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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 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. Ifakkar li l-objettiv tal-Ftehimiet ta' Sħubija Volontarja (VPAs) dwar l-Infurzar tal-Liġi, 
Tmexxija u Kummerċ fis-Settur Forestali (FLEGT) huwa li jipprovdu qafas legali li 
għandu l-għan li jiżgura li l-importazzjonijiet kollha tal-injam u tal-prodotti tal-injam 
mill-pajjiżi sħab fl-UE li huma koperti mill-VPAs ikunu ġew prodotti legalment; jisħaq 
li l-VPAs huma ġeneralment maħsuba biex irawmu bidliet sistemiċi fis-settur tal-
forestrija bil-għan li tiġi żviluppata ġestjoni sostenibbli tal-foresti, il-qerda tal-qtugħ 
illegali tas-siġar u l-appoġġ għall-isforzi dinjija biex jitwaqqfu d-deforestazzjoni u d-
degradazzjoni tal-foresti; jissottolinja li l-VPAs jipprovdu qafas legali importanti kemm 
għall-UE kif ukoll għall-pajjiżi sħab tagħha u dan huwa possibbli permezz ta' 
kooperazzjoni u impenn tajbin min-naħa tal-pajjiżi kkonċernati;

2. Jilqa' l-progress li sar permezz tal-VPAs dwar il-FLEGT u ż-żieda fid-djalogu bejn il-
gvernijiet, l-industrija u s-soċjetà ċivili f'diversi pajjiżi bħala riżultat tal-proċess tal-
VPAs; jinnota li sal-lum, seba' pajjiżi rratifikaw il-VPAs mal-UE (il-Kamerun, ir-
Repubblika Ċentru-Afrikana, il-Ghana, l-Indoneżja, il-Liberja, ir-Repubblika tal-Kongo 
u l-Vjetnam), li fosthom l-Indoneżja hija l-ewwel u s'issa l-uniku sieħeb tal-VPA 
b'liċenzja FLEGT u li ilu operattiv mill-2016, u li l-UE kkonkludiet negozjati u bdiet 
VPAs mal-Honduras u mal-Guyana, filwaqt li għaddejjin negozjati ma' sitt pajjiżi oħra 
(il-Kosta tal-Avorju, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, il-Gabon, il-Laos, it-
Tajlandja u l-Malasja); jisħaq li l-VPAs jikkostitwixxu qafas tassew effikaċi fejn jiġu 
stabbiliti sħubiji tajbin ma' dawn il-pajjiżi u li għandhom jiġu promossi VPAs ġodda 
ma' sħab addizzjonali; jinsab konvint li l-UE għandha tkompli timpenja ruħha mal-
pajjiżi tal-VPAs dwar il-FLEGT biex tiżgura li tibqa' alternattiva attraenti għas-swieq 
tal-esportazzjoni li għandhom standards ambjentali inqas stretti; jirrikonoxxi l-
importanza tar-Regolament FLEGT u tar-Regolament tal-UE dwar l-Injam għall-
prevenzjoni tad-dħul ta' injam maqtugħ illegalment fis-suq tal-UE; jappella biex l-UE 
żżid il-finanzjament għall-FLEGT; jilqa' l-kontroll tal-idoneità li jmiss mill-
Kummissjoni tar-Regolament FLEGT u tar-Regolament tal-UE dwar l-Injam, li huwa 
opportunità biex jissaħħu l-infurzar tagħhom u jitkabbar l-ambitu tagħhom;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jkomplu jitjiebu l-implimentazzjoni u l-infurzar tar-Regolament 
tal-UE dwar l-Injam biex il-kummerċ sostenibbli fl-injam u fil-prodotti tal-injam 
importati u prodotti fuq livell nazzjonali jitħares bl-aħjar mod; itenni t-talba tiegħu li l-
importazzjonijiet tal-injam u tal-prodotti tal-injam għandhom jiġu kkontrollati aktar bir-
reqqa fil-fruntieri tal-UE biex jiġi żgurat li l-prodotti importati tassew jikkonformaw 
mal-kriterji biex jidħlu fl-UE; jisħaq li l-Kummissjoni għandha tiżgura li l-kontrolli 
doganali fl-UE kollha jsegwu l-istess standards, permezz ta' mekkaniżmu dirett unifikat 
ta' kontroll doganali, b'koordinazzjoni mal-Istati Membri u b'konformità sħiħa mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà;

4. Jappella lill-Kummissjoni biex, meta ssaħħaħ il-politiki eżistenti, tiżgura l-koerenza tal-
VPAs dwar il-FLEGT mal-politiki kollha tagħha, inkluż fl-oqsma tal-iżvilupp, tal-
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ambjent, tal-agrikoltura u tal-kummerċ; jappella lill-Kummissjoni biex tinnegozja 
standards għall-importazzjoni tal-injam fil-ftehimiet relatati mal-kummerċ fuq livell 
bilaterali jew multilaterali fil-ġejjieni, b'mod li ma jiddgħajfux is-suċċessi li nkisbu 
permezz tal-Pjan ta' Azzjoni FLEGT flimkien mal-pajjiżi li jipproduċu l-injam;

