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SUĠĠERIMENTI

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

1. billi f'dawn l-aħħar snin il-Parlament ħa rwol proattiv fl-isforz għal reġim ta' 
responsabbiltà ambjentali għall-ħsarat ambjentali u tad-drittijiet tal-bniedem li jseħħu 
f'pajjiżi terzi, b'mod partikolari bl-adozzjoni tar-riżoluzzjoni tiegħu tal-
25 ta' Ottubru 2016 dwar ir-responsabbiltà tal-kumpaniji għal abbużi serji tad-drittijiet 
tal-bniedem f'pajjiżi terzi;

2. billi l-Prinċipju 21 tad-Dikjarazzjoni ta' Stokkolma u l-Prinċipju 2 tad-Dikjarazzjoni ta' 
Rio jirrikonoxxu d-dritt sovran tal-Istati li jisfruttaw ir-riżorsi naturali tagħhom stess, 
iżda bl-istess mod ir-responsabbiltà, jew l-obbligu, li ma jikkawżawx ħsara lill-ambjent 
ta' Stati oħra jew ta' żoni lil hinn mil-limiti tal-ġurisdizzjoni nazzjonali;

3. billi ġew osservati abbużi tad-drittijiet tal-bniedem u ħsarat ambjentali f'ħafna pajjiżi li 
qed jiżviluppaw u jinkludu l-esproprjazzjoni tal-art minn persuni indiġeni u 
komunitajiet lokali, skjavitù modern, il-qerda tal-ekosistemi, it-tniġġis tal-ilma u l-
isfruttament żejjed tar-riżorsi naturali;

4. billi kien hemm numru dejjem jikber ta' każijiet fejn vittmi tat-tniġġis ikkawżat minn 
sussidjarji ta' kumpaniji Ewropej ippruvaw iressqu kawżi ta' responsabbiltà ambjentali 
kontra kumpaniji omm quddiem il-qrati fl-UE;

5. billi l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem u l-ħsarat ambjentali huma spiss marbuta ħafna u 
jeħtieġ li jiġu indirizzati kif xieraq permezz ta' approċċ olistiku;

6. Ifakkar li ż-żieda globali fil-kriminalità ambjentali hija theddida dejjem akbar għall-
kisba tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU, il-Ftehim ta' Pariġi u l-
Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, b'mod partikolari fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw; huwa mħasseb li r-reati ambjentali spiss ma jiġux skoperti minħabba r-
retiċenza jew l-ineffiċjenza tal-infurzar tal-liġi, b'mod partikolari fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw;

7. Jappoġġja t-talba tan-NU, u ta' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra, għar-
rikonoxximent globali tad-dritt għal ambjent sikur, nadif, tajjeb għas-saħħa u sostenibbli 
fil-livell tan-NU, li jrid jinvolvi d-dmir li ssir prosekuzzjoni ta' dawk li jiksru dan id-
dritt; jitlob lill-Unjoni tadatta l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE għal dan il-
għan; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom lejn it-twettiq tal-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) fil-kuntest tad-Deċennju ta' Azzjoni sal-2030, 
il-Patt Ekoloġiku u l-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030;

8. Ifakkar li l-UE għandha tippromwovi livell għoli ta' ħarsien tal-ambjent fit-territorju 
tagħha stess, u tagħmel dak kollu possibbli biex tiġi evitata ħsara ambjentali f'pajjiżi 
terzi kkawżata minn kumpaniji bbażati fl-Istati Membri tal-UE; jirrikonoxxi l-ħtieġa 
għal, u jħeġġeġ lill-Istati Membri jistabbilixxu, qafas obbligatorju u armonizzat dwar id-
diliġenza dovuta fil-livell tal-Unjoni, bil-għan li jiġi żgurat li l-azzjoni dwar id-diliġenza 
dovuta ma tkunx limitata strettament għall-isforzi nazzjonali fil-livell tal-Istati Membri; 
ifakkar li d-diliġenza dovuta hija primarjament mekkaniżmu preventiv u li l-kumpaniji 
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għandhom l-ewwel u qabel kollox ikunu meħtieġa jidentifikaw l-impatti negattivi 
potenzjali jew attwali u jadottaw politiki u miżuri biex jindirizzawhom; jenfasizza li 
jekk impriża tikkawża impatt negattiv jew tikkontribwixxi għalih, hija għandha 
tipprevedi rimedju u għandha tkun soġġetta għar-responsabbiltà korporattiva għal tali 
impatti; jisħaq li r-responsabbiltà korporattiva, inkluż għad-danni marbuta mal-
operazzjonijiet ta' impriża, hija meħtieġa biex jiġi żgurat li l-kumpaniji jiġu 
inċentivizzati biex jipprattikaw id-diliġenza dovuta u biex id-diliġenza dovuta tkun 
effettiva;

