tal-UE li 
tippermetti li l-importazzjonijiet jiġu sospiżi minnufih jekk jiġu identifikati żoni ta' 
deforestazzjoni permezz ta' immaġni bis-satellita; jinnota l-possibbiltà li tiġi introdotta 
sistema ta' tikkettar u ċertifikazzjoni għall-prodotti mingħajr deforestazzjoni importati 
fl-UE u li l-aspett ta' mingħajr deforestazzjoni jiġi inkorporat fil-ftehimiet kummerċjali 
tal-UE u fi ftehimiet multilaterali oħra; jinnota li f'xi pajjiżi jeżistu skemi volontarji u 
tipi oħra ta' skemi ta' tikkettar għall-injam u prodotti oħra; huwa tal-fehma, madankollu, 
li sistema li tintuża kullimkien għandha tgħin kemm biex jiżdied l-għarfien kif ukoll 
biex tingħata ħarsa kwantitattiva tat-tendenzi fuq skala globali;

13. Jitlob li l-Kummissjoni tippreżenta b'mod regolari rapport li jkopri t-tendenzi tad-
deforestazzjoni u l-isfruttament ta' żoni b'ħażna għolja ta' karbonju, bħat-torbiera, fil-
pajjiżi terzi;

14. Jenfasizza l-ħtieġa li jkomplu jiġu promossi l-bijoekonomija sostenibbli, is-sostituzzjoni 
meħtieġa tal-materjali bbażati fuq il-fossili u l-konsum ta' oġġetti fornuti b'mod 
sostenibbli billi tiġi introdotta sistema ta' tikkettar u ċertifikazzjoni għall-prodotti 
importati fl-UE li ma jkollhomx x'jaqsmu ma' deforestazzjoni u billi l-aspett ta' 
mingħajr deforestazzjoni jiġi inkorporat fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE u fi ftehimiet 
multilaterali oħra;

15. Jenfasizza l-importanza li tiġi stabbilita sħubija inklużiva mal-pajjiżi terzi biex jissaħħu 
l-ġestjoni sostenibbli tal-art u l-agrikoltura b'mod parallel ma' governanza tajba, b'mod 
partikolari fejn jidħol il-pussess tal-art u tal-foresti, peress li dawn huma 
responsabbiltajiet governattivi fil-ġlieda kontra d-deforestazzjoni li l-partijiet interessati 
esterni jistgħu jindirizzaw biss parzjalment; ifakkar li approċċ ta' sħubija li jappoġġja 
governanza aħjar għandu jirrispetta d-drittijiet tal-popli indiġeni, tal-bdiewa b'azjendi 
agrikoli żgħar u tal-komunitajiet lokali, u jippermetti proċessi li jinvolvu diversi partijiet 
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ikkonċernati fil-pajjiżi produtturi; jenfasizza l-importanza li jiġu stabbiliti ktajjen tal-
valur agrikoli sostenibbli u trasparenti permezz ta' ftehimiet kummerċjali li ma 
jippermettux li jkollhom aċċess għall-UE dawk il-prodotti agrikoli li ma jikkonformawx 
mal-istandards u l-valuri tal-Unjoni f'dik li hi protezzjoni tal-foresti; jenfasizza l-ħtieġa 
li fil-ftehimiet kummerċjali futuri jiġu inklużi klawsoli ta' salvagwardja li jippermettu 
lill-UE tissospendi l-importazzjonijiet ta' prodotti relatati ġejjin minn reġjuni jew pajjiżi 
fejn tiġi osservata d-deforestazzjoni  jemmen, barra minn hekk, li ftehimiet bħal dawn 
għandhom jinkludu dispożizzjonijiet vinkolanti u infurzabbli li jipproteġu l-foresti u 
jħarsu kontra l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari dawk li jirrigwardaw is-
sjieda komunitarju;

16. Iqis l-appoġġ globali li hemm wara l-protezzjoni tal-ekosistemi tal-foresti tad-dinja, 
inklużi l-flora u l-fawna selvaġġi u l-ħabitats tagħhom, meta jkun qed jappella biex 
tittieħed azzjoni urġenti għall-protezzjoni tal-foresti fid-dinja kollha u jiżgura ktajjen 
tal-provvista mondjali sostenibbli;

17. Jitlob li l-prodotti kollha li jikkawżaw id-deforestazzjoni fuq livell dinji jiġu pprojbiti 
milli jidħlu fis-suq intern tal-UE;

18. Jinkoraġġixxi l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' appoġġ maħsuba biex iżidu l-produttività 
agrikola f'pajjiżi fil-mira sabiex titnaqqas il-pressjoni soċjali u ekonomika marbuta mad-
deforestazzjoni u mal-isfruttament tat-torbiera;

