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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta mill-Kummissjoni u r-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2020 bit-titolu "Lejn strateġija komprensiva 
mal-Afrika" (JOIN(2020)0004),

– wara li kkunsidra r-rapport tat-Task Force għall-Afrika Rurali tas-7 ta' Marzu 2019,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Bdiewa u Persuni Oħra 
li Jaħdmu f'Żoni Rurali,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Assemblea Nazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti li 
tipproklama d-Deċennju tal-Agrikoltura Familjari għall-perjodu mill-2019 sal-2028,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030,

1. Jilqa' l-fatt li s-sħubija UE-Afrika tirrakkomanda l-iżvilupp ta' prattiki agrikoli favur l-
ambjent u l-integrazzjoni ta' kwistjonijiet relatati mal-bijodiversità; jinsab imħasseb, 
madankollu, dwar id-dipendenza għolja tal-istati tal-Afrika fuq l-importazzjonijiet tal-
ikel; f'dan ir-rigward, ifakkar fil-ħtieġa li jkunu garantiti l-koerenza tal-politiki Ewropej 
tal-agrikoltura u l-kummerċ favur żvilupp sostenibbli billi tiġi żgurata l-
implimentazzjoni tal-analiżi tal-impatti tagħhom fuq l-objettivi tal-iżvilupp sostenibbli, 
id-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet ta' bdiewa żgħar u ta' popolazzjonijiet oħra li jgħixu 
f'żoni rurali; jappoġġa l-iżvilupp tal-opportunitajiet ta' kummerċ bejn il-kontinenti, 
filwaqt li jinkludi protezzjoni u salvagwardja għal prodotti agrikoli sensittivi li 
jippermettu reġjuni jsaħħu l-potenzjal tal-produzzjoni tagħhom; jirrimarka li l-ftehimiet 
kummerċjali jeħtieġ li jżommu l-prinċipju ta' kummerċ ġust għall-benefiċċju tal-
agrikoltura lokali u fl-istess ħin jiżguraw id-disponibbiltà ta' ikel prodott b'mod 
sostenibbli; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-ftehimiet ta' kummerċ ma 
jiddistabbilizzawx l-agrikoltura lokali, ma jagħmlux ħsara lill-bdiewa żgħar u ma jżidux 
id-dipendenza tal-kontinent Afrikan fuq l-importazzjoni tal-ikel;

2. Jistieden lill-UE tintensifika l-kooperazzjoni bejn iż-żewġ kontinenti b'mod sostenibbli, 
inklużi fl-għarfien espert u s-sħubiji fir-riċerka u l-innovazzjoni u l-iskambju tal-aħjar 
prattiki fl-agrikoltura; jirrimarka l-importanza ċentrali tal-agrikoltura u tas-settur 
alimentari fl-ekonomija u s-soċjetà kemm tal-Afrika kif ukoll tal-UE, iqis li l-iżvilupp 
ta' settur agrikolu sostenibbli u taż-żoni rurali hu fundamentali għall-potenzjal tal-
ħolqien tal-impjiegi u l-iżvilupp sostenibbli fl-Afrika, u għaldaqstant għandu jkun fiċ-
ċentru tar-relazzjonijiet UE-Afrika; jitlob lill-UE tiżviluppa pożizzjoni strateġika 
konkreta biex tkompli tippromwovi l-ġestjoni sostenibbli tal-ekonomija tar-riżorsi 
naturali flimkien ma' ktajjen tal-valur sostenibbli, u ttejjeb il-kooperazzjoni bejn l-UE u 
l-Afrika b'enfasi fuq it-tiswir ta' futur newtrali għall-klima sabiex jinħoloq ambjent għal 
investimenti sostenibbli u aktar reżiljenti għall-klima, u jiżdied il-ħolqien tal-valur 
lokali u l-impjieg lokali; iqis li l-UE trid tiżviluppa b'mod sinifikanti l-kooperazzjoni 
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mal-Afrika f'termini tal-prattiki tal-iżvilupp rurali kif ukoll tal-prattiki agroekoloġiċi, 
bħala s-sies għas-sostenibbiltà ekoloġika, soċjali u ekonomika li tibbenefika lill-bdiewa 
żgħar u l-komunitajiet billi tagħmilhom aktar awtosuffiċjenti u tagħmel l-agrikoltura 
Afrikana aktar reżiljenti għat-tibdil fil-klima; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri 
jaħdmu b'mod attiv flimkien mas-sħab Afrikani biex joħolqu sinerġiji, bejn l-istrateġija 
UE-Afrika, il-politiki dwar il-Patt Ekoloġiku, b'mod partikolari id-dimensjoni esterna 
tal-Istrateġija mill-Għalqa sal-Platt, u l-politiki kummerċjali, jallinjawhom mal-politika 
għall-iżvilupp u l-impenji għall-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilup (PCD), u 
jakkumpanjawhom b'azzjonijiet konkreti, bi qbil mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, 
li attivament jappoġġaw it-tranżizzjoni lejn sistemi agroalimentari sostenibbli, 
b'attenzjoni fuq l-iżvilupp ta' ktajjen ta' provvista qosra, il-produzzjoni, id-distribuzzjoni 
u l-konsum lokali, li jibbenefikaw il-persuni, in-natura u l-ekonomija;