9. Ifakkar li, skont il-Programm tan-NU għall-Ambjent (UNEP) u l-Interpol, il-valur 
monetarju tal-kriminalità ambjentali huwa bejn USD 70 biljun u USD 213-il biljun fis-
sena; jisħaq li l-kummerċ illegali ta' annimali u prodotti tal-foresta jaffettwa l-aktar lill-
pajjiżi li qed jiżviluppaw; jitlob lill-UE żżid l-appoġġ tagħha għal dawn il-pajjiżi fil-
ġlieda kontra t-traffikar illegali li jaffettwa l-ambjent, iċaħħadhom minn sorsi 
addizzjonali ta' introjtu u jfixkel l-iżvilupp soċjali u ekonomiku tagħhom;

10. Jisħaq li n-nies fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jiddependu direttament mill-bijodiversità 
għall-ikel, is-saħħa u s-sigurtà ekonomika tagħhom; jiddeplora l-fatt li d-degradazzjoni 
tal-bijodiversità minħabba l-kriminalità ambjentali u t-telf ta' riżorsi li jirriżulta minnha 
jżidu l-vulnerabbiltà tagħhom;

11. Jirrimarka li, filwaqt li d-dritt ambjentali internazzjonali evolva permezz tal-adozzjoni 
tat-trattati u l-konvenzjonijiet, il-liġi kriminali għadha insuffiċjenti biex tipprevjeni 
ħsara ekoloġika sinifikanti; iħeġġeġ lill-UE tiżgura l-obbligu ta' rendikont u r-
responsabbiltà fil-ġlieda kontra l-kriminalità ambjentali u li tagħmilhom prijorità 
politika strateġika fil-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali u għall-istituzzjonijiet 
tal-UE u l-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
it-Tibdil fil-Klima, b'mod partikolari billi ssaħħaħ il-governanza ambjentali tajba, billi 
tippromwovi l-konformità ma' ftehimiet ambjentali multilaterali (MEAs), inkluża l-
adozzjoni ta' sanzjonijiet kriminali, billi tippromwovi l-iskambju tal-aħjar prattiki dwar 
il-ħarsien tal-ambjent permezz ta' djalogu mas-setturi privati u pubbliċi, l-awtoritajiet 
lokali f'pajjiżi terzi u s-soċjetà ċivili, u billi tippromwovi t-tkabbir tal-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Qorti Kriminali Internazzjonali biex tirrikonoxxi atti kriminali li 
jikkostitwixxu ekoċidju skont l-Istatut ta' Ruma;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra proposta għal riforma tad-Direttiva 2008/99/KE 
tat-19 ta' Novembru 2008 dwar il-protezzjoni tal-ambjent permezz tal-liġi kriminali 
sabiex titwessa' l-lista ta' tipi ta' kondotta kklassifikati bħala reati ambjentali u biex jiġi 
stabbilit qafas minimu ta' pieni biex jiġi żgurat li jkollu effett ta' deterrent fl-UE kollha;

13. Jilqa' l-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030 u l-prijorità mogħtija għall-
protezzjoni tal-flora u l-fawna fin-negozjati ta' ftehimiet kummerċjali ma' pajjiżi li qed 
jiżviluppaw; ifakkar fl-impenn tal-Kummissjoni li tirrevedi l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE 
kontra t-Traffikar ta' Organiżmi Selvaġġi, b'mod partikolari t-traffikar illegali tal-avorju; 
jitlob, f'dan ir-rigward, li l-iljunfant Afrikan, fil-periklu ta' estinzjoni minħabba l-
kummerċ illegali tal-avorju, jiġi inkluż fl-Anness 1 tal-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ 
Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES);

