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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 li s-settur tal-forestrija jimpjega mill-inqas nofs miljun persuna direttament1 fl-
Unjoni, u 13-il miljun ruħ fid-dinja kollha2, u li dawn l-impjiegi jinsabu b'mod speċjali 
fiż-żoni rurali;

2. Jinnota li t-tibdil fil-klima u n-nirien qed ipoġġu pressjoni kbira fuq il-foresti mad-dinja 
kollha; jirrimarka li minbarra li huma ħabitats vitali għal għadd kbir, li madankollu qed 
jonqos b'rata mgħaġġla, ta' speċijiet ta' annimali u pjanti madwar id-dinja, il-foresti 
huma ħażniet u bjar tal-karbonju maġġuri; jinnota li l-foresti jipproteġu l-ħamrija, 
jirregolaw iċ-ċikli idroloġiċi u fl-ambitu ta' prattiki xierqa tal-estrazzjoni u tal-ġestjoni, 
jistgħu jkunu sors sostenibbli ta' injam; jenfasizza għalhekk li l-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti hija kruċjali biex jitwaqqfu d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti, u 
għalhekk jiswa li tiġi promossa f'pajjiżi terzi;

3. Jinnota li bejn l-1990 u l-2015, iż-żona forestali dinjija ċkienet b'129 miljun ettaru, 
prinċipalment minħabba l-produzzjoni agrikola, li terz minnha hija esportata; jenfasizza 
li s-sojja, iż-żejt tal-palm u l-kawkaw jirrappreżentaw 80 % tal-importazzjonijiet tal-
Unjoni minn żoni deforestati; jirrimarka li minkejja s-sitwazzjoni dinjija ta' tiċkin tal-
kopertura tal-foresti, iż-żona tal-Unjoni koperta b'foresti, pjantaġġuni u boskijiet qed 
tikber, u tkopri aktar minn 40 % tat-territorju tagħha;

4. Jiddispjaċih li d-deforestazzjoni inkorporata tal-Unjoni tikkostitwixxi 10 %3 tad-
deforestazzjoni dinjija, b'mod partikolari minħabba d-dipendenza tagħha fuq iż-żejt tal-
palm importat għall-bijofjuwil u l-ikel, is-sojja għall-għalf tal-annimali, il-laħam, il-
kawkaw, il-qamħirrum, l-injam eċċ.;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi, fil-proposti leġiżlattivi tagħha, definizzjonijiet għal 
"deforestazzjoni żero" u "degradazzjoni tal-ekosistemi", li għandhom jiffokaw 
primarjament fuq il-kawżi ewlenin tad-deforestazzjoni, inklużi prodotti bażiċi bħaż-żejt 
tal-palm, is-sojja, il-laħam, il-qamħirrum, il-gomma, il-kawkaw, kif ukoll l-injam użat 
għall-karti u għall-fjuwil; jenfasizza li meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha 
tagħti attenzjoni partikolari għall-ksur relatat tad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tal-
popli indiġeni u tal-komunitajiet lokali;

6. Jinnota wkoll li l-modifika u l-qerda tal-ħabitats, li qed jolqtu żoni forestali naturali, 
għandhom konsegwenzi serji għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali b'mod global, kif 
ukoll impatti fuq il-bijodiversità, b'mod partikolari ż-żieda fl-inċidenza ta' żoonożi (li 
kkawżaw 50 pandemija fl-aħħar 30 sena), li l-aktar reċenti minnhom hija l-pandemija 
tal-COVID-19;

1 Bażi tad-data tal-Eurostat dwar il-forestrija https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
2 http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
3 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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7. Jinnota li fil-livell tal-Unjoni, il-politiki ta' xi Stati Membri jirriflettu qafas dwar il-
foresti u dwar il-ġestjoni tal-foresti li jista' jkun frammentat u disassoċjat, u għalhekk 
jeħtieġu koordinazzjoni akbar u aħjar sabiex tiġi mħeġġa s-sostenibbiltà;

8. Jilqa' wkoll l-azzjoni kkoordinata tal-Unjoni kontra d-deforestazzjoni globali, il-ħsara 
magħmula lill-foresti u l-isfruttament eċċessiv tagħhom, u jistieden lill-Unjoni 
timplimenta dispożizzjonijiet immirati lejn il-protezzjoni tal-foresti u tar-riżorsi naturali 
fil-qafas tal-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima, l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs), 
kif ukoll il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (CBD);

9. Jistieden lill-Unjoni tieħu rwol internazzjonali sod u mexxej fil-protezzjoni tal-foresti u 
fil-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali, inkluża l-produzzjoni b'bażi bijoloġika; 
jirrikonoxxi li dan huwa meħtieġ biex jintlaħqu l-miri tal-Istrateġija tal-UE għall-
Bijoekonomija, li wkoll tirrikjedi li titwaqqaf id-deforestazzjoni, apparti li jkun 
konsistenti mal-Patt Ekoloġiku Ewropew u mal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità;

10. Jitlob li jkun hemm governanza mtejba u istituzzjonijiet sodi biex jiġu żgurati l-
protezzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, billi jiġu żviluppati mekkaniżmi effettivi 
ta' kontroll u sanzjonijiet, inkluż kontra l-korruzzjoni u l-qtugħ illegali tas-siġar;

