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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. Jappella għall-adozzjoni ta' liġi tal-Unjoni vinkolanti li tiżgura li l-katini tal-provvista 
kollha ta' prodotti importati fl-Unjoni, kif ukoll dawk il-prodotti u s-servizzi fornuti fi 
ħdan l-Unjoni, ma jinvolvux id-deforestazzjoni u d-degradazzjoni jew konverżjoni tal-
ekosistema, jew il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, u li tipproteġi lill-popli indiġeni u l-
komunitajiet lokali; 2. Jinnota li l-miżuri volontarji waħedhom mhux se jwaqqfu d-
deforestazzjoni;

3. Jappella għalhekk għall-impożizzjoni ta' obbligu ta' diliġenza dovuta fuq l-operaturi, 
inklużi finanzjaturi, li jqiegħdu fuq is-suq tal-Unjoni prodotti bażiċi jew derivattivi li 
jirrappreżentaw riskju għall-foresti u l-ekosistema;

4. Iqis li t-titjib tat-traċċabbiltà u tat-trasparenza jista' jgħin biex jiġi żgurat li jiġu 
kkonsmati biss prodotti li ġejjin minn sorsi sostenibbli; jitlob li l-obbligi ta' diliġenza 
dovuta jkunu parti mir-regoli dwar l-akkwist pubbliku;

5. Jappella għall-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet ambjentali u soċjali vinkolanti u 
infurzabbli fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles (FTAs) sabiex jiġu protetti l-foresti, l-
ekosistemi naturali u d-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari d-drittijiet għaż-żamma 
ta' art tal-komunità; jappella għall-ftuħ mill-ġdid tal-FTAs li ma fihomx 
dispożizzjonijiet bħal dawn, pereżempju l-FTA bejn l-UE u l-Mercosur;

6. Jitlob li l-Unjoni tnaqqas id-dipendenza fuq l-importazzjonijiet ta' prodotti bażiċi li 
jirrappreżentaw riskju għall-foresti u l-ekosistema billi timplimenta l-pjan tal-Unjoni 
dwar il-proteini, u jitlob li l-produzzjoni tal-bhejjem tal-Unjoni tkun tikkorrispondi mar-
riżorsi tal-art disponibbli fil-UE;

7. Jappella għal qafas leġiżlattiv koerenti li jiġbor flimkien u jiżviluppa sistemi eżistenti, 
bħall-Pjan ta' Azzjoni għall-Infurzar tal-Liġi, Tmexxija u Kummerċ fis-Settur Forestali 
(FLEGT) u r-regolamentazzjoni tal-Unjoni dwar l-injam, li jiggarantixxu l-
parteċipazzjoni tad-detenturi tad-drittijiet interessati;

8. Jinnota l-livell mhux sostenibbli ta' konsum fl-UE, u li, pereżempju, id-Direttiva dwar l-
Enerġija Rinnovabbli (RED II) fiha kriterji ta' sostenibbiltà insuffiċjenti, li jikkawżaw u 
fl-istess ħin jaggravaw it-tibdil fl-użu tal-art; 

9. Jitlob lill-Kummissjoni timmonitorja u tieħu azzjoni fuq il-kawżi ta' nirien fil-foresti, 
ħsara fil-foresti u konverżjoni tal-ekosistema u ksur relatat tad-drittijiet tal-bniedem u 
tad-drittijiet għaż-żamma ta' art, billi toħloq mekkaniżmi ta' twissija bikrija.