3. Jenfasizza l-importanza tas-settur agrikolu u alimentari fl-Afrika biex jipprovdi 
opportunitajiet ta' impjieg deċenti u sostenibbli f'żoni rurali; jenfasizza l-proporzjon 
sinifikanti tal-forza tax-xogħol Afrikana, speċjalment tan-nisa u taż-żgħażagħ, li jserrħu 
fuq il-produzzjoni, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni agrikoli alimentari għall-għajxien, l-
introjtu u l-impjieg dirett tagħhom; jissottolinja li f'ħafna każijiet dan jirrigwarda azjendi 
żgħar u azjendi agrikoli tal-familja; jinnota l-importanza li jkunu promossi u msaħħa 
miżuri u għodda li jappoġġaw il-kwalità miżjuda tal-prodott, id-diversifikazzjoni tal-
prodotti, il-modernizzazzjoni tal-prattiki agrikoli, il-kundizzjonijiet sikuri tax-xogħol u 
l-miżuri li jsaħħu r-reżiljenza tal-bdiewa, partikolarment in-nisa u l-ġenerazzjoni 
żagħżugħa; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li s-Sħubija UE-Afrika tkun ta' benefiċċju 
reċiproku għaż-żewġ kontinenti f'termini ta' opportunitajiet tas-suq, skambju tal-
għarfien, ktajjen ta' valur ekwi u aċċess u appoġġ għall-għodda u l-miżuri ta' 
mitigazzjoni u adattament għat-tibdil fil-klima; jistieden lis-Sħubija UE-Afrika tqiegħed 
enfasi kbira fuq l-iżvilupp agrikolu u rurali sabiex tippromwovi l-istabbiltà ekonomika u 
l-kwalità tal-ħajja f'żoni rurali;

4. Jissottolinja l-fatt li l-użu tal-pestiċidi fl-agrikoltura intensiva fl-Afrika jista' jkollu 
impatt fuq is-saħħa tal-ħaddiema li ftit għandhom aċċess għal taħriġ dwar il-protezzjoni 
tal-pjanti u l-kura tas-saħħa, apparti l-ħsara ambjentali; jitlob li jkun hemm edukazzjoni 
u taħriġ f'approċċi sostenibbli għall-protezzjoni tal-pjanti u alternattivi għall-pestiċidi 
kif ukoll il-minimizzazzjoni tal-esponiment għal sustanzi perikolużi; jiddenunzja l-
istandards doppji applikati mill-UE fir-rigward tal-pestiċidi meta tiġi permessa l-
esportazzjoni ta' sustanzi perikolużi li huma pprojbiti fl-UE lejn pajjiżi Afrikani u pajjiżi 
terzi oħra; jitlob, għalhekk, il-modifika tar-regoli attwali tal-UE sabiex tiġi eliminata din 
l-inkonsistenza legali, f'konformità mal-Konvenzjoni ta' Rotterdam tal-1998 u mal-Patt 
Ekoloġiku;