11. Jilqa' għalhekk l-azzjoni tal-Kummissjoni dwar il-bijodiversità u l-klima relatata mal-
foresti, li huma bjar tal-karbonju u repożitorji tal-bijodiversità kruċjali fil-livell dinji; 
jistieden lill-Kummissjoni twttaq għalkollox l-obbligi internazzjonali tal-Unjoni, l-
objettivi globali dwar il-klima u l-bijodiversità u l-SDGs, u tirregola l-importazzjonijiet 
tal-Unjoni ta' prodotti b'riskju kbir ta' deforestazzjoni li joriġinaw mid-deforestazzjoni u 
żoni deforestati inklużi prodotti bażiċi agrikoli, u b'hekk tippromwovi l-produzzjoni u l-
konsum sostenibbli tal-ikel;

12. Jitlob li tiġi adottata liġi vinkolanti tal-Unjoni li, filwaqt li turi sensittività għall-
istrutturi soċjoekonomiċi, tiżgura li l-ktajjen tal-provvista kollha tal-prodotti importati 
fl-Unjoni, u fornuti fiha, ma jinvolvux deforestazzjoni, degradazzjoni jew konverżjoni 
tal-ekosistemi jew ksur tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet tal-popli indiġeni u 
tal-komunitajiet lokali li jiddependu fuq il-foresti għall-għajxien tagħhom, fost l-oħrajn 
in-nisa u d-difensuri tal-ambjent u tad-drittijiet tal-bniedem;

13. Jitlob li jiġi stabbilit objettiv tal-Unjoni ta' deforestazzjoni żero u ta' deforestazzjoni 
inkorporata sa mhux aktar tard mill-2030 fil-qafas tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; jitlob li 
l-prodotti kollha li ġejjin mid-deforestazzjoni jiġu pprojbiti milli jidħlu fl-Unjoni għall-
bejgħ fis-suq intern;

14. Jappella, għalhekk, għal leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tqiegħed obbligu ta' diliġenza dovuta 
fuq l-operaturi kollha, inklużi l-finanzjaturi, li jqiegħdu prodotti bażiċi jew derivattivi ta' 
riskju għall-foresti u għall-ekosistemi fis-suq tal-Unjoni, bl-għan li jiġu protetti l-popli 
indiġeni u d-drittijiet konswetudinarji ta' pussess ta' proprjetà tal-komunità;

15. Jenfasizza li tali liġi tal-Unjoni dwar l-obbligi ta' diliġenza dovuta għandha tkun 
ibbażata fuq reġim ta' infurzar robust u effettiv, b'penali proporzjonati u dissważivi 
għan-nuqqas ta' konformità fejn xieraq u applikabbli;

16. Jenfasizza li ħafna min-negozji tal-Unjoni fil-katina tal-provvista huma SMEs, u 
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għaldaqstant jitlob implimentazzjoni effettiva favorevoli għall-SMEs li tillimita l-piż 
amministrattiv tagħhom għal minimu inevitabbli; iqis li għandha tiġi stabbilita sistema 
ta' twissija bikrija għan-negozji biex twissi lin-negozji kull meta jimportaw minn reġjuni 
fejn jaf tkun qed issir deforestazzjoni;

17. Jitlob li jkun hemm kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-gvernijiet, l-impriżi, il-
produtturi u s-soċjetà ċivili biex jiġu adottati politiki u jiġu stabbiliti kundizzjonijiet ta' 
qafas biex jiġu appoġġati proġetti tas-settur privat;

18. Jitlob appoġġ reċiproku fil-każ ta' avvenimenti avversi permezz ta' riċerka u skambji 
sabiex jinstabu miżuri adattati għall-kundizzjonijiet ġeografiċi li jistgħu jipproteġu 
kontra nirien fuq skala kbira jew jipprevjenu l-infestazzjonijiet ta' organiżmi ta' ħsara;

19. Jenfasizza li l-afforestazzjoni tista' tagħti kontribut importanti biex issolvi l-problemi 
kkawżati mid-deforestazzjoni, għalkemm tista' tikkumpensahom biss b'mod parzjali; 
jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti li primarjament jiġu protetti l-foresti primarji globalment, 
peress li l-afforestazzjoni jew il-foresti li jkun għadhom kif tħawlu ma jistgħux 
jissostitwixxu jew jipprovdu l-istess livell ta' bijodiversità, assorbiment tal-karbonju, 
protezzjoni tal-ħamrija u servizzi u funzjonijiet oħra tal-ekosistema li jipprovdu l-foresti 
primarji;

20. Għalhekk, jinkoraġġixxi bil-qawwa attivitajiet u proġetti ta' tħawwil u tħawwil mill-
ġdid ta' siġar u foresti, speċjalment bl-użu ta' speċijiet indiġeni u li ma jagħmlux ħsara 
lill-organiżmi selvaġġi b'kunsiderazzjoni għat-tibdil fil-klima, speċjalment fejn il-
foresta primarja tkun inqerdet; jinnota li afforestazzjoni effettiva, sostenibbli u ġestita 
kif jixraq, flimkien mal-protezzjoni u r-restawr tal-foresti, jistgħu jgħinu biex jiżdied is-
sekwestru tal-karbonju, jikkomplementaw il-biedja u jagħtu spinta lill-bijodiversità, 
filwaqt li l-ġestjoni sostenibbli tagħhom tista' tnaqqas ir-riskju u l-firxa tan-nirien fil-
foresti; jisħaq ukoll fuq ir-rwol importanti tal-foresti riparji fl-istabbilizzazzjoni tax-xtut 
tax-xmajjar biex jitnaqqas ir-riskju tal-għargħar, tittejjeb il-kwalità tal-ilma billi jiġi 
ffiltrat l-iskol mill-art tal-maġenb, u jiġu rregolati t-temperaturi tal-ilma, għall-
benefiċċju tal-bijodiversità;

