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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. Jisħaq li l-politika tal-forestrija hija primarjament kompetenza nazzjonali, iżda 
jirrikonoxxi li ħafna politiki tal-Unjoni għandhom impatt fuq il-foresti; jistieden lill-
Unjoni tadotta mingħajr dewmien att leġiżlattiv li jirrikjedi li l-kumpaniji jwettqu 
diliġenza dovuta obbligatorja tul il-ktajjen tal-provvista kollha tagħhom biex jiġi żgurat 
li l-prodotti bażiċi li joħolqu riskju għall-foresti li jitqiegħdu fis-suq tal-Unjoni jkunu 
sostenibbli, mingħajr deforestazzjoni, ma jiddegradawx il-foresti jew l-ekosistemi rikki 
fil-bijodiversità u jikkonformaw mal-obbligi tad-drittijiet tal-bniedem, f'konformità mal-
istandards internazzjonali tax-xogħol u ambjentali u ma' obbligi internazzjonali oħra, 
inklużi d-drittijiet ta' popli indiġeni u komunitajiet lokali, u l-Gwida tal-OECD dwar id-
Diliġenza Dovuta għal Imġiba Responsabbli fin-Negozju; jisħaq li tali leġiżlazzjoni 
għandha ssegwi approċċ li jirrigwarda diversi prodotti bażiċi, tapplika għall-atturi 
ekonomiċi kollha fil-katina tal-provvista, inklużi l-atturi finanzjarji, kemm upstream kif 
ukoll downstream, tipprovdi aċċess għall-ġustizzja għall-vittmi, tkun akkumpanjata minn 
mekkaniżmu b'saħħtu ta' rapportar, ta' żvelar u ta' infurzar, inklużi penali effettivi, 
proporzjonati u dissważivi għan-nuqqas ta' konformità u għandha tkun ibbażata fuq 
esperjenzi minn leġiżlazzjoni eżistenti bħal dik li tikkonċerna l-minerali ta' kunflitt, ir-
regolament dwar l-injam, is-sajd mhux irregolat u mhux irrapportat, li kollha jinkludu 
rekwiżiti obbligatorji ta' diliġenza dovuta; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi qafas regolatorju bħal dan fil-livell 
internazzjonali, għal dan il-għan, jisħaq fuq l-importanza tal-koordinazzjoni transettorjali 
u tat-tfassil ta' sħubiji, f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-pajjiżi produtturi u konsumaturi, 
biex jiġu indirizzati d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti b'mod olistiku, 
speċjalment f'fora internazzjonali ewlenin, li jimplika pereżempju l-promozzjoni ta' fehim 
komuni dwar il-ktajjen ta' provvista sostenibbli u mingħajr deforestazzjoni u l-ktajjen ta' 
valur trasparenti abbażi ta' metodoloġija robusta li tkun kondiviża bejn pajjiżi sħab; 

3. Jisħaq bl-istess mod li l-qafas regolatorju l-ġdid ma għandux iwassal għal kompetizzjoni 
inġusta jew piż amministrattiv eċċessiv għall-SMEs u jitlob li jingħata appoġġ lill-
pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp biex jadattaw għall-qafas regolatorju ġdid propost, b'mod 
partikolari fir-rigward tad-diversifikazzjoni tal-introjtu; jisħaq fuq l-importanza li jiġu 
adottati miżuri ta' akkumpanjament biex jikkumpensaw għat-telf possibbli ta' introjtu 
mill-SMEs u biex jingħata appoġġ lill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp ħalli jaġġustaw għall-
qafas legali l-ġdid;

4 Iħeġġeġ lill-Unjoni turi tmexxija u tieħu azzjoni deċiżiva peress li r-rati globali ta' 
deforestazzjoni komplew imorru għall-agħar f'dawn l-aħħar snin minkejja l-fatt li l-
inizjattivi internazzjonali mmultiplikaw; jissottolinja li l-proliferazzjoni ta' inizjattivi 
mingħajr deforestazzjoni mis-settur privat qed toħloq momentum għal sinerġiji tal-
politiki; madankollu, jinsisti li l-introduzzjoni ta' skemi ta' tikkettar u ċertifikazzjoni għal 
prodotti mingħajr deforestazzjoni mhijiex biżżejjed, b'mod partikolari fil-kuntest tal-kriżi 
tal-klima u l-bijodiversità u li hija meħtieġa gwida ulterjuri bħala informazzjoni dwar it-
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tfassil, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta' dawn l-inizjattivi tal-katina tal-provvista 
sabiex titnaqqas id-deforestazzjoni minn inizjattivi privati; 