5. Jappella lill-Kummissjoni żżid l-appoġġ għall-kapaċitajiet għal pajjiżi tal-VPAs dwar il-
FLEGT biex l-implimentazzjoni tal-impenji magħmula ssir aktar malajr, inkluż il-ġlieda 
kontra l-korruzzjoni u l-greenwashing u t-tisħiħ ta' governanza tajba u t-trasparenza; 
jisħaq fuq il-fatt li l-korruzzjoni marbuta mal-qtugħ illegali għandha tiġi indirizzata fil-
politika kummerċjali tal-UE; jappella lill-Kummissjoni tiżgura l-inklużjoni ta' 
dispożizzjonijiet aktar ambizzjużi u implimentati bis-sħiħ dwar il-protezzjoni tal-
forestrija u tal-ekosistemi fil-kapitli dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli ta' 
ftehimiet ta' kummerċ ħieles, inklużi dispożizzjonijiet kontra l-korruzzjoni relatati mal-
qtugħ illegali; jilqa' l-fatt li l-Ftehim ta' Pariġi ser ikun element essenzjali ta' ftehimiet 
futuri; jappella lill-UE ssaħħaħ il-kollaborazzjoni mal-organizzazzjonijiet li għandhom 
l-għan li jipprevjenu l-kriminalità globali tal-forestrija;

6. Jappella lill-UE ssaħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali billi żżid l-isforzi fil-fora 
internazzjonali ewlenin, inkluż l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) u l-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD); jappella lill-
Kummissjoni tinvestiga modi ta' kooperazzjoni multilaterali, plurilaterali jew bilaterali, 
inkluż li n-negozjati jsiru aktar malajr fid-WTO dwar Ftehim dwar il-Beni Ambjentali, 
ma' sħab kummerċjali u pajjiżi importaturi oħra fil-ġlieda kontra d-deforestazzjoni u t-
tibdil fil-klima li jirriżultaw mill-importazzjonijiet, filwaqt li jiġu ssalvagwardjati l-
modi għall-kummerċ legali u t-tisħiħ tal-ġestjoni sostenibbli tal-art u l-agrikoltura, kif 
ukoll iż-żamma tal-art u l-governanza tajba f'pajjiżi terzi;

7. Jinnota bi tħassib li r-riċerka tkompli tikkonferma rabta inkwetanti bejn il-marda 
żoonotiku, bħall-COVID-19, u d-deforestazzjoni, it-tibdil fil-klima u t-telf tal-
bijodiversità; 

8. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-UE tat-23 ta' Lulju 2019 dwar it-tisħiħ tal-azzjoni tal-UE 
għall-protezzjoni u għar-restawr tal-foresti tad-dinja; ifakkar li l-ġestjoni u l-governanza 
sostenibbli u inklużivi tal-foresti huma essenzjali biex jinkisbu l-objettivi stabbiliti fl-
Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, il-Ftehim ta' Pariġi u l-Patt Ekoloġiku 
Ewropew; jissottolinja l-importanza ta' miżuri li jiżguraw li d-domanda tkun konformi 
mal-għanijiet iddikjarati, billi l-UE hija importatur sinifikanti ta' komoditajiet assoċjati 
mad-deforestazzjoni, bħas-sojja, iż-żejt tal-palm, l-ewkaliptu, il-lastiku, il-qamħirrum, 
iċ-ċanga, il-ġilda u l-kawkaw, li spiss joħolqu deforestazzjoni globali; jaċċentwa l-fatt li 
komoditajiet bħall-kawkaw joffru opportunità immedjata biex isir progress rigward 
approċċ bħal dan u b'hekk nitgħallmu mill-esperjenzi tal-proċess tal-VPAs dwar il-
FLEGT; jemmen li l-UE għandha tiżgura li tippromwovi biss ktajjen ta' provvista 
globali u flussi finanzjarji li huma sostenibbli u mingħajr deforestazzjoni u li ma 
jwasslux għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem; jappella lill-Kummissjoni tibbaża 
kwalunkwe proposta futura rigward prodotti ta' riskju għall-foresti fuq l-esperjenzi tal-
Pjan ta' Azzjoni tal-FLEGT, ir-Regolament tal-UE dwar l-Injam, ir-Regolament dwar il-
Minerali ta' Kunflitt, id-Direttiva dwar ir-Rappurtar Mhux Finanzjarju, il-leġiżlazzjoni 
dwar is-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU) u inizjattivi oħra tal-UE 
biex jiġu rregolati l-katini ta' provvista; jieħu nota b'interess tat-tħabbira tal-
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Kummissjoni rigward il-proposti futuri dwar id-diliġenza dovuta fil-katina tal-provvista 
għall-prodotti li jkunu ser jitqiegħdu fis-suq intern; jappella biex jissaħħaħ ir-rwol tas-
soċjetà ċivili bħala sors kruċjali ta' informazzjoni dwar id-deforestazzjoni; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex, meta tiżviluppa kwalunkwe proposta bħal din, tiżgura li tali 
komoditajiet u prodotti ma jikkawżawx deforestazzjoni, degradazzjoni tal-foresti, 
konverżjoni jew degradazzjoni tal-ekosistemi naturali jew ksur relatat mad-drittijiet tal-
bniedem, filwaqt li dawn japplikaw għall-katina ta' provvista kollha u jkopru l-linji 
gwida tal-OECD dwar ir-responsabbiltà soċjali u d-drittijiet tal-bniedem fil-kummerċ, u 
li l-komoditajiet u l-prodotti jkunu kompatibbli mad-WTO u li wara valutazzjoni bir-
reqqa tal-proposti jinstab li huma funzjonali u applikabbli għall-atturi kollha fis-suq, 
inklużi l-SMEs;