21. Jilqa' miżuri għall-adattament tal-pjantaġġuni għat-tibdil fil-klima; jilqa' l-fatt li f'ħafna 
pajjiżi diġà hija rrakkomandata u prattikata żieda fl-għadd ta' speċijiet ta' siġar indiġeni 
reżiljenti f'foresti b'saħħithom u bijoloġikament diversi;

22. Jenfasizza r-rwol tal-agroforestrija fejn is-siġar jitkabbru fl-istess roqgħa art li tintuża 
għall-agrikoltura, prattika li tagħti spinta lill-produttività ġenerali, tiġġenera aktar 
bijomassa, tmantni u tirristawra l-ħamrija, u tipprovdi servizzi ekosistemiċi oħra ta' 
valur; jindika li l-foresti u l-agroforestrija għandhom rwol importanti fis-sigurtà tal-ikel 
fuq livell dinji u huma sors importanti ta' introjtu għal ħafna komunitajiet u azjendi 
agrikoli żgħar; jenfasizza li l-miżuri ta' konservazzjoni tal-foresti u ta' riafforestazzjoni 
jtejbu l-kundizzjonijiet tal-għajxien fiż-żoni rurali;

23. Jenfasizza l-importanza tat-taħriġ, fl-Unjoni u f'pajjiżi terzi, dwar il-ġestjoni sostenibbli 
tal-foresti, il-pjantaġġuni u l-agroforestrija, inkluża l-kopertura kontinwa tal-
veġetazzjoni; iqis li dawn huma fattur essenzjali fl-iżgurar tal-bijodiversità u tal-introjtu 
għall-komunitajiet forestali u għall-bdiewa li jipprattikaw l-agroforestrija;
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24. Jinnota li għalkemm l-iskemi volontarji huma strument utli fl-isforz biex titwaqqaf id-
deforestazzjoni dinjija barra l-Unjoni li jista' jkollhom impatt kbir biex jistimulaw l-
opinjoni pubblika kontra l-konsum ta' prodotti u servizzi li jikkontribwixxu għad-
deforestazzjoni, il-miżuri volontarji waħedhom s'issa għadhom ma waqqfux id-
deforestazzjoni jew il-kontribut tal-Unjoni għad-deforestazzjoni inkorporata dinjija 
kkawżata mill-importazzjoni fl-Unjoni ta' prodotti u servizzi b'riskju ta' deforestazzjoni; 
jemmen li leġiżlazzjoni vinkolanti għandha tiġi kkombinata ma' inizjattivi mhux 
leġiżlattivi, bħall-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, sabiex tiġi miġġielda d-deforestazzjoni 
dinjija;

25. Jappella, għaldaqstant, li tiġi stabbilita sistema ta' tikkettar u ċertifikazzjoni "ħielsa mid-
deforestazzjoni" li żżid it-trasparenza tal-katina tal-provvista fl-Unjoni u tippermetti l-
promozzjoni ta' prodotti li ma jirriżultawx mid-deforestazzjoni, li tibni fuq approċċi 
eżistenti u tkun imsejsa fuq definizzjoni mhux ambigwa ta' ktajjen tal-provvista ħielsa 
mid-deforestazzjoni;

26. Jistieden lill-Unjoni tippromwovi ktajjen tal-provvista ħielsa mid-deforestazzjoni u 
valur miżjud imtejjeb, filwaqt li tqis kif xieraq id-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tal-
ħaddiema u d-drittijiet tad-dominju ta' art kif ukoll is-sigurtà tal-ikel u l-introjtu ġust;

27. Jinnota r-responsabbiltajiet governattivi fil-ġlieda kontra d-deforestazzjoni u l-
konverżjoni tal-ekosistemi, li ma jistgħux jiġu indirizzati b'mod adegwat mill-partijiet 
ikkonċernati esterni biss; għalhekk, jenfasizza l-importanza ta' sħubija inklużiva tal-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha ma' pajjiżi terzi, biex tissaħħaħ il-ġestjoni sostenibbli 
tal-art, l-agrikoltura sostenibbli u l-governanza tajba, b'mod partikolari fir-rigward tad-
drittijiet tad-dominju tal-art u tal-foresti;

28. Jitlob tisħiħ tal-kooperazzjoni mad-dinja kollha għall-kondiviżjoni aħjar tal-għarfien u 
tal-esperjenzi fit-titjib tas-sostenibbiltà fil-ġestjoni tal-foresti multifunzjonali;

29. Jemmen li l-istabbiliment ta' pjattaforma għal djalogu bejn id-diversi partijiet 
ikkonċernati u l-Istati Membri dwar id-deforestazzjoni, id-degradazzjoni tal-foresti u 
dwar żieda sostenibbli fil-kopertura forestali dinjija huwa komplement importanti għal 
qafas legali dwar id-diliġenza dovuta, u jista' jgħin lill-partijiet ikkonċernati kollha biex 
jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet; jitlob li l-atturi internazzjonali rilevanti kollha jkunu 
jistgħu jużaw b'mod attiv dik il-pjattaforma;

