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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp 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. Jistieden lill-UE żżid l-investimenti fil-programmi ta' riċerka u innovazzjoni, bil-għan li 
ssaħħaħ l-agrikoltura reżiljenti għall-klima, l-intensifikazzjoni sostenibbli u d-
diversifikazzjoni tal-għelejjel, l-agroekoloġija, l-agroforestrija u s-soluzzjonijiet ibbażati 
fuq in-natura, bi qbil mal-Patt Ekoloġiku Ewropew u mal-konklużjonijiet tar-Rapport 
Speċjali tal-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC) dwar it-
tibdil fil-klima u l-art; jisħaq ukoll fuq il-bżonn li jsiru investimenti fil-ġestjoni tal-
foresti min-naħa tal-komunitajiet lokali; jinsisti li l-UE għandha tirsisti biex tnaqqas l-
emissjonijiet mid-deforestazzjoni u mid-degradazzjoni tal-foresti, terġa' ġġib il-foresti li 
jkunu ġarrbu ħsara għal li kienu u twaqqaf il-qtugħ illegali ta' siġar għall-injam u l-
espansjoni tal-użu tal-art askapitu tal-ekosistemi forestali u naturali, filwaqt li ttejjeb il-
ħajja u s-sigurtà alimentari u toffri opportunitajiet soċjoekonomiċi sostenibbli għal 
popolazzjoni li qiegħda tiżdied; ifakkar li l-foresti l-ġodda mħawla ma jistgħux 
jissostitwixxu l-foresti primarji u l-kapaċità tagħhom li jneħħu u jaħżnu d-diossidu tal-
karbonju addizzjonali; jissottolinja, għaldaqstant, l-importanza tal-proforestazzjoni biex 
tingħeleb il-kriżi globali dupliċi tat-tibdil fil-klima u tat-telfien tal-bijodiversità, kif 
ukoll tal-afforestazzjoni u tar-riforestazzjoni biex tiżdied il-kopertura tas-siġar u terġa' 
tiġi ġġenerata ħamrija bil-għan li tinkiseb in-newtralità klimatika, kif indikat fl-
objettiv 15 tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs);

2. Jissottolinja li l-miżuri ta' kooperazzjoni tal-UE għandhom jimmiraw li jindirizzaw il-
kawżi primarji tad-deforestazzjoni, jiġifieri l-korruzzjoni, il-governanza u 
istituzzjonijiet dgħajfa, it-tiċkin tal-ispazju ċiviku, in-nuqqas ta' persunal imħarreġ u d-
definizzjoni ta' foresti, il-kriminalità forestali u impunità u l-insigurtà fid-dominju ta' art 
bħala kawżi ewlenin tal-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam, tal-frodi, tal-evażjoni tat-
taxxa u tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem; jisħaq fuq il-fatt li l-ippjanar tal-użu 
sostenibbli tal-art, bil-għan li jkunu garantiti d-drittijiet tad-dominju ta' art tal-
komunitajiet li jiddependu mill-foresti u tal-popli indiġeni, għandu jkun fil-qalba tal-
inizjattivi u tal-programmi tad-donaturi fl-oqsma tal-agrikoltura u tal-forestrija;

3. Jirrikonoxxi r-rilevanza tal-oqfsa internazzjonali, bħal-Linji Gwida Volontarji dwar il-
Governanza Responsabbli tal-Pussess tal-Art, is-Sajd u l-Foresti (VGGT) tal-
Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO) tan-Nazzjonijiet Uniti, biex joffru 
ċarezza tad-dritt u standards aċċettati f'livell internazzjonali f'dawk li huma prattiki tajba 
għall-governanza responsabbli tad-dominju ta' art; jistieden lill-Kummissjoni ssostni t-
tixrid u l-użu tal-VGGT fuq livell globali, reġjonali u nazzjonali; jisħaq fuq il-bżonn ta' 
sistema effikaċi u indipendenti ta' monitoraġġ u infurzar, inklużi mekkaniżmi adegwati 
ta' soluzzjoni tat-tilwim u għat-tressiq ta' lmenti, bil-għan li tkun żgurata l-konformità 
mal-VGGT;

4. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li ż-żieda fid-deforestazzjoni u fil-ħsara li ssir lill-foresti 
mhux biss tikkomprometti l-forestrija sostenibbli u l-bijodiversità, iżda għandha wkoll 
riperkussjonijiet negattivi fuq il-ħajja u d-drittijiet tal-persuni, pereżempju fil-każ ta' 
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risistemazzjoni jew eżodu rurali, jekk jinkisru d-drittijiet tad-dominju ta' art jew id-
drittijiet tax-xogħol;

5. Jisħaq fuq il-fatt li fir-Rapport Speċjali dwar it-tibdil fil-klima u l-art, l-IPCC 
issottolinja b'mod espliċitu r-rwol kritiku tal-għerf tradizzjonali, tal-popli indiġeni u tal-
komunitajiet lokali fil-ġestjoni u fis-salvagwardja tal-artijiet u tal-foresti tad-dinja, kif 
ukoll l-importanza li jiġu ggarantiti d-drittijiet tad-dominju ta' art tal-komunitajiet biex 
jiġġieldu kontra t-tibdil fil-klima; ifakkar li dawn il-gruppi, flimkien mad-difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem ambjentali, qegħdin jisfaw dejjem aktar mhedda, iħabbtu wiċċhom 
ma' intimidazzjonijiet u ksur tad-drittijiet tal-bniedem fl-isforzi tagħhom biex jipproteġu 
l-foresti, l-artijiet u l-ambjent tagħhom;

6. Ifakkar li l-popli indiġeni, il-komunitajiet lokali, il-bdiewa b'azjendi agrikoli żgħar u n-
nisa huma fil-pussess ta' għarfien indispensabbli fir-rigward tal-foresti u jiddependu bil-
kbir minn dan l-għarfien; jistieden lill-UE tiżgura r-rikonoxximent tad-drittijiet tad-
dominju ta' art u tad-drittijiet tal-bniedem tagħhom bħala aspett tal-ġustizzja soċjali, bi 
qbil mal-VGGT tal-FAO, mad-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet 
tal-Popli Indiġeni (UNDRIP) u mal-Konvenzjoni 169 tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), kif ukoll il-parteċipazzjoni effettiva tagħhom fit-
tfassil u fl-implimentazzjoni tal-programmi ta' żvilupp tal-UE li jħallu impatt fuqhom u 
fl-infurzar tal-miżuri maħsuba għall-protezzjoni forestali, abbażi tat-tagħlimiet mill-
programm tal-Infurzar tal-Liġi, Tmexxija u Kummerċ fis-Settur Forestali (FLEGT); 
jistieden lill-UE, barra minn hekk, iżżid it-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont tal-
Ftehimiet ta' Sħubija Volontarja;

7. Jenfasizza li n-nisa indiġeni u l-bdiewa nisa jiżvolġu rwol ċentrali fil-protezzjoni tal-
ekosistemi forestali; jinnota bi tħassib, madankollu, l-assenza ta' inklużjoni u ta' 
emanċipazzjoni tan-nisa fil-proċess tal-ġestjoni tar-riżorsi naturali; jemmen li l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-edukazzjoni dwar il-forestrija tiżvolġi rwol fundamentali 
fil-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u għandha tiġi riflessa fil-pjan ta' azzjoni tal-UE; 

8. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza li jingħata sostenn lill-impriżi żgħar u ta' daqs 
medju fil-qasam tal-forestrija permezz tat-trasferiment tal-għarfien u tal-għoti ta' 
assistenza teknika u finanzjarja u ta' taħriġ; 