19. Jenfasizza li ż-żejt tal-palm huwa mutur importanti tad-deforestazzjoni fuq skala 
allarmanti għall-agrikoltura kummerċjali f'pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja, filwaqt li l-
kultivazzjoni tas-sojja għan-nutriment tal-annimali tikkontribwixxi għad-deforestazzjoni 
fl-Amerika t'Isfel;

20. Jenfasizza l-ħtieġa li jsir aktar progress sinifikanti f'dak li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp 
u l-implimentazzjoni ta' strateġija tal-UE dwar il-pjanti tal-proteini u l-iżgurar ta' 
produzzjoni robusta ta' pjanti tal-proteini fi ħdan l-UE sabiex jiġi limitat il-periklu tad-
deforestazzjoni marbuta ma' dawn l-għelejjel f'reġjuni oħra tad-dinja u biex titnaqqas id-
dipendenza fuq l-importazzjonijiet u titnaqqas il-pressjoni minn fuq il-foresti minħabba 
t-tibdil fl-użu tal-art; jenfasizza li dan il-progress għandu jsir, inter alia, permezz tal-
adozzjoni usa' ta' newba tal-għelejjel flimkien ma' appoġġ u gwida għall-bdiewa fiż-
żoni li huma adattati għall-kultivazzjoni tal-pjanti tal-proteini u li azzjoni bħal din 
tnaqqas id-dipendenza fuq l-importazzjonijiet, id-deforestazzjoni, id-degradazzjoni u l-
pressjoni minn fuq il-foresti minħabba t-tibdil fl-użu tal-art; jitlob, għalhekk, l-
introduzzjoni ta' kriterji ta' sostenibbiltà għall-importazzjonijiet tal-proteini veġetali;

21. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tiżgura li pjattaforma b'diversi partijiet ikkonċernati li 
tkun tħaddan bis-sħiħ il-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha tiġi integrata f'qafas legali;

22. Jenfasizza l-importanza li jkomplu jiġu żviluppati u mtejba aktar is-sistemi eżistenti 
bħall-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Applikazzjoni tar-Regoli tal-Foresta, il-Governanza 
u l-Kummerċ, ftehimiet ta' sħubija volontarja bil-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili, il-
programm tan-NU għat-Tnaqqis ta' Emissjonijiet mid-Deforestazzjoni u d-
Degradazzjoni tal-Foresti (REDD +) u l-leġiżlazzjoni attwali bħar-Regolament dwar l-
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Injam2, kif ukoll l-importanza tal-promozzjoni tas-sistemi volontarji attwali; jenfasizza 
li tali sistemi huma importanti sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv minn fuq l-Istati 
Membri, jiġi ffaċilitat it-trasferiment tal-għarfien, u jiżdiedu s-sensibilizzazzjoni u s-
sens ta' responsabbiltà fost il-pajjiżi sħab barra mill-UE, u, b'mod partikolari, biex tiġi 
indirizzata l-legalità tal-injam permezz ta' infurzar robust u f'waqtu tar-regolamenti 
kemm fl-UE kif ukoll fi bnadi oħra;

23. Huwa tal-fehma li l-kawżi tad-deforestazzjoni għandhom jiġu indirizzati f'qafas ta' 
politika tal-UE, biex b'hekk tiġi żgurata l-koerenza tal-politiki relatati mal-foresti u 
titnaqqas il-pressjoni minn fuq il-foresti; huwa tal-fehma li tali qafas ta' politika għandu 
jinkoraġġixxi biedja li kulma jmur tkun aktar innovattiva, sostenibbli u effiċjenti kemm 
ġewwa u kemm barra l-UE, u jnaqqas it-telf tal-ikel tul il-katina alimentari kollha 
permezz ta' teknoloġiji ġodda; jirrimarka li l-miri deskritti fil-qosor fil-qafas jistgħu 
jintlaħqu billi l-bdiewa jingħataw aċċess faċli għall-finanzjament sabiex ikunu jistgħu 
jakkwistaw teknoloġiji avvanzati ta' biedja bi preċiżjoni għolja; iqis li d-domanda għolja 
għall-ikel għandha tiġi indirizzata permezz ta' assistenza teknika, kooperazzjoni fost l-
organizzazzjonijiet agrikoli u t-trasferiment tal-għarfien;

24. Jenfasizza li t-tiswir mill-ġdid tal-forestrija jrid iwassal għall-użu ta' prattiki integrati ta' 
ġestjoni tal-foresti madwar id-dinja kollha, peress li b'dan il-mod biss jista' jiġi sfruttat 
bis-sħiħ il-potenzjal offrut mill-forestrija multifunzjonali; jinnota li l-ġestjoni integrata 
tal-foresti hija bbażata fuq il-produzzjoni sostenibbli tal-injam bħala materja prima 
naturali u fuq l-isfruttament tal-potenzjal sostenibbli tal-forom kollha ta' injam;