30. Jistieden għaldaqstant lill-Unjoni biex tiżviluppa alleanzi internazzjonali ma' pajjiżi 
terzi għall-protezzjoni tal-foresti, l-insegwiment ta' politiki sodi li jimmiraw lejn 
deforestazzjoni żero, ippjanar integrat tal-art, trasparenza fid-dominju tal-art u 
prevenzjoni tal-konverżjoni tal-foresta f'art agrikola; jitlob, għal dan il-għan, li jiġi 
żgurat finanzjament internazzjonali fil-qafas tal-ftehimiet dinjija dwar il-protezzjoni tal-
foresti, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-gvernijiet Ewropej u l-atturi internazzjonali;

31. Jappoġġa skambji ta' informazzjoni regolari ma' pajjiżi terzi għall-promozzjoni tal-
konsum u l-kummerċ tal-injam u tal-prodotti derivati mill-injam li ġejjin minn foresti 
ġestiti b'mod sostenibbli;

32. Iqis li t-traċċabbiltà u t-trasparenza huma essenzjali biex jiġi żgurat li fis-suq intern 
ikunu jistgħu jinbigħu biss prodotti minn sorsi sostenibbli li jkun magħruf li jkunu 
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ħielsa mid-deforestazzjoni, il-konverżjoni u d-degradazzjoni tal-ekosistemi u l-abbużi 
tad-drittijiet tal-bniedem; iqis li huwa l-ewwel pass komplementari iżda essenzjali li tiġi 
stabbilita sistema rikonoxxuta b'mod wiesa' ta' ċertifikazzjoni u tikkettar "mingħajr 
deforestazzjoni" għall-prodotti agrikoli u tal-forestrija importati fl-Unjoni li żżid it-
trasparenza tal-katina tal-provvista fl-Unjoni u tirrifletti b'mod partikolari l-impatt fuq l-
ambjent li jirriżulta mill-kultivazzjoni, l-ipproċessar u t-trasport tagħhom, u d-drittijiet 
tal-bniedem; huwa tal-fehma li t-tikkettar obbligatorju tal-estrazzjoni sostenibbli tal-
injam jista' jiżgura għażliet infurmati min-naħa tal-konsumaturi u jippromwovi l-
konsum ta' prodotti sostenibbli;

33. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa u tiżvela l-impronta tad-deforestazzjoni tas-settur 
tal-injam u tal-organizzazzjonijiet kummerċjali involuti fl-importazzjoni ta' prodotti 
bażiċi minn żoni f'riskju ta' deforestazzjoni, bil-ħsieb li jinħolqu aktar trasparenza u 
fehim tal-ktajjen tal-provvista internazzjonali, u tiġi stimulata l-implimentazzjoni ta' 
soluzzjonijiet sostenibbli għall-użu tal-injam;

34. Jitlob li l-obbligi ta' diliġenza dovuta fuq il-fornituri prospettivi jiġu integrati fir-regoli 
tal-akkwist pubbliku, flimkien ma' projbizzjoni fuq ix-xiri ta' prodotti importati derivati 
mid-deforestazzjoni; jinnota l-benefiċċji addizzjonali ta' tali sistema ta' verifika biex 
jiġu miġġielda l-frodi, il-korruzzjoni u l-prattiki tal-kartelli, filwaqt li toħloq sfida għall-
operazzjonijiet loġistiċi msejsa fuq il-qtugħ illegali tas-siġar;

35. Jirrimarka li, sabiex jiġi evitat id-dumping tal-prezzijiet u jiġi żgurat l-użu sostenibbli 
tal-injam, biex tiġi prevenuta l-proliferazzjoni ta' ftehimiet bilaterali bbażati fuq id-
dumping tal-prezzijiet tal-injam, u biex jiġi evitat li jsir qtugħ addizzjonali tas-siġar, 
għandhom jiġu kkunsidrati rimedji inkluż l-istabbiliment ta' sistema komuni ta' rkant 
tal-injam, biex ikun possibbli li jiġi traċċat il-post mnejn joriġina l-injam u biex it-
tħassib dwar il-klima, il-bijodiversità u d-drittijiet tal-bniedem jitqiesu fil-prezz;

36. Iqis li sabiex tiġi minimizzata l-marka tal-karbonju li joħloq it-trasport tal-
importazzjonijiet minn pajjiżi terzi u biex jiġu stimulati l-produzzjoni u l-impjiegi 
sostenibbli lokali, l-Unjoni għandha tinkoraġġixxi l-użu ta' injam, prodotti tal-injam 
maħsud jew bijomassa forestali sostenibbli u ta' oriġini lokali;

37. Jitlob li jiġu żviluppati kunċetti għal futur sostenibbli għall-foresti madwar id-dinja li 
jirrikonċiljaw kemm l-interessi ekonomiċi kif ukoll dawk ambjentali, peress li l-foresti 
huma riżorsa importanti għal ħafna pajjiżi u li dawn tal-aħħar mhumiex lesti li jċedu din 
ir-riżorsa b'mod volontarju;

38. Jenfasizza l-importanza tal-promozzjoni ta' dieti sostenibbli, billi tiżdied is-
sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi dwar l-impatti tal-mudelli tal-konsum u tingħata 
informazzjoni dwar id-dieti li huma aktar ta' ġid għal saħħet il-bniedem u li jħallu 
impronta ambjentali aktar baxxa;

39. Ifakkar li l-importazzjoni fl-Unjoni ta' kwantitajiet kbar ta' prodotti agrikoli derivati 
mid-deforestazzjoni m'għandhiex tkun f'kunflitt mal-impenji tal-Unjoni għal 
deforestazzjoni żero u għad-drittijiet tal-bniedem; iqis li l-konformità mar-regoli tal-
Unjoni, flimkien ma' klawżoli ta' salvagwardja f'każ ta' nuqqas ta' konformità, 
għandhom ikunu prekundizzjoni neċessarja għan-negozjati kummerċjali kollha tal-
Unjoni; jitlob li jiġu inklużi dispożizzjonijiet ambjentali u soċjali vinkolanti u 