5. Jenfasizza l-kontributi essenzjali tat-tfajliet u n-nisa għall-ekonomiji agrikoli u rurali fil-
kontinent Afrikan kollu; ifakkar li kważi nofs ix-xogħol agrikolu fl-Afrika jsir min-nisa, 
filwaqt li l-bdiewa nisa huma fil-biċċa l-kbira bdiewa żgħar jew ta' sussistenza li 
m'għandhomx l-aċċess meħtieġ għall-informazzjoni, il-kreditu u l-art; iqis għalhekk li 
huwa ta' importanza kruċjali li jiġi appoġġat u msaħħaħ it-tisħiħ tal-pożizzjoni tat-
tfajliet u n-nisa fl-Afrika; jistieden lill-UE tappoġġa lill-pajjiżi sħab, b'mod partikolari 
fit-titjib tal-liġijiet tal-proprjetà tagħhom billi jirrikonoxxu d-dritt universali tan-nisa li 
jkunu sidien tal-art b'intitolament sħiħ;
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6. Jinsab partikolarment imħasseb dwar il-fatt li r-ritmu tad-deforestazzjoni fl-Afrika qed 
jiżdied: f'Marzu 2020, il-baċin tal-Kongo kien it-tieni reġjun l-aktar deforestat fid-dinja, 
fejn iż-żona deforestata aktar minn irdoppjat meta mqabbla mas-snin preċedenti; ifakkar 
li l-qerda tal-foresti tropikali Afrikani tikkostitwixxi telf irriversibbli tal-bijodiversità u 
tal-bjar tal-karbonju, kif ukoll tal-ħabitats u l-modi ta' għajxien ta' komunitajiet indiġeni 
li jgħixu fil-foresti; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta, mingħajr dewmien, proposta 
għal qafas ta' diliġenza dovuta vinkolanti Ewropew ibbażat fuq il-linji gwida tal-OECD 
u l-Imġiba Responsabbli fin-Negozju; jitlob li l-kumpaniji Ewropej jidentifikaw, 
jipprevjenu u jirrappurtaw dwar ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tad-drittijiet ambjentali 
fil-ktajjen tal-provvista dinjija, inklużi l-ktajjen ta' sottokuntrattar, applikati għall-atturi 
ekonomiċi kollha fis-setturi kollha, speċjalment dawk meqjusa bħala ta' riskju għoli fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw, bħall-materja prima, il-kakaw, il-kafè u l-forestrija; jitlob li 
jiġu inklużi dispożizzjonijiet vinkolanti fil-ftehimiet kummerċjali mal-Istati Afrikani; 
iħeġġeġ lill-UE taħdem flimkien mal-gvernijiet u l-atturi globali permezz ta' ftehimiet 
ta' sħubija, sabiex trawwem approċċ konsistenti fil-livell globali bil-ħsieb li jiġu 
żviluppati pjanijiet ta' azzjoni konġunti għall-protezzjoni u t-titjib tal-ġestjoni tal-foresti, 
l-ilmijiet u l-ekosistemi tal-baħar, skont il-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli;

7. Ifakkar li l-foresti jikkontribwixxu b'mod sinifikanti biex jintlaħqu l-miri klimatiċi, 
jipproteġu l-bijodiversità u jipprevjenu d-deżertifikazzjoni u l-erożjoni estrema tal-
ħamrija; jenfasizza li l-isforzi konġunti mill-UE u l-Afrika għandhom jappoġġaw l-
iżvilupp ta' agrikoltura u forestrija reżiljenti għat-tibdil fil-klima, żvilupp rurali 
sostenibbli u sistemi alimentari sikuri u sostenibbli, li huma kruċjali biex jinqerdu l-
faqar, il-ġuħ u l-malnutrizzjoni; jenfasizza l-importanza li tiġi żgurata l-
komplementarjetà bejn l-agrikoltura, l-organiżmi selvaġġi u l-konservazzjoni tal-
bijodiversità, u jinsisti fuq il-ħtieġa li jiġu promossi prattiki agrikoli sostenibbli bħall-
agroforestrija, minflok prattiki monokulturali li jfaqqru l-ħamrija u l-bijodiversità, 
jużaw aktar art, u jaggravaw il-provvista tan-nutrizzjoni fil-komunitajiet lokali; 
jenfasizza l-eżistenza ta' skemi ta' konservazzjoni li jinvolvu l-bdiewa li jikru l-art 
tagħhom għal skopijiet ta' protezzjoni tal-organiżmi selvaġġi, jipprovdu impjiegi lokali 
u jtejbu l-koeżistenza mal-ispeċijiet selvaġġi; f'dan ir-rigward jilqa' l-inizjattiva 
NaturAfrika, li għandha l-għan li tipproteġi l-organiżmi selvaġġi u l-ekosistemi filwaqt 
li toffri opportunitajiet fis-setturi ekoloġiċi għall-popolazzjonijiet lokali;