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu skemi ta' protezzjoni għall-
vittmi ta' ħsara ambjentali u jiżguraw li jkollhom aċċess sħiħ għall-ġustizzja, il-kumpens 
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u l-assistenza, f'kuntest fejn id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali (ELD) ma 
tippermettix li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jew l-individwi jressqu 
pretensjonijiet kontra kumpaniji għal allegat ksur tad-Direttiva; jitlob li l-persuni fiżiċi u 
ġuridiċi affettwati jkollhom id-dritt li jressqu pretensjonijiet kontra l-kumpaniji abbażi 
tal-ELD; jitlob, barra minn hekk, li l-NGOs jiffaċilitaw l-azzjonijiet rappreżentattivi 
kontra l-ksur tan-normi ambjentali mill-kumpaniji;

15. Jisħaq li r-reġim ta' responsabbiltà ambjentali tal-UE jrid jirrispetta l-koerenza tal-
politika għall-iżvilupp (PCD) u l-prinċipju ta' "la tagħmilx ħsara";

16. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex tittejjeb l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta' 
Aarhus u biex jiġi indirizzat it-tħassib espress mill-Kumitat għall-Konformità mal-
Konvenzjoni ta' Aarhus rigward il-konformità tal-UE mal-obbligi internazzjonali tagħha 
skont il-konvenzjoni;

17. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu r-ratifika tal-Konvenzjoni 
ta' Aarhus fost il-pajjiżi terzi u jkollhom rwol attiv fit-Task Force dwar l-Aċċess għall-
Ġustizzja fil-kondiviżjoni tal-informazzjoni, l-esperjenzi u l-prattiki tajba fil-
ġurisprudenza rilevanti ma' pajjiżi terzi;

18. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-prinċipji tal-Konvenzjoni 
ta' Aarhus fl-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-proċessi internazzjonali relatati mal-
ambjent;

19. Ifakkar li l-ELD hija kruċjali għall-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' "min iniġġes 
iħallas"; jiddeplora l-fatt li r-regoli ta' responsabbiltà fil-biċċa l-kbira tagħhom ma ġewx 
applikati u ma jistgħux jissodisfaw il-funzjonijiet ta' kumpens u ta' prevenzjoni 
tagħhom; jemmen li, sabiex tiġi żgurata konformità effettiva mal-prinċipju ta' "min 
iniġġes iħallas", l-ELD għandha tistabbilixxi reġim ta' responsabbiltà stretta għal 
kwalunkwe tip ta' ħsara ambjentali jew sitwazzjoni ta' periklu imminenti għall-ambjent, 
inkluż f'sitwazzjonijiet fejn il-ħsara hija r-riżultat ta' attivitajiet espliċitament awtorizzati 
jew fejn il-ħsara potenzjali ta' tali azzjonijiet ma setgħetx tkun magħrufa meta seħħew l-
azzjonijiet, u tipprevedi n-nuqqas ta' applikabbiltà ta' limitazzjonijiet statutorji għal 
proċedimenti penali;

20. Jemmen li r-responsabbiltà soċjali korporattiva (CSR) u r-responsabbiltà ambjentali 
korporattiva (CER) għandhom rwol komplementari għar-responsabbiltà ambjentali, 
peress li konformità xierqa mas-CSR u s-CER tista' tnaqqas il-probabbiltà ta' ħsara 
ambjentali; jistieden lill-Kummissjoni tadotta kif xieraq leġiżlazzjoni ambizzjuża dwar 
qafas obbligatorju ta' diliġenza dovuta tal-UE; jisħaq li leġiżlazzjoni bħal din għandha 
ssegwi approċċ li jimplika komoditajiet differenti, tapplika għall-atturi ekonomiċi kollha 
fil-katina tal-provvista, inklużi l-atturi finanzjarji, kemm upstream kif ukoll 
downstream, u tkun akkumpanjata minn mekkaniżmu robust ta' rappurtar, żvelar u 
infurzar, inklużi penali effettivi, proporzjonati u dissważivi għal nuqqas ta' konformità; 
ifakkar, madankollu, li leġiżlazzjoni bħal din trid tikkomplementa l-leġiżlazzjoni li 
tistabbilixxi qafas vinkolanti dwar ir-responsabbiltà ambjentali għall-kumpaniji tal-UE 
li joperaw f'pajjiżi terzi; itenni bl-istess mod il-ħtieġa li jiġu żviluppati standards dwar l-
iżvelar obbligatorju ta' informazzjoni rilevanti mill-impriżi fil-kompetenza tar-reviżjoni 
tad-Direttiva 2014/95/UE tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar ir-rappurtar mhux finanzjarju, 
b'mod partikolari billi jiġi inkluż mekkaniżmu ta' infurzar u sanzjonijiet biex jiġu 
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appoġġjati r-rekwiżiti ta' rappurtar;