9. Jirrimarka li l-UE għandha kompetenzi vasti fil-qasam tal-provvista tal-enerġija 
sostenibbli u li, fl-ambitu tar-riċerka u tal-kooperazzjoni, għandha tqiegħed għad-
dispożizzjoni l-għarfien tagħha f'dan is-settur u tgħaddih lill-pajjiżi li ntlaqtu l-agħar 
mid-deforestazzjoni, bl-iskop li tikseb l-għanijiet ta' ġestjoni sostenibbli tal-foresti kif 
stabbiliti fl-Aġenda 2030;

10. Jitlob li s-settur forestali jkollu rwol li jispikka fl-Istrument ta' Viċinat, ta' 
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) li jmiss kif 
ukoll li jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tal-Pjan ta' Investiment Estern u tal-Faċilitajiet 
Reġjonali ta' Finanzjament Imħallat biex jiġu mobilizzati l-finanzjamenti privati għall-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti (li tvarja mill-proforestazzjoni għar-riforestazzjoni u l-
afforestazzjoni), għall-agroforestrija u għat-turiżmu sostenibbli, kif ukoll għall-
inizjattivi li l-kumpaniji jieħdu biex jeliminaw il-prodotti tad-deforestazzjoni mill-
ktajjen ta' provvista tagħhom, bil-għan li jiksbu l-SDGs; jistieden lis-settur privat ikun 
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proattiv fil-ġlieda kontra d-deforestazzjoni integrata fil-ktajjen tal-provvista u fl-
investimenti tiegħu, u jonora mingħajr dewmien l-impenji tiegħu favur deforestazzjoni 
żero kif ukoll jiżgura trasparenza sħiħa fir-rigward tal-konformità mal-impenji li ħa; 
jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-implimentazzjoni effettiva tal-VGGT tal-FAO fil-
Pjan ta' Investiment Estern tagħha; 

11. Jenfasizza l-funzjoni terapewtika tal-foresti fis-soċjetajiet ferm urbanizzati tal-Ewropa u 
l-importanza dejjem akbar tal-foresti u tas-siġar urbani fil-bliet, b'konsegwenzi pożittivi 
diretti għal saħħet il-bniedem u għall-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini; jisħaq fuq il-fatt li l-
foresti jikkontribwixxu wkoll għall-iżvilupp soċjoekonomiku tat-territorji rurali tad-
dinja, anki permezz tat-tqassim ta' riżorsi lejn l-ifqar inħawi bis-saħħa tal-industrija 
forestali, tal-prodotti forestali mhux tal-injam u tal-ekoturiżmu;

12. Jistieden lill-UE, bħala parti mill-isforzi tagħha biex iżżid progressivament il-finanzi 
sostenibbli u fl-ambitu tar-reviżjoni tad-Direttiva dwar id-Divulgazzjoni ta' 
Informazzjoni Mhux Finanzjarja1 (NFRD), issaħħaħ l-istandards tagħha f'termini tad-
divulgazzjoni obbligatorja, min-naħa tal-kumpaniji, tal-informazzjoni relatata mal-
produzzjoni jew mal-ipproċessar tal-prodotti bażiċi li joħolqu riskju għall-foresti;

13. Jistieden lill-UE tagħti attenzjoni speċifika, fil-kooperazzjoni tagħha mal-pajjiżi fil-fażi 
tal-iżvilupp, lill-foresti fiż-żoni kostali, pereżempju l-foresti tal-mangrovji, li jintlaqtu 
b'mod partikolari mill-impatt tat-tibdil fil-klima u mill-attività tal-bniedem u 
jirrappreżentaw opportunità kbira għall-politiki ta' konservazzjoni, adattament u 
mitigazzjoni; 