5. Jistieden lis-settur privat iwettaq mingħajr dewmien l-impenji tiegħu ta' deforestazzjoni 
żero, filwaqt li jiżgura trasparenza sħiħa dwar il-konformità ma' dawn l-impenji; għal dan 
il-għan, jisħaq fuq il-ħtieġa li jissaħħu r-rekwiżiti li jikkonċernaw iċ-ċertifikazzjonijiet 
volontarji fuq il-kriterji soċjali u ambjentali, b'mod partikolari billi jiġi promoss l-aċċess 
ta' produtturi żgħar għaċ-ċertifikazzjoni, jiġi ffaċilitat l-użu ta' awditjar indipendenti, 
jissaħħu l-proċeduri ta' appell, it-trasparenza tagħhom u r-riżoluzzjoni ta' tilwim, jiġu 
adottati valuri ta' konservazzjoni għolja u kriterji ta' ħażna kbira ta' karbonju, jiġu żgurati 
l-konverżjoni tal-ekosistemi u l-fatt li ma jsirx taħwil fuq torbieri filwaqt li jiġi żgurat li 
d-drittijiet konswetudinarji tad-dominju ta' art jiġu rrispettati u jistieden lill-Kummissjoni 
tikkoopera mill-qrib mas-settur privat fl-iskambju tal-aħjar prattiki, kif ukoll fir-rigward 
tal-armonizzazzjoni tad-data; 

6. B'mod aktar ġenerali, jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ it-tisħiħ tal-istandards u tal-
iskemi ta' ċertifikazzjoni li jgħinu fl-identifikazzjoni u l-promozzjoni ta' prodotti bażiċi 
mingħajr deforestazzjoni f'pajjiżi terzi; jinsisti fuq l-importanza li tissaħħaħ il-
kooperazzjoni mal-pajjiżi produtturi permezz ta' assistenza teknika, skambju ta' 
informazzjoni u prattiki tajba, kif ukoll li jiġu identifikati attivitajiet konġunti biex jiġu 
informati l-iżviluppi ta' politika bbażati fuq fehim avvanzat tal-impatt tad-
deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti, ktajjen ta' provvista trasparenti, u 
mekkaniżmi effettivi ta' monitoraġġ;

7. 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 jsir l-aħjar użu mill-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; jitlob li jissaħħu l-istandards u l-iskemi ta' ċertifikazzjoni 
li diġà jeżistu minflok ma jiġu introdotti oħrajn ġodda u jisħaq li dawk l-istandards u l-
iskemi ta' ċertifikazzjoni jeħtieġu jikkonformaw mar-regoli tad-WTO;

8. Jitlob lill-Unjoni ssaħħaħ l-istandards tagħha f'termini ta' żvelar obbligatorju ta' 
informazzjoni minn impriżi relatati mal-produzzjoni jew l-ipproċessar ta' prodotti bażiċi 
li joħolqu riskju għall-foresti u jappella għall-implimentazzjoni tal-istrateġija dwar il-
bijoekonomija; jirrikonoxxi l-kontribut ekonomiku, soċjetali u ambjentali pożittiv tal-
industrija tal-foresti, u jappella għal aktar investiment fir-riċerka, fl-innovazzjoni u fl-
avvanz teknoloġiku;

9. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li tintegra ulterjorment id-dispożizzjonijiet dwar id-
deforestazzjoni fi ħdan l-Ekotikketta tal-UE, l-akkwist pubbliku ekoloġiku u inizjattivi 
oħra fil-kuntest tal-ekonomija ċirkolari; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta inizjattivi 
f'dan ir-rigward;

10. B'mod partikolari, jistieden lill-Kummissjoni tieħu inizjattivi biex tipprojbixxi x-xiri 
pubbliku ta' prodotti importati li jirriżultaw f'deforestazzjoni fil-qafas tal-Ftehim 
plurilaterali dwar l-Akkwisti Pubbliċi tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u d-
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Direttiva 2014/24 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1;