PE650.488v02-00 8/14 AD\1213134MT.docx

MT

infurzabbli relatati mad-deforestazzjoni fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles kollha, flimkien 
ma' standards tas-sikurezza tal-ikel u tal-benesseri tal-annimali, sabiex jiġu protetti l-
foresti globali, l-ekosistemi naturali u d-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari d-
drittijiet ta' dominju tal-art tal-komunitajiet; jistieden lill-Kummissjoni tkompli 
tissorvelja mill-qrib u tinforza l-ftehimiet ta' kummerċ ħieles fis-seħħ bħalissa skont 
dawk l-istandards;

40. Jistieden lill-Kummissjoni taġixxi fuq il-prinċipju ta' "la tagħmilx ħsara" kif imħabbar 
fil-Komunikazzjoni tagħha dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew u tipproponi miżuri biex 
tindirizza l-impatti detrimentali fejn identifikati, biex taġġorna l-ftehimiet ta' kummerċ 
ħieles eżistenti; jitlob li s-sħab kummerċjali jkunu soġġetti għal dispożizzjonijiet u 
inċentivi vinkolanti u infurzabbli li jiżguraw li ma jiġux importati prodotti derivati minn 
deforestazzjoni jew ksur tad-drittijiet tal-bniedem; jiddispjaċih ħafna li tali 
dispożizzjonijiet ma ġewx inklużi għalkollox fil-proċess tal-ftehim bejn l-UE u l-
Mercosur u jitlob li l-ftehimiet kummerċjali eżistenti u n-negozjati li għaddejjin bħalissa 
jiġu aġġornati biex jinkluduhom b'mod komprensiv;

41. Jappella sussegwentement għal negozjati addizzjonali jew imġedda ta' ftehimiet ta' 
kummerċ ħieles fejn tali dispożizzjonijiet mhumiex diġà inklużi, f'koerenza mal-impenji 
tal-Unjoni fir-rigward tal-klima, il-bijodiversità, id-deforestazzjoni żero u d-drittijiet tal-
bniedem; 

42. Jenfasizza li, fil-futur, il-Kummissjoni għandha tqis b'mod sistematiku l-impatt tal-
ftehimiet kummerċjali fuq il-foresti fl-istudji tal-impatt tagħha, u tikkunsidra r-riżultati 
tal-evalwazzjonijiet ex ante fid-definizzjoni tat-termini u l-mandati għan-negozjati 
kummerċjali; iqis li r-rispett tal-Ftehim ta' Pariġi għandu jkun kundizzjoni vinkolanti fil-
ftehimiet kummerċjali kollha ma' pajjiżi terzi;

43. Jistieden lill-Kummissjoni tidentifika mekkaniżmi ta' inċentiv għall-bdiewa biex itejbu 
l-provvista ta' prodotti sostenibbli agrikoli u tal-forestrija, u fl-istess ħin biex iżommu u 
jsaħħu l-ekosistemi;

44. Jitlob li l-Unjoni tnaqqas id-dipendenza fuq l-importazzjonijiet ta' prodotti bażiċi 
b'riskju għall-foresti u għall-ekosistemi; jinnota li l-prodotti tas-sojja li joriġinaw minn 
art deforestata u li jintużaw bħala għalf fl-Unjoni huma kontributur sinifikanti għad-
deforestazzjoni dinjija u l-emissjonijiet relatati, u jammontaw għal kważi nofs id-
deforestazzjoni inkorporata fl-importazzjonijiet kollha tal-Unjoni4;

45. Jistieden, barra minn hekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, jippromwovu l-
proteini ta' pjanti minn sorsi lokali, ragħa bbażat fuq il-mergħat u għalf legali u minn 
sorsi sostenibbli, jiġifieri billi jimplimentaw u jiżviluppaw il-pjan tal-Unjoni dwar l-
proteini, jippermettu l-innovazzjoni u jippromulgaw politika li tippermetti li l-
produzzjoni tal-bhejjem tal-Unjoni taqbel mar-riżorsi ta' art disponibbli tal-Unjoni; 
jirrakkomanda wkoll li l-Unjoni u l-Istati Membri jivvalutaw il-potenzjali tal-
produzzjoni domestika u jippjanaw miżuri mmirati biex jissodisfaw b'mod komprensiv 
il-bżonnijiet tal-konsum tal-Unjoni u jgħinu biex titnaqqas id-dipendenza fuq l-
importazzjonijiet;

4 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf pp. 23-24

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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46. Jappoġġa l-eliminazzjoni sal-2030 tal-użu ta' materja prima li tikkontribwixxi għad-
deforestazzjoni fil-produzzjoni tal-bijofjuwils; jinnota wkoll l-użu taż-żejt tal-palm 
f'firxa ta' industriji, inkluż l-ipproċessar tal-ikel; jesprimi t-tħassib tiegħu rigward il-qerq 
tal-konsumaturi, pereżempju l-użu taż-żejt tal-palm fi prodotti li jissostitwixxu l-ħalib;

47. Jitlob għalhekk lill-Kummissjoni tippromwovi xejriet responsabbli ta' konsum 
agroalimentari u tal-għalf li jkomplu jnaqqsu d-dipendenza fuq id-deforestazzjoni 
inkorporata u l-impronta ambjentali tal-Unjoni;

