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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 tagħha fil-programmi relatati mal-agrikoltura 
reżistenti għat-tibdil fil-klima, mal-intensifikazzjoni u mad-diversifikazzjoni 
sostenibbli; mal-agroekoloġija u mal-agroforestrija, bil-għan li twaqqaf l-espansjoni tal-
art użata askapitu tal-foresti filwaqt li jiġu alimentati u fornuti opportunitajiet ekonomiċi 
għal popolazzjoni li qiegħda tikber;

2. Jissottolinja li l-miżuri ta' kooperazzjoni tal-UE jeħtieġu jindirizzaw il-korruzzjoni, 
governanza u istituzzjonijiet dgħajfa, in-nuqqas ta' persunal imħarreġ, l-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;

3. 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 l-parteċipazzjoni tagħhom fit-tfassil u 
fl-implimentazzjoni tal-programmi ta' żvilupp tal-UE li għandhom impatt fuqhom; 
jistieden lill-UE, barra minn hekk, iżżid it-trasparenza tal-Ftehimiet ta' Sħubija 
Volontarja;

4. 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;

5. Iħeġġeġ lill-UE tiddiskuti l-kwistjonijiet tad-deforestazzjoni fid-djalogi bilaterali mal-
pajjiżi sħab biex tinkoraġġihom jinkludu lill-foresti fil-Kontributi Stabbiliti f'Livell 
Nazzjonali tagħhom fil-qafas tal-Ftehim ta' Pariġi, jaħdmu fuq skemi għall-protezzjoni 
tal-foresti vinkolanti fuq livell internazzjonali u jikkoordinaw mal-inizjattivi 
internazzjonali;

6. Jilqa' pożittivament l-impenn tal-Kummissjoni biex iżżid is-sostenibbiltà u t-trasparenza 
tal-ktajjen ta' provvista; jitlob l-adozzjoni ta' miżuri regolatorji filwaqt li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ekwi biex jiġu evitati t-telf ta' introjtu fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp kif 
ukoll il-kompetizzjoni inġusta;

7. Jistieden lill-UE taċċerta ruħha li l-politiki fl-oqsma kollha jkunu koerenti mal-impenji 
tagħha favur il-protezzjoni u ir-restawr tal-foresti; ifakkar li l-kapitoli li jittrattaw is-
sostenibbiltà fil-ftehimiet kummerċjali jeħtieġ ikun fihom dispożizzjonijiet speċifiċi 
għall-foresti u dwar l-imġiba responsabbli fin-negozju, kif ukoll mekkaniżmi li 
jissorveljaw l-implimentazzjoni effettiva ta' dawn id-dispożizzjonijiet.