25. Jenfasizza l-importanza tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, inkluż it-taħriġ, fi ħdan l-UE 
u fil-pajjiżi terzi, bħala fattur essenzjali biex jiġi żgurat l-introjtu tas-sidien tal-foresti, 
tan-nies li jgħixu jew jaħdmu fil-foresti u tal-bdiewa li jipprattikaw l-agroforestrija, u 
biex jissaħħu l-bijodiversità u s-sekwestru tal-karbonju fi ħdan il-foresti u biex tittejjeb 
ir-reżiljenza tagħhom; jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza li jiġu appoġġati s-sidien 
tal-foresti u, b'mod partikolari, li jitqiesu l-kundizzjonijiet għas-sidien tal-foresti żgħar;

26. Jenfasizza r-rwol tas-sistemi agroforestali, inklużi l-mergħat tal-injam estensivi fil-
konservazzjoni tal-bijodiversità, fil-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u fl-adattament 
għaliha, bħala prattika b'potenzjal għoli ta' sekwestru tal-karbonju; jenfasizza li fil-
perjodi ta' nixfa dan potenzjalment jirrappreżenta sors importanti ta' għalf għall-
annimali u għad-diversifikazzjoni tal-produzzjoni, inkluż għall-finijiet tal-
bijoekonomija; jenfasizza li l-istudji fuq il-post juru li l-agroforestrija tuża l-art b'mod 
aktar effiċjenti mill-prattiki tal-monokultura u, għalhekk, għandha l-potenzjal li tnaqqas 
il-pressjoni minn fuq ekosistemi oħra, inklużi l-foresti; jitlob li r-regoli jinbidlu ħalli 
jiġu ffaċilitati r-riġenerazzjoni u r-restawr tas-sistemi agroforestali eżistenti, u jitlob li 
jiġu stabbiliti oħrajn ġodda;

27. Jenfasizza li t-tnaqqis tal-pressjoni tal-konsum huwa ċentrali għall-protezzjoni tal-
foresti; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li għandu jiġi inkoraġġit l-użu kaskata tal-injam 
bħala materja prima; jirrimarka li l-injam jipprovdi servizzi ekoloġiċi biss fi prodotti 
b'ħajja twila, bħall-għamara jew il-bini;

28. Jenfasizza li l-ftehimiet kummerċjali ma' pajjiżi barra mill-UE għandu jkun fihom 

2 ĠU L 295 12.11.2010, p. 2.
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dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-intraprenditorija 
responsabbli, kif ukoll impenji dwar l-implimentazzjoni effettiva tal-Ftehim ta' Pariġi;

29. Jinsab imħasseb ħafna dwar rapporti ta' qtugħ illegali ta' siġar għall-injam, u attività 
kriminali assoċjata oħra mmirata lejn il-forestiera u l-gwardjani tal-foresti, f'pajjiżi terzi 
u fl-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu jieħdu azzjonijiet 
deċiżivi għall-prevenzjoni tal-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam u għall-ġlieda kontra 
tali prattika, speċjalment fl-aħħar foresti primordjali tal-Ewropa, u jinfurzaw il-
leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE u b'hekk japplikaw sanzjonijiet proporzjonati, dissważivi u 
effikaċi fil-każijiet ta' ksur tad-dritt tal-UE;

30. Jenfasizza l-ħtieġa li titqajjem kuxjenza pubblika dwar l-impatti soċjali u ekonomiċi tal-
qtugħ illegali tas-siġar għall-injam u tar-reati relatati mal-foresti;

31. Jenfasizza li r-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent bit-titolu "The European 
Environment – State and Outlook 2020" (L-Ambjent Ewropew – Sitwazzjoni u 
Prospettiva 2020) sab li terz biss tal-ħabitats tal-foresti elenkati taħt id-Direttiva dwar il-
Ħabitats3 jinsabu fi status ta' konservazzjoni favorevoli, u li ftit li xejn kien sar titjib fl-
istatus ta' konservazzjoni tal-ħabitats u tal-ispeċijiet tal-foresti mill-2013 'il hawn, 
minkejja l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għall-Foresti; jenfasizza li hemm il-
ħtieġa ta' riżorsi suffiċjenti biex dawn is-siti jiġu ġestiti u jiġi żgurat l-infurzar tad-
Direttiva dwar il-Ħabitats.

3 ĠU L 206, 22.7.1992, p. .
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