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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-Unjoni tadotta 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 jpoġġu f'riskju l-foresti u li jitqiegħdu fis-suq tal-Unjoni jkunu 
sostenibbli, mingħajr deforestazzjoni u jkunu konformi mal-obbligi tad-drittijiet tal-
bniedem; jisħaq fuq il-fatt li tali leġiżlazzjoni għandha ssegwi approċċ li jirrigwarda 
diversi prodotti bażiċi, tapplika għall-atturi ekonomiċi kollha, inklużi l-atturi finanzjarji, 
u tkun akkumpanjata minn mekkaniżmu robust ta' infurzar, inklużi penali effikaċi, 
proporzjonati u dissważivi għan-nuqqas ta' konformità;

2. 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 jpoġġu f'riskju l-foresti fil-mandat tar-reviżjoni tad-Direttiva 2014/95/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1;  

3. Ifakkar li d-domanda dejjem akbar tal-Unjoni tal-injam għall-materjali, l-enerġija u l-
bijoekonomija żżid ir-riskji tad-deforestazzjoni inkorporata fl-importazzjonijiet, tal-ħtif 
tal-art, tal-ispostament furzat u tal-ksur tad-drittijiet tal-popli indiġeni; jisħaq fuq il-
ħtieġa li jiġi żgurat rikonoxximent effettiv u rispett tad-drittijiet konswetudinarji ta' 
dominju ta' art tal-komunitajiet u l-popli indiġeni li jiddependu mill-foresti;

4. 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 
jiskattaw id-deforestazzjoni barra mill-pajjiż; 

5.  Jistieden lill-Unjoni tikkonforma mal-prinċipju tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp u 
tiżgura l-konsistenza bejn il-politiki tagħha ta' żvilupp, kummerċ, agrikoltura, enerġija u 
klima; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi dispożizzjonijiet ambizzjużi speċifiċi għall-foresti 
fil-ftehimiet kollha kummerċjali u ta' investiment tal-Unjoni; jisħaq fuq il-fatt li dawn 
id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu vinkolanti u infurzabbli permezz ta' mekkaniżmu 
effikaċi ta' monitoraġġ u sanzjonijiet.

1 Direttiva 2014/95/UE 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