14. Jissottolinja li l-protezzjoni tal-bijodiversità u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima ma 
jsostnux awtomatikament lil xulxin; jitlob ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Enerġija 
Rinnovabbli2 (RED II) bil-għan li ssir konsistenti mal-impenji internazzjonali li ħadet l-
UE fil-qafas tal-Aġenda 2030, tal-Ftehim ta' Pariġi u tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità 
Bijoloġika, li, fost affarijiet oħra, tkun tinvolvi l-introduzzjoni ta' kriterji ta' sostenibbiltà 
soċjali u l-kunsiderazzjoni tar-riskji tal-ħtif tal-art; jisħaq fuq il-fatt li, għal dan l-għan, 
RED II għandha tirrispetta l-istandards internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tad-
dominju ta' art, partikolarment il-Konvenzjoni Nru 169 tal-ILO u l-VGGT tal-FAO;

15. Jistieden lill-UE tkompli tmexxi l-isforzi globali fit-tfassil u fl-implimentazzjoni tal-
istrateġiji ta' mitigazzjoni u adattament maħsuba biex irażżnu d-deforestazzjoni u d-
degradazzjoni tal-foresti, jinkoraġġixxu r-restawr tal-foresti u jiżguraw li l-progress li 
nkiseb fil-qasam tal-forestrija sostenibbli jinżamm fil-kuntest tal-Ftehim ta' Pariġi u tal-
SDGs;

16. Iħeġġeġ lill-UE tiddiskuti d-deforestazzjoni, id-degradazzjoni tal-foresti u l-qerda tal-
ekosistemi naturali fid-djalogi bilaterali u reġjonali mal-pajjiżi sħab biex tinkoraġġihom 
jinkludu lill-foresti u lill-miżuri ta' governanza relatati, bħall-istrateġiji ta' mitigazzjoni 
u adattament, fil-Kontributi Stabbiliti fil-Livell Nazzjonali (NDCs) tagħhom fil-qafas 

1 Id-Direttiva 2014/95/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 li temenda d-
Direttiva 2013/34/UE fir-rigward tad-divulgazzjoni ta' informazzjoni mhux finanzjarja u dwar id-diversità minn 
ċerti impriżi u gruppi kbar (ĠU L 330, 15.11.2014, p. 1).
2 Id-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar il-promozzjoni 
tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (ĠU L 328, 21.12.2018, p. 82).
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tal-Ftehim ta' Pariġi, kif ukoll fl-Istrateġiji Nazzjonali u Pjanijiet ta' Azzjoni favur il-
Bijodiversità (NBSAPs) fl-ambitu tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, 
jaħdmu fuq skemi għall-protezzjoni tal-foresti li jkunu vinkolanti fuq livell 
internazzjonali u jikkoordinaw mal-inizjattivi internazzjonali;

17. Jilqa' pożittivament l-impenn tal-Kummissjoni biex iżżid is-sostenibbiltà u t-trasparenza 
tal-ktajjen ta' provvista; ifakkar li l-miżuri volontarji u l-iskemi ta' ċertifikazzjoni 
waħedhom mhumiex biżżejjed biex iwaqqfu d-deforestazzjoni; jitlob l-adozzjoni ta' 
qafas leġiżlattiv tal-UE bbażat fuq diliġenza dovuta obbligatorja fil-ktajjen ta' provvista 
tal-prodotti bażiċi li jpoġġu f'riskju l-foresti, abbażi tat-tagħlimiet miksuba mil-
leġiżlazzjoni fis-seħħ, bil-għan li jiġu evitati, indirizzati u mitigati d-deforestazzjoni u l-
ksur tad-drittijiet tal-bniedem u jiġu integrati l-prodotti tal-bdiewa ż-żgħar fil-ktajjen ta' 
provvista sostenibbli, filwaqt li jiġu żgurati kundizzjonijiet ta' parità biex ikunu evitati 
telf ta' introjtu fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp u kompetizzjoni żleali; jisħaq fuq il-fatt li 
tali qafas leġiżlattiv għandu japplika għall-atturi ekonomiċi kollha fil-katina ta' 
provvista, ikun akkumpanjat minn reġim sod ta' infurzar u jinkludi penali effikaċi, 
proporzjonali u dissważivi f'każ ta' nuqqas ta' konformità; jissottolinja l-bżonn li jiġi 
żgurat li dan il-qafas ġuridiku l-ġdid ma jispiċċax jitfa' piż amministrattiv eċċessiv fuq l-
impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs); jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi qafas 
regolatorju bħal dan fil-livell internazzjonali, bi qbil mal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar 
in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem; jinsab konvint li l-Istrateġija tal-UE għall-Foresti 
għandha tippromwovi u tikkondividi l-aħjar prattiki u riżultati fis-settur forestali u 
ttejjeb il-kooperazzjoni fost l-Istati Membri;