21. Iqis li, sabiex jintlaħaq livell għoli ta' ħarsien tal-ambjent, il-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali għandu jiġi estiż biex jinkludi kull tip ta' 
mġiba li hija ta' ħsara jew toħloq riskju immedjat għall-ambjent, speċjalment kull tip ta' 
riskju imminenti għall-ilma u l-ħamrija jew ħsara lilhom;

22. Jenfasizza l-ostakli biex il-kumpaniji jinżammu responsabbli għall-ħsara ambjentali, 
bħar-reġim ta' responsabbiltà limitata, l-insolvenza, l-ostakli għall-aċċess għall-
ġustizzja, il-latenza u l-inċertezza kawżali u n-nuqqas ta' dettall fil-kriterji ta' 
valutazzjoni għall-ħsara ambjentali;

23. Jilqa' b'sodisfazzjon l-isforzi li saru minn xi intrapriżi u korporazzjonijiet ewlenin biex 
jimplimentaw miżuri volontarji dwar il-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u l-istandards 
ambjentali; jirrikonoxxi, madankollu, li l-isforzi volontarji mhumiex biżżejjed u li qafas 
komprensiv huwa vitali għall-indirizzar tal-kriminalità ambjentali u l-ħarsien tal-
istandards ambjentali universali;

24. Ifakkar li l-qafas regolatorju għall-korporazzjonijiet multinazzjonali (MNCs) huwa 
żbaljat, peress li r-regoli stabbiliti fl-MEAs mhumiex vinkolanti għall-MNCs skont id-
dritt internazzjonali; ifakkar bl-istess mod li m'hemm l-ebda strument legali tal-UE li 
jindirizza l-possibbiltà tal-prosekuzzjoni ta' kumpaniji Ewropej barra l-pajjiż għal reati 
jew attivitajiet ambjentali li qed jikkawżaw ħsara ambjentali; jisħaq, għalhekk, li s-
sistema attwali ta' dipendenza mil-liġijiet nazzjonali x'aktarx tissottovaluta l-gravità tal-
ħsara ambjentali tal-kumpaniji; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha, għal dawn 
ir-raġunijiet, jipprovdu aċċess għall-ġustizzja billi jippermettu lill-vittmi jieħdu l-
kumpaniji omm quddiem il-qorti fl-UE, f'kuntest fejn ħafna sistemi legali tal-Istat 
ospitanti mhumiex adegwati;

25. Jitlob, barra minn hekk, appoġġ akbar għall-awtoritajiet lokali u l-gvernijiet ta' pajjiżi li 
qed jiżviluppaw fl-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni u l-politiki domestiċi ma' standards 
ambjentali internazzjonali fi sforz biex jissaħħaħ l-infurzar nazzjonali tad-diliġenza 
dovuta u r-responsabbiltà korporattiva f'pajjiżi terzi;

26. Iqis li l-Istati Membri kollha għandhom jistabbilixxu reġimi stretti ta' responsabbiltà 
ċivili biex jiġi determinat rimedju għal kwalunkwe ħsara diretta kkawżata lil individwi 
bħala riżultat ta' ħsara ambjentali kkawżata minn operatur; jistieden lill-Kummissjoni 
tippreżenta proposta leġiżlattiva għal dak il-għan;