11. Jinnota li aċċess akbar għad-data doganali dwar l-importazzjonijiet li jidħlu fl-Unjoni 
jżid it-trasparenza u r-responsabbiltà tal-katina tal-valur globali; jistieden lill-
Kummissjoni tistabbilixxi sħubija doganali fi ħdan l-Unjoni filwaqt li testendi r-
rekwiżiti tad-data doganali, b'mod partikolari billi tinkludi lill-esportatur u lill-
manifattur bħala elementi obbligatorji tad-data doganali, u b'hekk issaħħaħ it-
trasparenza u t-traċċabbiltà tal-ktajjen tal-valur globali;

12. Ifakkar li d-domanda dejjem akbar tal-Unjoni tal-injam għall-materjali, għall-enerġija u 
għall-bijoekonomija żżid ir-riskji tad-deforestazzjoni inkorporata fl-importazzjonijiet, il-
ħtif tal-art, l-ispostament furzat u l-ksur tad-drittijiet tal-popli indiġeni; jitlob li jieqaf il-
qtugħ illegali tas-siġar għall-injam u li jiġu ttraċċati l-injam u l-prodotti tal-injam fil-
katina kollha tal-provvista; 

13. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi żgurat rikonoxximent effettiv u rispett tad-drittijiet 
konswetudinarji għad-dominju ta' art tal-komunitajiet u tal-popli indiġeni li jiddependu 
mill-foresti bħala kwistjoni ta' ġustizzja soċjali f'konformità mal-Linji Gwida Volontarji 
tal-FAO dwar il-Governanza Responsabbli tal-Pussess tal-Art, is-Sajd u l-Foresti fil-
Kuntest tas-Sigurtà Alimentari Nazzjonali (VGGT), id-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-
Drittijiet tal-Popli Indiġeni (UNDRIP) u l-Konvenzjoni Nru 169 tal-ILO; jistieden lill-
Kummissjoni ssostni t-tixrid, l-użu u l-implimentazzjoni tal-VGGT fuq livell globali, 
reġjonali u nazzjonali u anke permezz tal-Pjan ta' Investiment Estern;

14. Jinnota li l-foresti maturi għandhom jingħataw l-attenzjoni li jistħoqqilhom, peress li 
jagħtu kontribut għall-għarfien u s-saħħa li ma jistgħux jiġu nnegati lill-ġenerazzjonijiet 
futuri; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar it-telf tal-bijodiversità li qed iseħħ f'diversi partijiet 
tad-dinja minħabba t-tibdil fil-klima, speċjalment fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, u 
jfakkar li l-prevenzjoni tat-telf tal-bijodiversità għandha tkun ukoll prijorità għall-
Unjoni;

15. Jisħaq li l-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-bijoenerġija għandha tirrispondi għal kriterji 
soċjali u ambjentali rigorużi;

16. Jiddispjaċih li l-politiki mmirati lejn il-protezzjoni tal-bijodiversità u l-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima mhumiex awtomatikament ta' appoġġ reċiproku; jinsab partikolarment 
imħasseb dwar l-impatt ambjentali taż-żieda fl-importazzjonijiet tal-bijomassa, li tista' 
twassal għal prattiki mhux sostenibbli li jiskattaw id-deforestazzjoni barra mill-pajjiż jekk 
ma jkunux mmonitorjati kif xieraq; b'mod partikolari, iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jqisu bis-sħiħ l-impatt li użu akbar tal-bijokarburanti u l-bijomassa jista' 
jkollu fuq id-deforestazzjoni; 

17 B'mod aktar ġenerali, jitlob li jsiru valutazzjoni tal-impatt eżawrjenti tal-impatt 
ambjentali taż-żieda fl-importazzjonijiet tal-bijomassa, u reviżjoni tad-
Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2 biex issir konsistenti mal-

1 Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-
akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65). 
2 Id-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-
promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement 
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impenji internazzjonali tal-Unjoni fir-rigward tal-Aġenda 2030, il-Ftehim ta' Pariġi u l-
Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, li tinvolvi, inter alia, l-adozzjoni ta' kriterji 
ta' sostenibbiltà soċjali, filwaqt li jitqiesu r-riskji tal-ħtif tal-art, f'konformità mad-
drittijiet internazzjonali tad-dominju ta' art, b'mod partikolari l-Konvenzjoni Nru 169 
tal-ILO u l-Prinċipji tal-Investiment Responsabbli fl-Agrikoltura u s-Sistemi tal-Ikel tal-
VGGT u tal-Kumitat dwar is-Sigurtà Alimentari Dinjija;