48. Jisħaq ukoll fuq il-ħtieġa li jiġu msaħħa u appoġġati ktajjen tal-provvista iqsar u 
lokalizzazzjoni tal-produzzjoni tal-prodotti bażiċi u tal-għelejjel li fihom il-proteini, 
biex tiġi aġevolata s-sovranità tal-ikel kemm fl-UE kif ukoll fil-pajjiżi sħab tagħha; 
iħeġġeġ l-inklużjoni ta' dawn l-elementi fil-pjan ta' rkupru mill-COVID-19;

49. Jappoġġa l-promozzjoni ta' għelejjel li jassorbu n-nitroġenu, għelejjel leguminużi u 
għelejjel li fihom il-proteini skont il-pjanijiet strateġiċi l-ġodda tal-PAK, fost l-oħrajn 
permezz tan-newba tal-għelejjel, il-kundizzjonalità, l-ekoskemi u l-miżuri 
agroambjentali, interventi settorjali ġodda u appoġġ akkoppjat sabiex tiżdied l-
awtosuffiċjenza tal-Unjoni fir-rigward tal-għelejjel li fihom il-proteini, u, fl-istess ħin, 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi tal-bijodiversità u l-istrateġiji mill-Għalqa sal-
Platt; jinnota wkoll li l-introjtu u l-profittabbiltà tal-azjendi agrikoli tal-bhejjem 
għandhom ikunu magħmula kompatibbli ma' livelli ta' produzzjoni li jistgħu jiġu 
sostnuti permezz tar-ragħa bbażat fuq il-mergħat jew għelejjel ta' għalf imkabbar 
lokalment; jappella għal aktar riċerka u promozzjoni ta' sistemi u metodi ta' produzzjoni 
innovattivi li jistgħu jnaqqsu l-ispejjeż u l-inputs esterni, pereżempju sistemi ta' ragħa 
bbażati fuq il-foraġġ bħar-ragħa rotazzjonali, anke jekk il-volumi tal-produzzjoni jafu 
jkunu aktar baxxi;

50. Jinnota li minn Diċembru 2015, il-Parlament adotta 40 oġġezzjoni għall-
importazzjonijiet ta' ikel u għalf ġenetikament modifikat, li minnhom, 11 kienu għall-
importazzjonijiet tas-sojja ġenetikament modifikata; ifakkar li waħda mir-raġunijiet 
għall-oġġezzjoni għal dawn l-importazzjonijiet kienet id-deforestazzjoni assoċjata mal-
kultivazzjoni f'pajjiżi bħall-Brażil u l-Arġentina, fejn is-sojja hija kważi kollha 
ġenetikament modifikata għall-użu mal-pestiċidi; jinnota li studju xjentifiku riċenti 
b'valutazzjoni bejn il-pari minn riċerkaturi mill-Unjoni kollha sab li l-Unjoni għandha l-
akbar marka tal-karbonju fid-dinja minħabba l-importazzjonijiet tas-sojja mill-Brażil, 
13,8 % aktar miċ-Ċina, li hi l-akbar importatur tas-sojja, minħabba sehem akbar ta' 
emissjonijiet minn deforestazzjoni inkorporata;5 jinnota wkoll li, skont il-Kummissjoni, 
is-sojja storikament kienet il-kontributur ewlieni tal-Unjoni għad-deforestazzjoni globali 
u l-emissjonijiet relatati, li tirrappreżenta kważi nofs id-deforestazzjoni inkorporata fl-
importazzjonijiet kollha tal-Unjoni;6

5  Ref: Escobar, N., Tizado, E.J., zu Ermgassen, E.K.,Löfgren, P., Börner, J., u Godar, J. (2020). "Spatially-
explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil's soy exports." 
Global Environmental Change, 62, 102067 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623)
6  Ref: Rapport Tekniku - 2013 - 063 tal-Kummissjoni, "The impact of EU consumption on deforestation: 
Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation", studju ffinanzjat mid-DĠ ENV tal-
Kummissjoni Ewropea, u mwettaq minn VITO, IIASA, HIVA u IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, p. 23-24
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51. Jappella għal qafas ta' politika koerenti, li jinkludi l-Istrateġija mill-Għalqa sal-Platt u l-
Istrateġija għall-Bijodiversità, ippubblikati reċentement, tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-
Istrateġija tal-UE dwar il-Bijoekonomija, u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' 
Novembru 2018 bit-titolu "Pjaneta Nadifa għal kulħadd: Viżjoni strateġika Ewropea fit-
tul għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima", ibbażat fuq 
sistemi eżistenti, bħall-Pjan ta' Azzjoni għall-Infurzar tal-Liġi, Tmexxija u Kummerċ 
fis-Settur Forestali (FLEGT); jitlob għalhekk li tiġi garantita l-parteċipazzjoni tad-
detenturi tad-drittijiet milquta fl-FLEGT, fost l-oħrajn popli indiġeni u komunitajiet 
lokali, u b'mod partikolari n-nisa u d-difensuri ambjentali u tad-drittijiet tal-bniedem;

52. Jitlob l-implimentazzjoni u t-titjib tal-leġiżlazzjoni dwar il-foresti u regolamenti dwar l-
esportazzjoni tal-injam u tal-prodotti tal-injam, pereżempju bi kriterji infurzabbli tas-
sostenibbiltà;