8. Jenfasizza li l-Unjoni Ewropea għandha tiżgura li għandhom japplikaw l-istess 
standards għoljin ta' sikurezza u sostenibbiltà fil-produzzjoni tal-ikel, kemm għall-
prodott kif ukoll għall-metodu ta' produzzjoni, b'mod partikolari fid-dawl tal-ambizzjoni 
ogħla tal-Istrateġija Mill-Għalqa sal-Platt u l-Istrateġija għall-Bijodiversità għall-2030;

9. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' rikonoxximent tal-importanza strateġika tal-mergħat, li 
jkopru madwar 43 % tas-superfiċje tal-art Afrikana u għalhekk huma bjar tal-karbonju 
importanti; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa, flimkien mal-komunitajiet lokali u l-
partijiet ikkonċernati lokali, strateġija biex dan il-potenzjal jiġi ottimizzat permezz tal-
ġestjoni sostenibbli tar-ragħa pereżempju bis-saħħa tar-rgħajja;

10. Jikkundanna l-fatt li l-ħtif tal-art huwa tant komuni fl-Afrika; ifakkar li din hija prattika 
brutali li ddgħajjef is-sovranità tal-ikel u tipperikola s-sopravivenza tal-komunitajiet 
rurali Afrikani; jenfasizza li l-kontinent Afrikan, li huwa mistenni li jara tkabbir 
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demografiku sinifikanti b'żieda mistennija fil-popolazzjoni li għandha tilħaq 2.5 biljun 
sal-2050, għadu l-aktar reġjun milqut mill-malnutrizzjoni; ifakkar li l-aċċess għall-art 
huwa essenzjali biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-ikel; jenfasizza li ż-żieda fil-
konċentrazzjoni tal-art spiss twassal għal żieda fl-ispostament u l-ksur tad-drittijiet tal-
bniedem, filwaqt li l-isfruttament tal-materja prima fl-Afrika jkompli jaggrava l-kunflitti 
eżistenti jew joħloq oħrajn ġodda u flimkien mal-ħtif tal-art, iwassal għall-isfruttament 
u l-oppressjoni tal-popolazzjoni lokali; jappella għal strateġija agrikola fit-tul biex tiġi 
promossa s-sigurtà alimentari Afrikana u biex l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u 
lokali jikkonsolidaw id-drittijiet tal-art u jadottaw prinċipji għal governanza mtejba tal-
art; jenfasizza l-ħtieġa li jingħata bidu għal proċess inklużiv fl-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-politiki u l-azzjonijiet relatati mal-ħtif tal-art, bil-
parteċipazzjoni effettiva tal-atturi lokali u tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; jitlob 
li l-linji gwida tal-VGGT jiġu osservati fil-proġetti kollha li jippromwovu l-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-art, inkluż fil-kummerċ, kif ukoll miżuri li jiżguraw li l-proġetti ma 
jipperikolawx id-drittijiet tal-art tal-bdiewa fuq skala żgħira;

11. Jinnota, pereżempju, li d-drittijiet għall-mergħat u l-mergħat komunitarji huma drittijiet 
tal-użu tal-art tradizzjonali bbażati fuq id-dritt komuni u mhux fuq drittijiet titolizzati 
tas-sjieda; jenfasizza, madankollu, l-importanza ewlenija tal-protezzjoni ta' dawn id-
drittijiet komuni għall-popolazzjoni rurali;

12. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-UE jżidu b'mod konsiderevoli l-ammont ta' għajnuna 
pubblika għall-iżvilupp allokata lill-pajjiżi Afrikani u mmirata lejn għanijiet tal-iżvilupp 
soċjali, ekonomiku u ambjentali u r-riċerka u t-taħriġ agrikolu, u filwaqt li jqisu b'mod 
partikolari l-preservazzjoni tal-bijodiversità u l-politiki ta' adattament għat-tibdil fil-
klima sabiex jgħinu lill-bdiewa fl-Afrika fl-adattament meħtieġ tagħhom għall-kriżi 
klimatika; jitlob li l-agroekoloġija tiġi rikonoxxuta bħala l-bażi għal sistemi agrikoli u 
alimentari sostenibbli u li jiġu żviluppati infrastruttura u ktajjen ta' valur aħjar għall-
bdiewa lokali; jenfasizza wkoll il-possibbiltajiet u l-potenzjal ta' sħubiji mas-settur 
privat biex jinkisbu dawn l-għanijiet; jenfasizza li s-sħubijiet ma' atturi privati jridu 
jkunu soġġetti għal kriterji tal-għażla preċiżi, monitoraġġ pubbliku, proċessi ta' 
evalwazzjoni u mekkaniżmi indipendenti tal-ilmenti; jenfasizza, barra minn hekk, li l-
appoġġ għas-settur privat irid jingħata bil-kundizzjoni tar-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem u r-rikonoxximent tad-dritt għall-ikel; jenfasizza li trid tiġi eskluża l-għajnuna 
marbuta li tippromwovi l-aċċess għal dan il-finanzjament mill-kumpaniji Ewropej; 
jenfasizza li s-sħubija l-ġdida bejn l-UE u l-Afrika għandha tirrikonoxxi r-rwoli u l-
kontributi multipli tal-atturi lokali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u għalhekk 
il-ħtieġa li dawn jiġu involuti fil-livelli kollha tad-djalogu politiku u tal-politika u fit-
tħejjija, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-pjanijiet ta' implimentazzjoni; jirrimarka li l-
bidla fl-Afrika tinkiseb bl-aħjar mod meta l-governanza tajba u d-distribuzzjoni 
trasparenti tal-għajnuna jiġu ppremjati, waqt li l-abbuż jiġi kkastigat;

13. Jilqa' l-proposta tat-Task Force għall-Afrika Rurali li jiġi stabbilit programm ta' 
Ġemellaġġ bejn l-Ewropa u l-Afrika, estiż biex jorbot il-korpi agrikoli tal-Istati Membri 
tal-UE mal-pajjiżi sħab fl-Afrika, bħal organizzazzjonijiet u kooperattivi tal-bdiewa, 
organizzazzjonijiet rurali tan-nisa u taż-żgħażagħ fost oħrajn, bil-għan li jiġu kondiviżi 
l-aħjar prattiki u jitrawmu relazzjonijiet bejn sħab involuti ħafna u simili; jenfasizza li 
fl-2018, it-Task Force konġunta UE-Afrika dwar l-Afrika Rurali ħejjiet lista ta' miżuri 
biex tiżdied il-produzzjoni alimentari tal-Afrika stess, u din il-lista għadha bażi rilevanti 
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għas-Sħubija UE-Afrika li tenfasizza r-rwol importanti li l-organizzazzjonijiet tal-
bdiewa u l-kooperattivi fl-Afrika jista' jkollhom biex itejbu s-setgħa tan-negozjar tal-
bdiewa u l-introjtu tagħhom, jiffaċilitaw l-aċċess għat-tagħmir u s-servizzi u jnaqqsu r-
riskji assoċjati mal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti; iqis li l-iskambju ta' esperjenzi 
fost l-organizzazzjonijiet Afrikani u Ewropej jippreżenta benefiċċji reċiproċi;

14. Jinkoraġġixxi lill-organizzazzjonijiet agrikoli professjonali Afrikani u Ewropej 
jikkooperaw sabiex jippromwovu r-rwoli tagħhom b'reazzjoni għall-isfidi komuni tas-
sostenibbiltà agrikola, u biex jiżviluppaw skambji ta' prattiki dwar l-organizzazzjoni tal-
ktajjen tal-valur u l-produzzjoni;