27. Ifakkar li skont l-ELD attwali, ma hemm l-ebda lok għall-impożizzjoni tar-
responsabbiltà tal-kumpaniji omm, li l-effett sekondarju negattiv tagħha huwa li xi 
kumpaniji jistgħu jabbużaw mir-responsabbiltà limitata tagħhom biex jinvestu 
f'industriji perikolużi billi jistabbilixxu entitajiet legali separati sabiex jesternalizzaw l-
ispejjeż ambjentali, u b'hekk jillimitaw l-esponiment tagħhom għar-relazzjonijiet legali 
u pubbliċi; jemmen li l-UE trid tiżviluppa approċċ inklużiv għar-responsabbiltà 
korporattiva; jisħaq li r-responsabbiltà ambjentali tal-kumpaniji għandha tkun marbuta 
mad-dimensjoni globali tal-proċessi ta' produzzjoni;

28. Ifakkar fid-distakk fil-governanza fil-ktajjen tal-valur globali; itenni l-ħtieġa ta' qafas 
regolatorju komuni li jżomm lill-kumpaniji responsabbli; jitlob lill-UE tħeġġeġ lill-
kumpaniji omm jieħdu approċċi sostenibbli u responsabbli għall-kooperazzjoni tagħhom 
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ma' pajjiżi terzi, skont id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards ambjentali internazzjonali, 
u biex ma jiħdux strateġiji ta' investiment li jwasslu direttament għal eżiti perikolużi; 
jinsisti fuq il-ħtieġa li jinħolqu kundizzjonijiet ekwi għan-negozji u l-kumpaniji biex 
jiġu difiżi d-drittijiet tal-bniedem u l-istandards ambjentali;

29. Huwa tal-fehma li l-kamp ta' applikazzjoni ta' responsabbiltà stretta għandu jiġi estiż 
għall-kumpaniji omm fil-katina kollha tal-provvista sabiex jiġi evitat ir-riskju ta' periklu 
morali, b'konformità mal-prinċipju li l-impriżi tal-UE għandhom obbligu ta' kura u ta' 
diliġenza dovuta sabiex jipprevjenu ħsara ambjentali kkawżata minn sussidjarji attivi 
barra mill-UE, u b'komplementarjetà ma dan il-prinċipju; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tevalwa l-fattibbiltà li tittieħed tali miżura; jisħaq fuq l-importanza li fil-ftehimiet 
kummerċjali tal-UE jiġu inklużi klawsoli li jiżguraw livell għoli ta' ħarsien tal-ambjent;

30. Jinnota li l-kumpaniji għandhom rwol importanti fis-sistema ELD; iqis, madankollu, li 
minħabba n-natura amministrattiva tal-ELD, l-awtoritajiet amministrattivi għandhom 
rwol kruċjali fit-teħid tal-inizjattiva u fir-reazzjoni rapida meta tiġi identifikata ħsara 
ambjentali, kif ukoll fit-teħid ta' azzjoni adegwata biex tiġi evitata ħsara futura;

31. Ifakkar li l-insolvenza ddgħajjef serjament l-effett dissważiv tal-ELD fil-prevenzjoni 
tal-ħsara ambjentali; ifakkar li, s'issa, ma hemm l-ebda dmir formali li jiġu pprovduti 
garanziji finanzjarji skont l-ELD; jitlob, f'dan l-isfond, għall-iżvilupp ta' qafas 
armonizzat ta' garanziji obbligatorji ta' solvenza biex ikopru r-responsabbiltajiet tal-
ELD tal-kumpaniji f'każ ta' insolvenza sabiex tingħata spinta lill-effett preventiv tad-
Direttiva, u biex tinstab taħlita ottima bejn il-leġiżlazzjoni futura tal-UE dwar id-
diliġenza dovuta ambjentali obbligatorja, u reġimi ta' infurzar amministrattivi, ċivili u 
kriminali li għandhom l-għan li jindirizzaw il-ħsara ambjentali;

32. Ifakkar li sistema ta' responsabbiltà korporattiva għall-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem 
bħalissa qed tiġi nnegozjata fin-NU, fi ħdan il-grupp ta' ħidma intergovernattiv miftuħ 
tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali u 
intrapriżi oħra tan-negozju li jikkonċernaw id-drittijiet tal-bniedem (OEIGWG); 
jiddeplora l-fatt, madankollu, li l-Kummissjoni m'għandha l-ebda mandat mill-Kunsill 
biex tmexxi negozjati f'isem l-UE rigward il-parteċipazzjoni tagħha fl-OEIGWG; jitlob 
għal darb'oħra li l-UE u l-Istati Membri tagħha jimpenjaw ruħhom b'mod attiv u 
kostruttiv fil-proċess, bil-ħsieb li jiġi adottat trattat tan-NU vinkolanti u infurzabbli dwar 
in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem;

33. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jitjieb l-aċċess għall-ġustizzja għall-vittmi ta' ħsara ambjentali, 
jiġifieri permezz ta' azzjonijiet kollettivi, azzjonijiet rappreżentattivi u mekkaniżmi ta' 
rimedju, u jitlob valutazzjoni ta' dawk l-għażliet f'konformità mal-Prinċipji Gwida dwar 
in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (UNGPs) u skont trattat vinkolanti u 
infurzabbli tan-NU dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem; ifakkar fir-rwol pożittiv 
tal-leġiżlazzjoni futura dwar id-diliġenza dovuta obbligatorja fir-rigward tal-
istabbiliment ta' mekkaniżmi li jiżguraw l-aċċess effettiv għall-ġustizzja fl-Istati 
Membri għall-vittmi li sofrew ħsara ambjentali f'pajjiżi terzi meta l-attivitajiet ta' ħsara 
jkunu ġew prodotti minn kumpaniji bbażati fi Stat Membru jew minn persuni ġuridiċi 
taħt il-kontroll ta' dawn il-kumpaniji;

34. Jenfasizza r-rwol ewlieni tal-NGOs ambjentali fis-sensibilizzazzjoni u fit-teħid ta' 
azzjonijiet legali; jisħaq fuq il-ħtieġa, għalhekk, li jittejjeb l-aċċess għall-ġustizzja għall-
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NGOs, b'mod partikolari fil-każ ta' tniġġis mifrux, inkluż billi jitneħħew l-ostakli għal-
litigazzjoni finanzjarja biex jinbdew azzjonijiet legali fl-ambitu tal-ELD; jiddeplora l-
fatt, b'mod aktar ġenerali, li l-biċċa l-kbira tal-MEAs ewlenin bejn l-Istati ma jinkludux 
dispożizzjonijiet għar-responsabbiltà ambjentali internazzjonali; jistieden lill-Unjoni u 
lill-Istati Membri tagħha, abbażi ta' dawn ir-raġunijiet, jinsistu għall-ħolqien ta' awtorità 
internazzjonali indipendenti fil-qasam tar-responsabbiltà ambjentali;

35. Ifakkar li r-responsabbiltà ambjentali għandha tiġi implimentata u infurzata b'mod 
xieraq biex ir-riżorsi tal-bijodiversità jiġu ppreservati aħjar, u biex jiġi żgurat li 
kwalunkwe konverżjoni illegali tal-ħabitat titreġġa' lura u li l-ispejjeż tar-restawr 
jiġġarrbu mill-entitajiet responsabbli; jisħaq, f'dan il-kuntest, li l-ELD tistabbilixxi lista 
eżawrjenti ta' attivitajiet li jistgħu jwasslu għal responsabbiltà tal-kumpaniji għall-ħsara 
ambjentali minbarra l-ħsara lill-bijodiversità; jissottolinja li dan l-approċċ jillimita 
serjament l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas"; jitlob li jkun hemm 
responsabbiltà għall-kumpaniji kollha u għal kwalunkwe ħsara ambjentali, b'mod 
partikolari meta l-ħsara tkun tort tal-kumpanija jew minħabba negliġenza serja; 
jissottolinja, b'mod aktar ġenerali, li d-dritt internazzjonali evolva biex iħaddan kunċetti 
ġodda bħall-wirt komuni tal-umanità, l-iżvilupp sostenibbli u l-ġenerazzjonijiet futuri, 
iżda jisħaq li m'hemm l-ebda mekkaniżmu permanenti internazzjonali għall-monitoraġġ 
u l-indirizzar tal-ħsara/qerda ambjentali li jibdel b'mod sinifikanti l-beni komuni globali 
jew is-servizzi tal-ekosistema fit-tul; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex, għal 
dan il-għan, jappoġġjaw bidla fundamentali biex l-ekoċidju u d-dritt tal-ġenerazzjonijiet 
futuri jiġu inklużi fid-dritt ambjentali internazzjonali;