53. Jitlob approċċ aktar olistiku, fi ħdan l-Unjoni, li fih l-Unjoni tipprovdi appoġġ dirett lill-
awtoritajiet lokali għall-afforestazzjoni u l-prattiki ta' ġestjoni sostenibbli; jitlob b'mod 
partikolari li l-Unjoni jkollha rwol aktar b'saħħtu fl-għajnuna lill-awtoritajiet lokali u 
reġjonali fl-infurzar tar-regolamenti fis-seħħ dwar il-protezzjoni tal-foresti;

54. Jitlob konsistenza u koerenza bejn l-azzjonijiet tal-Unjoni fi ħdanha u barra minnha; 
ifakkar fil-prospettiva tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent7 li tinnota li l-Unjoni 
mistennija li mhux se tilħaq ħafna mill-objettivi ambjentali tagħha għall-2020, filwaqt li 
jenfasizza li l-foresti tal-Unjoni huma soġġetti wkoll għal pressjonijiet bħal, fost l-
oħrajn, rati għolja ta' estrazzjoni, it-tniġġis, it-tibdil fil-klima u speċijiet aljeni invażivi; 
jitlob għalhekk implimentazzjoni u infurzar robusti tar-regolament tal-Unjoni dwar l-
injam u tad-Direttivi Natura 2000 madwar l-Unjoni, inkluż permezz ta' proċedimenti ta' 
ksur f'waqthom;

55. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jmexxu 'l quddiem il-ġestjoni sostenibbli 
tal-foresti li tiżgura li jiġu applikati miżuri ambizzjużi mmirati lejn il-protezzjoni u r-
restawr tal-foresti u ta' ekosistemi naturali oħra, kemm għall-foresti tal-Unjoni kif ukoll 
dawk f'partijiet oħra tad-dinja, f'konformità mal-istrateġiji l-ġodda tal-Unjoni għall-
foresti u l-bijodiversità; jemmen, b'mod partikolari, li l-użu tal-bijomassa tal-injam mill-
foresti bħala fjuwil minħabba raġunijiet ta' faqar irid jiġi indirizzat ukoll, inkluż billi 
jiġu appoġġati alternattivi nodfa;

56. Jinnota l-livell mhux sostenibbli ta' konsum ta' materja prima inklużi fjuwils fossili fl-
Unjoni, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqisu għalkollox l-impatt tal-użu 
tal-bijofjuwils ibbażati fuq l-art fuq it-tibdil dinji fl-użu tal-art u d-deforestazzjoni; 
jenfasizza li s-sostenibbiltà tal-użu tal-materja prima fl-Unjoni tista' tittejjeb b'mod 
konsiderevoli fil-bijoekonomija ċirkolari u hija meħtieġa azzjoni biex titnaqqas id-
dipendenza fuq l-importazzjonijiet b'riskju ta' deforestazzjoni; jinnota li ġerarkija tal-
użu effiċjenti fl-użu tar-riżorsi hi ta' importanza partikolari biex jiġu protetti l-bjar tal-
karbonju tal-foresti u l-funzjonijiet tal-bijodiversità; iqis li l-ħruq fuq skala kbira tal-
injam bħala fjuwil ma jagħmilx sens f'termini tal-protezzjoni tal-klima, l-assorbiment 
tal-karbonju u l-użu effiċjenti tar-riżorsi f'ekonomija ċirkolari; 

7 Ref. 1e. - Rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent dwar "The European Environment - state and outlook 
2020" (L-Ambjent Ewropew - qagħda u prospettiva 2020)
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57. Iqis li l-użu fuq skala kbira tal-bijofjuwils fl-Unjoni jrid ikun akkumpanjat minn kriterji 
ta' sostenibbiltà suffiċjenti sabiex jiġi evitat tibdil dirett u indirett fl-użu tal-art, inkluża 
d-deforestazzjoni; jinnota wkoll li l-kriterji attwali ma jqisux biżżejjed il-materja prima 
fossili użata fil-produzzjoni tal-bijofjuwils; jitlob għalhekk li jkun hemm monitoraġġ u 
evalwazzjoni tal-impatt tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli riveduta matul l-
implimentazzjoni tagħha li għadha għaddejja, inkluża l-effikaċja tal-kriterji tas-
sostenibbiltà għall-bijoenerġija; jinnota l-importanza tal-ktajjen ta' provvista lokali tal-
materja prima għall-kisba ta' sostenibbiltà fit-tul; 

58. Jenfasizza li minkejja ż-żieda fiż-żona forestali u tal-pjantaġġuni fl-Unjoni, iż-żieda fl-
użu tal-injam għall-bijofjuwils u l-bijoenerġija qed toħloq pressjoni fuq il-foresti 
madwar id-dinja; jinnota, għalhekk, il-ħtieġa li jiġu rispettati ż-żoni deżinjati ta' 
protezzjoni tan-natura madwar id-dinja; jenfasizza li l-Unjoni għandha tippromwovi 
biss foresti u użi tal-art li jkunu ġestiti b'mod sostenibbli, biex tiżgura li l-konsum tal-
Unjoni jkun kompletament sostenibbli; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta b'mod 
kritiku l-miżuri għall-produzzjoni u l-użu sostenibbli tal-fjuwils mill-injam, fid-dawl, 
fost l-oħrajn, tal-livell għoli ta' importazzjonijiet ta' pellets tal-injam fl-Unjoni, u 
tindirizza s-sogri li dawn l-importazzjonijiet jippreżentaw għall-foresti f'pajjiżi terzi;