18. Jistieden lill-Unjoni tikkonforma mal-prinċipju tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp kif 
stabbilit fl-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u tiżgura l-
konsistenza bejn il-politiki tagħha ta' żvilupp u affarijiet barranin, kummerċ, agrikoltura, 
enerġija, riċerka u innovazzjoni, klima u bijodiversità; iħeġġeġ, b'mod partikolari, lill-
Unjoni tinvesti aktar fil-programmi li jippromwovu prattiki tal-biedja aktar reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima, aktar sostenibbli u aktar estensivi, kif ukoll diversifikazzjoni 
sostenibbli, agroekoloġija u agroforestrija, u b'hekk titreġġa' lura t-tendenza li l-foresti 
jiġu kklerjati biex irendu aktar art disponibbli, f'konformità mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew;  

19. Jistieden lill-Unjoni tappoġġja lill-pajjiżi sħab fl-iżvilupp tal-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti u l-istrateġiji, abbażi ta' evidenza xjentifika, li hija kruċjali biex jitnaqqsu d-
deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti; jissottolinja, għaldaqstant, l-importanza 
tal-proforestazzjoni bħala soluzzjoni effettiva biex jiġu indirizzati l-kriżijiet globali 
dupliċi tat-tibdil fil-klima u tat-telfien tal-bijodiversità, filwaqt li l-afforestazzjoni u r-
riforestazzjoni għandhom jikkontribwixxu wkoll għar-restawr tal-ekosistemi dannużi, 
għar-riġenerazzjoni tal-ħamrija sabiex jiġu evitati l-erożjoni u t-telf tan-nutrijenti, u 
għaż-żieda fil-kopertura tas-siġar sabiex tinkiseb in-newtralità klimatika, kif indikat fl-
objettiv 15 tal-SDGs; jappella wkoll lill-Unjoni biex tipprovdi appoġġ lill-pajjiżi terzi li 
għandhom l-għan li jaqilbu għal sorsi ta' enerġija rinnovabbli mhux bbażati fuq l-injam, 
biex b'hekk titnaqqas il-pressjoni fuq il-foresti kkawżata mill-użu tal-injam bħala fjuwil;

20. Jenfasizza li l-miżuri tal-Unjoni għandhom jikkonċentraw ukoll fuq l-imminimizzar tal-
effetti tal-operazzjonijiet tal-qtugħ tas-siġar li josservaw il-liġi u li jkunu permessi fil-
kuntest ta' użi alternattivi tal-art, partikolarment għat-trobbija tal-bhejjem, l-estrazzjoni 
mill-minjieri u l-attivitajiet ta' tħaffir, li jikkostitwixxu l-ixprunaturi ewlenin tad-
deforestazzjoni, id-degradazzjoni tal-ekosistema kif ukoll il-qerda tal-ħabitats, flimkien 
mal-agrikoltura intensiva;

21. Jirrimarka li madwar 80 % tad-deforestazzjoni globali hija kkawżata mill-espansjoni 
tal-art użata għall-agrikoltura, u hija aggravata mill-ħsad legali u illegali tal-injam għall-
fjuwil u għall-esportazzjoni; jenfasizza li l-mudell tal-biedja tal-Unjoni huwa dipendenti 
fuq l-importazzjonijiet ta' volumi kbar ta' għalf tal-proteini, u li l-kultivazzjoni ta' dan l-
għalf barra mill-Unjoni ħafna drabi tirrappreżenta waħda mill-ixpruni tad-
deforestazzjoni u l-qerda tal-foresti pluvjali;  

22. Jitlob li jiġu introdotti kriterji ta' sostenibbiltà li jikkonċernaw l-importazzjonijiet tal-
għalf sabiex iħeġġu lill-pajjiżi terzi jikkultivaw il-proteini tal-pjanti b'mod sostenibbli li 
ma jkunx jagħmel ħsara lill-ambjent jew lis-soċjetà u li ma jwassalx għal deforestazzjoni 
tal-massa; jistieden lill-Unjoni biex, bħala l-aħħar soluzzjoni, twaqqaf gradwalment l-

tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE (ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16). 
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importazzjonijiet tas-sojja minn pajjiżi terzi li ma jkunux iridu jadottaw tali kriterji ta' 
sostenibbiltà; 

