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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. Ifakkar li ż-żieda globali fil-kriminalità ambjentali hija theddida li qed tikber għall-kisba 
tal-Aġenda 2030 tan-NU; jitlob ir-rikonoxximent tad-dritt għal ambjent b'saħħtu u 
sostenibbli fil-livell tan-NU;

2. Iħeġġeġ lill-UE tagħmel il-ġlieda kontra l-kriminalità ambjentali prijorità politika 
strateġika prevalenti fil-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali u għall-istituzzjonijiet 
tal-UE u l-Konferenzi tal-Partijiet, b'mod partikolari billi tippromwovi l-konformità 
mal-ftehimiet ambjentali multilaterali permezz tal-adozzjoni ta' sanzjonijiet kriminali, 
permezz ta' skambji tal-aħjar prattiki u billi tippromwovi t-tkabbir tal-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Qorti Kriminali Internazzjonali biex tkopri atti kriminali li jammontaw 
għal ekoċidju;

3. Ifakkar li d-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali 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;

4. 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;

5. Jinnota li l-kumpaniji jistgħu jabbużaw mir-responsabbiltà limitata tagħhom li jinvestu 
f'industriji perikolużi permezz ta' entitajiet legali separati sabiex jesternalizzaw l-
ispejjeż ambjentali; ifakkar fid-distakk fil-governanza fil-ktajjen tal-valur globali; jitlob 
li l-kamp ta' applikazzjoni tar-responsabbiltà stretta jiġi estiż għall-kumpaniji omm biex 
jiġi evitat ir-riskju ta' periklu morali;

6. Jappella għall-iżvilupp ta' garanziji obbligatorji ta' solvenza biex ikopru r-
responsabbiltajiet tad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali tal-kumpaniji f'każ 
ta' insolvenza u biex ifittxu taħlita ottimali 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;

7. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jitjieb l-aċċess għall-ġustizzja għall-vittmi ta' ħsara ambjentali, 
jiġifieri permezz ta' azzjonijiet kollettivi u mekkaniżmi ta' rimedju, primarjament skont 
trattat vinkolanti u infurzabbli tan-NU dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem; 
jistieden lill-Unjoni u lill-Istati Membri tagħha biex jinsistu għall-ħolqien ta' awtorità 
internazzjonali indipendenti fil-qasam tar-responsabbiltà ambjentali.


