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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 d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-bdiewa u 
persuni oħra li jaħdmu f'żoni rurali, 

1. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni qed tkompli tippromwovi tippromwovi l-kummerċ ħieles 
u bl-għan aħħari li tistabbilixxi żona komprensiva ta' kummerċ ħieles bejn iż-żewġ 
kontinenti; ifakkar fil-fatt li l-ftehimiet ta' kummerċ ħieles jiddistabbilizzaw l-
agrikultura lokali, jagħmlu ħsara lill-bdiewa fuq skala żgħira u jkabbru d-dipendenza 
alimentari tal-kontinent Afrikan; 

2. Jinsab partikolarment allarmat dwar id-deforestazzjoni li qed isseħħ u tkompli tikber fl-
Afrika; ifakkar li l-qerda tal-foresti tropikali Afrikani tikkostitwixxi telf irriversibbli tal-
bijodiversità u tal-kapaċità tal-qbid tal-karbonju; jitlob lill-Kummissjoni tressaq 
mingħajr dewmien proposta ta' qafas legali Ewropew dwar id-diliġenza dovuta sabiex 
jiġu żgurati, għall-prodotti kollha mqiegħda fis-suq tal-UE, ktajjen tal-provvista 
sostenibbli u li ma jinvolvux deforestazzjoni; 

3. Jikkundanna l-firxa tal-ħtif tal-art fl-Afrika; ifakkar li l-ħtif tal-art huwa prattika brutali 
inkompatibbli ma' kwalunkwe objettiv ta' sovranità tal-ikel, u jipperikola s-sopravivenza 
tal-komunitajiet rurali Afrikani; 

4. Jesiġi lill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jżidu b'mod sinifikanti l-ammont ta' 
għajnuna pubblika għall-iżvilupp mogħtija lill-Istati Afrikani; jitlob li jissaħħew b'mod 
partikolari l-għajnuna pubbliku għall-iżvilupp marbuta mad-diversità u mal-politiki ta' 
adattament għat-tibdil fil-klima; 

5. Jitlob li s-sħubija bejn l-UE u l-Afrika fil-qasam tal-agrikoltura jkollha l-għan, bħala 
prijorità, li tiggarantixxi d-dritt tas-sovranità tal-ikel tal-Istati Afrikani u l-promozzjoni 
ta' agrikoltura agroekoloġika fuq skala żgħira li tippromwovi l-produzzjoni tajba tal-ikel 
u l-benesseri tal-bdiewa. 