36. Ifakkar li hemm biss oċean wieħed u li, f'termini tas-servizzi li jipprovdi lill-umanità 
kollha, dan huwa ġid komuni; ifakkar li l-Parti 12 tal-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Liġi 
tal-Baħar tagħti drittijiet sovrani lill-Istati fuq iż-żoni ekonomiċi esklussivi tagħhom u l-
libertà ta' navigazzjoni lil hinn miż-żoni taħt ġurisdizzjoni; ifakkar, madankollu, li dan 
ma jeħlisx lill-Istati, u konsegwentement lill-atturi nazzjonali, b'mod partikolari lill-
kumpaniji li jaġixxu fuq il-baħar, mir-responsabbiltà tagħhom għall-preservazzjoni tal-
ekosistemi tal-baħar u kostali; jisħaq, f'dan ir-rigward, fuq l-importanza li tiġi żgurata r-
responsabbiltà ambjentali tal-kumpaniji għar-riskji assoċjati mal-isfruttament tar-riżorsi 
tal-baħar u t-trasport marittimu fl-ilmijiet tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

37. Jitlob li jiġu stabbiliti regoli ċari ta' responsabbiltà għall-importaturi, il-proċessuri u l-
bejjiegħa bl-imnut biex jiġu żgurati l-legalità u t-trasparenza sħiħa tal-katina tal-
provvista tal-komoditajiet agrikoli kollha sabiex tiġi evitata l-qerda naturali tal-ħabitats 
fl-UE u lil hinn minnha;

38. Jinnota li d-definizzjoni ta' ħsara ambjentali stipulata fl-ELD tfixkel il-ħarsien effettiv 
tal-ambjent billi tissepara b'mod artifiċjali l-ħsara lill-ispeċijiet protetti u lill-ħabitats 
naturali, il-ħsara lill-ilma u l-ħsara lill-art; jitlob li d-definizzjoni ta' ħsara ambjentali tiġi 
modifikata sabiex jittieħed approċċ aktar olistiku;

39. Jappoġġja l-implimentazzjoni korretta tal-ELD, billi jħeġġeġ lill-Istati Membri 
jirreġistraw id-data dwar l-inċidenti tal-ELD, jippubblikaw ir-reġistri tal-ELD u jiġbru 
d-data meħtieġa biex jiddokumentaw l-applikazzjoni effettiva u effiċjenti tad-Direttiva 
f'pajjiżhom;

40. Jinnota li l-limitu tas-"sinifikat" meħtieġ biex il-ħsara taqa' taħt il-kamp ta' applikazzjoni 
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tad-Direttiva fil-prattika wera li huwa għoli wisq biex jippermetti ħarsien suffiċjenti tal-
ambjent; jitlob it-tneħħija ta' dan il-limitu jew il-kjarifika tiegħu sabiex jitneħħew l-
ostakli għall-ħarsien tal-ambjent;

41. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu appoġġjati s-soċjetà ċivili u l-atturi lokali f'pajjiżi terzi u fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw biex l-awtoritajiet tal-gvern jinżammu responsabbli għall-
ħsara ambjentali ttollerata jew approvata mill-Istat ikkawżata minn kumpaniji privati u 
tal-Istat, b'mod partikolari billi jiġi żgurat l-involviment bikri u kostanti tal-komunitajiet 
lokali u l-mezzi aċċessibbli għar-rappurtar tar-riskji ambjentali;

42. Jisħaq, b'mod partikolari, fuq ir-rwol kruċjali tad-difensuri ambjentali u tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra azzjonijiet li jagħmlu ħsara lill-ambjent; ifakkar li dawn l-atturi jistgħu 
jiffaċċjaw vjolenza fiżika u psikoloġika f'ħafna forom maħsuba biex irażżnu l-
azzjonijiet tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-qafas għall-protezzjoni 
tagħhom, b'mod speċjali billi tadotta miżuri legali speċifiċi li jiddefinixxu d-difensuri 
ambjentali, b'mod partikolari permezz ta' strumenti finanzjarji għall-għajnuna għall-
iżvilupp, sabiex jiġu ggarantiti d-drittijiet tagħhom u jiġi enfasizzat ir-rwol tagħhom fil-
protezzjoni, il-preservazzjoni u r-restawr tal-ambjent.
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