23. Itenni li l-politika kummerċjali tal-Unjoni għandha tkun konsistenti mal-impenji 
ambjentali internazzjonali tagħha u tikkontribwixxi għalihom; f'dan ir-rigward, jisħaq li 
l-Ftehim ta' Pariġi għandu jkun element essenzjali ta' ftehimiet kummerċjali tal-Unjoni; 
jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni tinkludi dispożizzjonijiet ambizzjużi speċifiċi 
għall-foresti u l-bijodiversità fil-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment kollha tal-
Unjoni, inklużi kapitoli robusti, koerenti u infurzabbli dwar is-sostenibbiltà, li jintegraw 
fost l-oħrajn punti referenzjarji dwar is-sostenibbiltà għall-prodotti bażiċi agrikoli, 
dispożizzjonijiet li jiżguraw li jinkiseb qbil ħieles, minn qabel u informat tal-popli 
indiġeni u l-komunitajiet lokali u tiżgura r-rikonoxximent tad-drittijiet tad-dominju ta' 
art ta' komunitajiet li jiddependu mill-foresti u ta' popli indiġeni; jisħaq li tali 
dispożizzjonijiet għandhom ikunu vinkolanti u inforzabbli permezz ta' mekkaniżmu 
effettiv ta' monitoraġġ li jippermetti lill-persuni jfittxu rimedju, speċjalment billi 
jipprovdu mekkaniżmi ta' lmenti u sistemi ta' evalwazzjoni aċċessibbli biex jiżguraw l-
obbligu ta' rendikont u t-trasparenza; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta b'attenzjoni l-
impatti tal-ftehimiet kummerċjali fuq id-deforestazzjoni permezz tal-Valutazzjonijiet 
tal-Impatt għas-Sostenibbiltà (VIS) u valutazzjonijiet rilevanti oħrajn, inklużi l-istat tal-
foresti, l-ekosistemi naturali u d-drittijiet tal-bniedem, abbażi ta' data u metodoloġiji ta' 
evalwazzjoni affidabbli;

24. Jitlob li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-UE u l-AKP sabiex tiġi indirizzata l-problema 
dejjem akbar tad-deforestazzjoni u d-deżertifikazzjoni fl-Istati AKP, permezz tal-
iżvilupp ta' pjanijiet ta' azzjoni mmirati lejn it-titjib tal-ġestjoni u l-konservazzjoni tal-
foresti u l-istabbiliment ta' sistemi ta' monitoraġġ; jistieden lill-Unjoni tiżgura li d-
deforestazzjoni tiġi inkluża fid-djalogi politiċi fil-livell tal-pajjiż, u tgħin lill-pajjiżi sħab 
jiżviluppaw u jimplimentaw oqfsa nazzjonali dwar il-foresti u dwar ktajjen ta' provvista 
sostenibbli, filwaqt li tappoġġja l-implimentazzjoni effettiva tal-Kontributi Stabbiliti fil-
Livell Nazzjonali (NDC) tal-pajjiżi sħab skont il-Ftehim ta' Pariġi;

25. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-kooperazzjoni mal-pajjiżi produtturi u konsumaturi 
kif ukoll man-negozji u mas-soċjetà ċivili billi tiżviluppa gwida, inkluża valutazzjoni 
bbażata fuq ċerti kriterji, biex turi l-kredibbiltà u s-solidità ta' standards u skemi 
differenti li għandhom l-għan li jidentifikaw u jippromwovu prodotti bażiċi mingħajr 
deforestazzjoni;

26. Jisħaq li t-tibdil fil-klima, id-deforestazzjoni, il-qerda tal-ħabitats u t-telf tal-
bijodiversità qed jaggravaw konsiderevolment ir-riskju ta' trażmissjoni ta' mard 
żoonotiku mill-annimali għall-bnedmin, kif kien il-każ tal-COVID-19;

27. Jemmen li s-sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi dwar l-impronti tal-konsum tħeġġeġ 
bidla fl-imġiba u fl-għażla ta' prodotti sostenibbli u mingħajr deforestazzjoni.
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