15. Jistieden lis-Sħubija UE-Afrika tiffoka l-isforzi tagħha fil-qasam tal-agrikoltura fuq is-
salvagwardja tad-dritt tal-pajjiżi Afrikani għas-sovranità tal-ikel, fuq iż-żieda tas-sigurtà 
alimentari tagħhom bħala prijorità, kif ukoll fuq il-kapaċità tagħhom li jissodisfaw il-
ħtiġijiet nutrittivi tal-popolazzjonijiet tagħhom, b'mod partikolari fir-rigward tal-
proteini, u fuq il-promozzjoni tal-biedja agroekoloġika lokali, fuq skala żgħira u tal-
familja li tiggarantixxi s-sigurtà alimentari u nutrizzjonali għal kulħadd u reżiljenza 
aħjar għall-kriżijiet, b'mod partikolari l-kriżi klimatika, b'enfasi fuq il-produzzjoni 
alimentari sostenibbli u b'saħħitha u l-benesseri soċjali u ekonomiku u l-għajxien tal-
bdiewa; jitlob li l-ftehimiet ta' kooperazzjoni tal-UE jerġgħu jitfgħu l-enfasi fuq l-
appoġġ għall-iżvilupp sostenibbli tal-agrikoltura u fuq li l-bdiewa minn pajjiżi terzi jsiru 
awtosuffiċjenti; jenfasizza l-importanza li jinħolqu swieq reġjonali u lokali fl-Afrika 
sabiex in-networks tad-distribuzzjoni lokali u s-sigurtà alimentari jsiru aktar reżiljenti; 
ifakkar li t-tmiem tal-malnutrizzjoni fil-forom kollha tagħha u l-SDG 2 (Żero Ġuħ) 
għandhom jitqiesu bħala prijoritajiet fis-sħubija l-ġdida; jenfasizza li l-ħolqien ta' 
sistemi agrikoli u alimentari sikuri u sostenibbli għandu jiġi promoss permezz ta' 
politiki agrikoli reġjonali, prattiki tal-biedja li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, 
produzzjoni lokali, żoni rurali intatti u l-protezzjoni tal-bijodiversità u r-riżorsi naturali 
kif ukoll l-introduzzjoni ta' standards sanitarji u fitosanitarji; jinnota li kemm f'termini 
tal-ispejjeż tal-produzzjoni tal-bdiewa kif ukoll tan-nefqa pubblika fuq il-politika 
agrikola, l-iffrankar u l-iskambju ta' varjetajiet ta' żrieragħ lokali huma l-aktar mod irħis, 
rapidu u effettiv biex il-varjetajiet jadattaw għat-tibdil fil-klima, u b'hekk tiġi evitata d-
dipendenza fuq l-inputs u tiġi żgurata l-awtonomija għall-bdiewa u aktar sigurtà 
alimentari;

16. Jenfasizza r-riskju li xi eċċessi tal-produzzjoni agrikola, bħat-trab tal-ħalib, iġġenerati 
matul il-kriżi tal-COVID-19, jiġu esportati lejn pajjiżi inqas żviluppati, u b'hekk 
jikkompetu mal-produzzjoni lokali u joħolqu ħsara kollaterali għall-produtturi; jitlob 
għalhekk lill-Kummissjoni tirrifletti dwar strateġija ta' tneħħija tal-istokk sabiex jiġi 
evitat effett negattiv fuq l-azjendi agrikoli żgħar lokali fil-pajjiżi l-fqar;

17. Jisħaq fuq il-fatt li n-nisa li jaħdmu fl-agrikoltura ta' sussistenza jħabbtu wiċċhom ma' 
aktar diffikultajiet biex iżommu s-sovranità tal-ikel minħabba l-protezzjoni qawwija tal-
varjetajiet il-ġodda tal-pjanti min-naħa tal-Konvenzjoni Internazzjonali għall-
Protezzjoni ta' Varjetajiet Ġodda ta' Pjanti (UPOV) fil-ftehimiet kummerċjali;
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