18. Jinkoraġġixxi lill-UE tagħti assistenza fit-tisħiħ tas-sorveljanza tad-deforestazzjoni u 
tal-attivitajiet illegali;

19. Jistieden lill-UE tiżgura li l-politiki fl-oqsma kollha jkunu koerenti mal-impenji tagħha 
rigward il-protezzjoni u r-restawr tal-foresti, filwaqt li tintegra l-objettivi ta' 
bijodiversità tagħha, u li l-ktajjen ta' provvista u l-flussi finanzjarji fuq livell globali 
jippromwovu esklużivament il-produzzjoni legali, sostenibbli u li ma tikkontribwix 
għad-deforestazzjoni u ma jirriżultawx fi ksur tad-drittijiet tal-bniedem; ifakkar fl-
importanza ta' kapitoli relatati mas-sostenibbiltà fi ħdan il-ftehimiet kummerċjali li 
jkunu sodi, koerenti u infurzabbli, barra minn implimentazzjoni effettiva tal-ftehimiet 
multilaterali dwar l-ambjent u l-klima; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta b'attenzjoni 
l-impatti tal-ftehimiet kummerċjali fuq id-deforestazzjoni permezz tal-Valutazzjonijiet 
tal-Impatt għas-Sostenibbiltà (VIS) u f'valutazzjonijiet rilevanti oħrajn, abbażi ta' data u 
metodoloġiji ta' evalwazzjoni affidabbli; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi 
dispożizzjonijiet vinkolanti u infurzabbli biex twaqqaf il-qtugħ illegali tas-siġar għall-
injam, id-deforestazzjoni, id-degradazzjoni tal-foresti u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem 
u tiżgura mġiba responsabbli fin-negozju, anki permezz ta' dispożizzjonijiet maħsuba 
biex jiggarantixxu kunsens liberu, minn qabel u infurmat tal-popli indiġeni u tal-
komunitajiet lokali u r-rikonoxximent tad-drittijiet tad-dominju ta' art tal-komunitajiet li 
jiddependu mill-foresti u tal-popli indiġeni, kif ukoll ta' mekkaniżmi vinkolanti biex 
jissorveljaw l-implimentazzjoni effettiva ta' dawn id-dispożizzjonijiet u jfittxu rimedju, 
prinċipalment billi jiġi fornut mekkaniżmu aċċessibbli għat-tressiq tal-ilmenti; jistieden 
lill-UE tindirizza l-kummerċ fil-prodotti bażiċi li joħolqu riskju għall-foresti bis-saħħa 
ta' sħubijiet bilaterali ġodda mal-pajjiżi produtturi, abbażi tat-tagħlimiet miksuba mill-
Ftehimiet ta' Sħubija Volontarja FLEGT, u l-kawkaw tippreżenta opportunità għal 
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progress bikri;

20. Jitlob li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-UE u l-AKP biex tiġi indirizzata l-problema 
dejjem akbar tad-deforestazzjoni u tad-deżertifikazzjoni fl-Istati AKP, permezz tal-
iżvilupp ta' pjanijiet ta' azzjoni mmirati lejn it-titjib tal-ġestjoni u tal-konservazzjoni tal-
foresti, filwaqt li jitqiesu l-kawżi ta' deforestazzjoni li ġejjin kemm internament fis-
settur forestali kif ukoll esternament u tiġi rikonoxxuta l-importanza tal-injam tropikali 
għall-ekonomiji tal-Istati AKP li għandhom foresti li jipproduċu l-injam;

21. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi prattiki illegali marbuta mal-foresti, bħall-ipprezzar 
baxx tal-injam f'konċessjonijiet, il-ħsad ta' siġar protetti, il-kuntrabandu ta' prodotti tal-
foresti bejn il-fruntieri, il-qtugħ u l-ipproċessar illegali ta' materja prima tal-foresti 
mingħajr liċenzja, fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet infurzabbli 
kontra l-korruzzjoni fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles;

22. Jenfasizza r-rabta bejn is-saħħa, l-ambjent u t-tibdil fil-klima; jisħaq fuq il-fatt li bosta 
studji xjentifiċi juru l-interkonnessjonijiet bejn it-telf tal-bijodiversità u ż-żieda fil-
pandemiji, b'mod partikolari tal-mard żoonotiku marbut mad-deforestazzjoni u mad-
degradazzjoni tal-ħabitats naturali; jistieden lill-UE, bħala parti mid-dimensjoni esterna 
tal-Patt Ekoloġiku, tintensifika l-assistenza teknika lill-pajjiżi terzi u l-kondiviżjoni 
magħhom tal-informazzjoni u tal-aħjar prattiki, fil-qasam tal-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaħdmu f'kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) u l-
FAO biex jipprevjenu l-proliferazzjoni tal-kriżijiet tas-saħħa u tal-pandemiji fil-ġejjieni;

23. Ifakkar li mad-dinja kollha madwar 2,6 biljun ruħ jużaw bijomassa tradizzjonali, 
prinċipalment injam u faħam tal-kannol, għat-tisjir, li minnhom tliet kwarti ma 
għandhomx aċċess għal stufi effiċjenti; jistieden lill-UE tagħti iżjed appoġġ u tagħtih 
aktar malajr lill-pajjiżi terzi biex ikunu jistgħu jikkonċentraw fuq sorsi ta' enerġija 
sostenibbli u nodfa u b'hekk inaqqsu l-pressjoni fuq id-deforestazzjoni kkawżata mill-
użu tal-injam bħala fjuwil; jinkoraġġixxi li jittieħdu azzjonijiet biex tiżdied il-kopertura 
forestali u art imsaġġra oħra meta jkun il-każ; jistieden lill-Kummissjoni tindirizza l-
għażliet ta' kompromess li jirriżultaw miż-żieda tad-domanda għall-injam biex jintuża 
bħala materjal, fis-settur tal-enerġija u tal-bijoekonomija, billi jiġu żviluppati kriterji tal-
UE għall-ġestjoni sostenibbli tal-foresti b'parametri ta' riferiment konkreti u limiti 
minimi u tiġi promossa l-proforestazzjoni bħala soluzzjoni effikaċi biex ikunu 
indirizzati t-tibdil fil-klima u t-telfien tal-bijodiversità;

24. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-istrateġija għall-bijoekonomija tal-UE, li hija bbażata 
b'mod qawwi fuq l-użu tal-bijomassa, toħloq sfidi ġodda għall-protezzjoni u għar-
restawr tal-foresti; jisħaq fuq il-fatt li ż-żieda fl-użu tal-injam għall-bijofjuwils u għall-
bijoenerġija qiegħda toħloq pressjoni fuq il-foresti tad-dinja u jinsab imħasseb bil-fatt li 
d-domanda dejjem ogħla għall-prodotti bijoenerġetiċi, jekk ma noqogħdulhiex għassa 
b'mod jixraq, taf twassal għal prattiki insostenibbli; itenni li l-politika tal-UE fil-qasam 
tal-bijoenerġija għandha tirrispondi għal kriterji ambjentali u soċjali rigorużi u jisħaq 
fuq il-bżonn li jiddaħħlu kriterji aktar strinġenti f'dik li hi l-bijomassa forestali bil-għan 
li tiġi evitata d-deforestazzjoni barra mill-UE; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri 
tagħha, għaldaqstant, jiżguraw konsistenza fost il-politiki, skont il-prinċipju tal-
koerenza tal-politiki għall-iżvilupp (PCD) stabbilit fl-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-
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Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE);

25. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-foresti jagħtu kontribut sinifikanti lis-sigurtà alimentari 
globali, lill-għajxien u lin-nutrizzjoni fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp u jikkostitwixxu 
għajn importanti ta' introjtu għall-komunitajiet lokali; ifakkar li l-progress lejn l-
agrikoltura sostenibbli, is-sigurtà alimentari u l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti 
għandhom isiru simultanjament l-elementi ċentrali tal-Aġenda 2030;

26. Ifakkar li madwar 80 % tad-deforestazzjoni dinjija hija kkaġunata mill-espansjoni tar-
raba', fatt li huwa aggravat anki mill-operazzjonijiet legali għal użu alternattiv tal-
artijiet, partikolarment it-trobbija tal-bhejjem, l-estrazzjoni mill-minjieri u l-attivitajiet 
ta' tħaffir, u li l-konsum tal-UE jirrappreżenta madwar 10 % tas-sehem globali tad-
deforestazzjoni, minħabba d-dipendenza kbira tagħha mill-importazzjonijiet ta' għalf 
protejku u prodotti agrikoli bażiċi bħaż-żejt tal-palm, laħam, sojja, kawkaw, qamħirrum, 
injam u gomma; jitlob li jiddaħħlu kriterji ta' sostenibbiltà aktar sodi għall-
importazzjonijiet tal-għalf, fi sforz biex jiġi żgurat li fil-pajjiżi terzi l-għelejjel protejċi 
jitkabbru b'mod sostenibbli li jkunx jagħmel ħsara lill-ambjent jew lill-istrutturi soċjali; 
jistieden lill-Kummissjoni tindirizza l-kwantità sinifikanti ta' deforestazzjoni 
inkorporata u degradazzjoni tal-foresti marbuta mal-prodotti li ġejjin mill-annimali 
bħal-laħam, il-prodotti tal-ħalib u l-bajd u tnaqqas il-konsum fl-UE tal-prodotti bażiċi li 
joħolqu riskju għall-foresti;

27. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri tagħha jżommu l-impenn tagħhom fil-ġlieda 
kontra l-qtugħ illegali ta' siġar għall-injam u l-kummerċ fl-injam illegali u fil-prodotti 
bażiċi li joħolqu riskju għall-foresti; jistieden lill-UE tiżgura t-traċċabbiltà tal-injam u 
tal-prodotti tal-injam fil-katina tal-provvista kollha u tintegra d-diplomazija forestali fil-
politika klimatika tagħha, bl-iskop li tinkoraġġixxi lill-pajjiżi li jaħdmu u/jew jimportaw 
kwantitajiet notevoli ta' injam tropikali jadottaw leġiżlazzjoni effikaċi li tipprojbixxi l-
importazzjoni ta' injam maħsud b'mod illegali;

28. Jistieden lill-Kummissjoni twessa' l-użu tas-sistema satellitari Copernicus REDD+ biex 
issostni l-monitoraġġ tar-riskju forestali u tad-deforestazzjoni, f'kollaborazzjoni mal-
pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, u ssaħħaħ l-isforzi ta' prevenzjoni u ta' preparazzjoni għan-
nirien fil-foresti billi tikkollabora mal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp fuq strumenti ta' 
twissija bikrija, reżiljenza għad-diżastri, miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju, innovazzjoni, 
diġitalizzazzjoni u trasferiment tal-għarfien; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan il-kuntest, 
tikkollabora mas-settur privat u ma' atturi oħra fil-qasam tal-iżvilupp, biex tivvaluta 
soluzzjonijiet ġodda tal-finanzjament u tal-assigurazzjoni f'każ ta' riskju fil-konfront ta' 
eventi katastrofiċi li jolqtu l-foresti.
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