9. Jissottolinja l-fatt li l-kawżi tad-deforestazzjoni jmorru lil hinn mis-settur tal-foresti 
nnifishom u huma relatati ma' firxa vasta ta' kwistjonijiet bħall-pussess tal-art, il-
protezzjoni tad-drittijiet tal-popli indiġeni, il-politiki agrikoli, it-tibdil fil-klima, id-
demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-libertà politika; ifakkar li n-nisa indiġeni u l-
bdiewa nisa għandhom rwol ċentrali fil-protezzjoni tal-ekosistemi tal-foresti; jappella 
lill-Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha biex tindirizza d-deforestazzjoni b'mod olistiku 
permezz ta' qafas ta' politika koerenti filwaqt li tiżgura l-konservazzjoni tal-ekosistemi; 
jemmen li l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-edukazzjoni dwar il-forestrija hija punt ewlieni 
fil-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, li għandha tiġi riflessa fil-Pjan ta' Azzjoni tal-UE; 
ifakkar fl-importanza li jiġu rrispettati l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-
Drittijiet tal-Bniedem; jappoġġja n-negozjati kontinwi biex jinħoloq strument vinkolanti 
tan-NU dwar korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħra fir-rigward 
tad-drittijiet tal-bniedem u jisħaq fuq l-importanza li l-UE tkun involuta b'mod proattiv 
f'dan il-proċess;

10. Jemmen li l-proċess ta' liċenzjar tal-FLEGT jikkomplementa ċ-ċertifikazzjoni volontarja 
ta' partijiet terzi, u li huwa partikolarment ta' benefiċċju għal operaturi iżgħar li ta' spiss 
jitħabtu biex jiksbu ċertifikazzjoni permezz ta' skemi tas-settur privat;

11. Jinsab konvint li l-politiki dwar l-akkwist pubbliku ekoloġiku jistgħu jkollhom rwol 
importanti biex jinkoraġġixxu l-kummerċ ta' injam legali u sostenibbli; jinnota, 
madankollu, li bosta Stati Membri tal-UE għandhom politiki obbligatorji ta' xiri għad-
dipartimenti tal-gvern ċentrali u politiki volontarji għall-awtoritajiet lokali li huma l-
parti l-kbira tal-infiq pubbliku; jappella lill-Istati Membri biex itejbu l-istatistika 
tagħhom dwar il-volum ta' injam li jixtru, inkluż indikazzjoni ta' kemm materjal 
sostenibbli, legali u b'liċenzja tal-FLEGT jaf ikun inkluż fl-akkwist tagħhom;

12. Ifakkar dwar il-fatt li l-injam mir-reġjuni ta' kunflitt diġà huwa qasam ta' azzjoni fil-
Pjan ta' Azzjoni FLEGT iżda li ma sarx biżżejjed xogħol biex tiġi indirizzata din il-
kwistjoni; jappella lill-Kummissjoni twettaq l-impenn tagħha li testendi l-obbligi tad-
diliġenza dovuta mogħtija mir-Regolament tal-UE dwar l-Injam biex l-injam mir-
reġjuni ta' kunflitt jiġi kopert fil-qafas tar-rieżami li jmiss;

13. Jisħaq li impenji ċari għall-ġlieda kontra d-deforestazzjoni jiġu inklużi fil-ftehimiet 
kummerċjali kollha, inklużi l-Mercosur u oħrajn;

14. Jappella lill-Kummissjoni biex tagħmel użu mid-dispożizzjonijiet il-ġodda tar-
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regolament dwar l-antidumping fir-rigward tal-politiki ambjentali u klimatiċi;

15. Jappella biex l-UE toħloq rabta aktar b'saħħitha bejn il-politiki ta' kummerċ u dawk ta' 
żvilupp, inter alia permezz ta' implimentazzjoni aħjar tar-regoli tal-Iskema Ġeneralizzata 
ta' Preferenzi Plus (SĠP+) fil-pajjiżi sħab; jappella lill-Kummissjoni biex taħdem mar-
riċevituri tas-SĠP+ dwar pjanijiet ta' azzjoni tal-ġestjoni tal-foresti biex tiżgura l-
implimentazzjoni effikaċi tal-impenji ambjentali tagħhom.
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