59. Jappoġġa l-eliminazzjoni sal-2030 tal-materja prima użata għall-bijofjuwils li 
tikkontribwixxi għad-deforestazzjoni; għal dan il-għan, jistieden lill-Kummissjoni biex 
sal-2021 tagħmel rieżami tal-aspetti rilevanti tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni 
(UE) 2019/8078 u tirrevedih mingħajr dewmien abbażi tal-għarfien xjentifiku, il-
prinċipju ta' prekawzjoni u valutazzjoni dettaljata tal-impatt, sabiex tiżgura t-tneħħija 
gradwali tal-bijofjuwils kollha b'riskju għoli ta' ILUC, inkluż iż-żejt tal-palm u ż-żejt 
tas-sojja, u jiġi ssodisfat l-impenn tal-Unjoni li trażżan u treġġa' lura t-telf tal-
bijodiversità fid-dinja;

60. Jenfasizza l-importanza li jkun hemm rabtiet bejn il-politiki tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u l-inċentivi għad-deforestazzjoni u l-ixprunaturi tagħha, billi jiġu indirizzati 
l-impatti ambjentali, soċjali u tad-drittijiet tal-bniedem tad-deforestazzjoni sabiex 
tinkiseb il-viżjoni fit-tul ta' ekonomija newtrali għall-klima;

61. Jenfasizza l-importanza ta' sistema ta' osservatorji komuni u mingħajr ħlas, li 
tinteraġixxi u taħdem ma' sħab u entitajiet internazzjonali bħan-NU, għall-monitoraġġ 
dinji tad-deforestazzjoni, id-degradazzjoni tal-foresti u l-bidliet fil-kopertura forestali 
tad-dinja, abbażi ta' data satellitari, li tippermetti lill-Istati Membri u lil partijiet 
ikkonċernati oħra u liċ-ċittadini li jirreġistraw id-deforestazzjoni u l-konverżjoni tal-
ħabitats, b'mod partikolari f'żoni protetti, fil-ħin reali, u li jimmonitorjaw l-istatus tal-
kopertura tal-foresti;

62. Jinkoraġġixxi, pereżempju, aktar użu tas-sistema satellitari Copernicus għall-

8 Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/807 tat-13 ta' Marzu 2019 li 
jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward 
tad-determinazzjoni ta' materja prima b'riskju għoli ta' tibdil indirett fl-użu tal-art li għaliha 
qed tiġi osservata espansjoni sinifikanti taż-żona ta' produzzjoni f'art b'ħażna kbira ta' 
karbonju u ċ-ċertifikazzjoni ta' bijokarburanti, bijolikwidi u fjuwils mill-bijomassa b'riskju 
baxx ta' tibdil indirett fl-użu tal-art (ĠU L 133, 21.5.2019, p. 1).
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monitoraġġ globali (fl-Unjoni u barra minnha) ta' nirien fil-foresti, ħsara fil-foresti, 
uqigħ tal-art, erożjoni tal-ħamrija u konverżjoni tal-foresti/tal-ekosistemi tas-
savannah/tal-ħabitats; jirrimarka li dan għandu jiġi supplimentat b'mezzi oħra ta' 
monitoraġġ biex jiġu traċċati l-każijiet ta' ksur relatati tad-drittijiet tal-bniedem u tad-
dominju ta' art, u biex tittieħed azzjoni f'waqtha u xierqa, inkluż l-indirizzar tal-kawżi 
tagħhom;

63. Jappella għall-ħolqien ta' mekkaniżmi ta' twissija bikrija biex jinnotifikaw lill-
awtoritajiet pubbliċi, lill-kumpaniji, inklużi skemi ta' partijiet terzi, u lill-konsumaturi 
dwar prodotti bażiċi li joriġinaw f'żoni ta' riskju ta' konverżjoni tal-ekosistemi li 
jikkonċernaw it-telf u d-deterjorament tal-foresti u tas-savannah u żoni fejn ikunu ġew 
miksura d-drittijiet tal-bniedem, u biex jassistu fl-indirizzar ta' dawn il-kwistjonijiet billi 
jintensifikaw id-djalogu u l-kondiviżjoni tad-data mal-pajjiżi terzi rispettivi;

64. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha dwar l-Istrateġija mill-
Għalqa sal-Platt biex jiġi stabbilit osservatorju tad-deforestazzjoni; madankollu, iqis li 
huwa neċessarju li din tkun akkumpanjata mit-tressiq, kull sentejn, ta' rapport lill-
Parlament u lill-Kunsill dwar id-deforestazzjoni globali, li jibni fuq ir-rapport globali ta' 
Valutazzjoni tar-Riżorsi tal-Foresti9 tal-FAO tan-NU u l-Global Forest Watch 
Commodities10, sabiex jittieħdu l-miżuri xierqa f'termini tat-tisħiħ tal-kooperazzjoni ma' 
pajjiżi terzi u s-salvagwardja tar-restrizzjonijiet kummerċjali fil-livell tal-Unjoni;

65. Jirrimarka li intensifikazzjoni sostenibbli tal-użu agrikolu, kif ukoll użu u ġestjoni 
ppjanati tal-art, huma essenzjali għal ħafna azjendi agrikoli fuq skala żgħira;

66. Jappella għal appoġġ finanzjarju robust u programmi ta' inċentivi għal miżuri ta' 
afforestazzjoni ta' art deterjorata u art mhux adatta għall-biedja.

9 http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
10 https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities
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