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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. jinnota li l-preservazzjoni globali tal-foresti u l-prevenzjoni tad-degradazzjoni tagħhom 
huma wħud mill-akbar sfidi ta' sostenibbiltà ta' żminijietna, li mingħajrhom l-objettivi 
tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, tal-Ftehim ta' Pariġi u tal-Patt Ekoloġiku 
ma jistgħux jintlaħqu; jisħaq li bil-politiki attwali ma jistax jiġi żgurat l-użu sostenibbli 
tal-foresti u tal-ekosistemi f'ħafna partijiet tad-dinja; jisħaq, f'dan ir-rigward, li l-politika 
kummerċjali u ta' investiment jeħtieġ li tiġi rieżaminata sabiex tindirizza din l-isfida 
globali b'mod aktar effettiv, u billi toħloq kundizzjonijiet ekwi globalment, u tqis ir-
rabta bejn il-ftehimiet kummerċjali u l-bijodiversità globali kif ukoll l-ekosistemi tal-
foresti; jemmen li l-UE teħtieġ 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;

2. jinnota bi tħassib li wara t-tifqigħa traġika tal-pandemija tal-COVID-19, ir-riċerka 
tkompli tikkonferma rabta inkwetanti bejn il-mard żoonotiku u d-deforestazzjoni, it-
tibdil fil-klima u t-telf tal-bijodiversità;

3. jilqa' b'sodisfazzjon ir-riżultati tajbin li wriet il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi skont il-
Pjan ta' Azzjoni FLEGT tal-UE u l-Ftehimiet ta' Sħubija Volontarja (VPAs) fl-indirizzar 
tal-isfida min-naħa tal-provvista tal-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam u jisħaq li din il-
ħidma għandha tiġi intensifikata, speċjalment f'termini ta' monitoraġġ, verifiki u 
kontrolli u anke f'termini ta' offerta ta' bini tal-kapaċità; jisħaq li l-VPAs jikkostitwixxu 
qafas tassew effikaċi biex jiġu stabbiliti sħubiji tajbin ma' dawn il-pajjiżi u li għandhom 
jiġu promossi VPAs ġodda ma' sħab addizzjonali; jistieden lill-UE żżid il-finanzjament 
għall-FLEGT;

4. iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura l-implimentazzjoni sħiħa tal-Pjan ta' Ħidma 
FLEGT 2018-2022 tal-UE; 

5. jilqa' l-komunikazzjoni tal-UE tat-23 ta' Lulju 2019 dwar it-tisħiħ tal-azzjoni tal-UE 
għall-protezzjoni u r-restawr tal-foresti tad-dinja; jissottolinja l-importanza ta' miżuri li 
jiżguraw li d-domanda tkun konformi mal-għanijiet iddikjarati, peress li l-UE hija 
importatur sinifikanti ta' prodotti bażiċi li jirrappreżentaw riskju għall-foresti u l-
ekosistemi (FERCs), u li l-UE għandha r-responsabbiltà li tnaqqas kwalunkwe impatt 
negattiv ta' dawn l-importazzjonijiet; 

6. jirrikonoxxi l-importanza tar-Regolament tal-UE dwar l-Injam għall-prevenzjoni tad-
dħul ta' injam maqtugħ illegalment fis-swieq tal-UE; jilqa' l-kontroll tal-idoneità li jmiss 
mill-Kummissjoni tar-Regolament FLEGT u tar-Regolament tal-UE dwar l-Injam bħala 
opportunità biex jissaħħaħ l-infurzar tagħhom, tkompli tittejjeb l-implimentazzjoni 
tagħhom u jitwessa' l-ambitu li jkopru għal pereżempju prodotti stampati, prodotti tal-
injam u injam minn reġjuni ta' kunflitt, u biex jissaħħaħ ir-rwol tas-soċjetà ċivili; 
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7. itenni t-talba tiegħu li l-importazzjonijiet tal-injam u tal-prodotti tal-injam għandhom 
jiġu kkontrollati aktar bir-reqqa fil-fruntieri tal-UE sabiex jiġi żgurat li l-prodotti 
importati tassew jikkonformaw mal-kriterji biex jidħlu fl-UE; jappella għall-
implimentazzjoni f'waqtha u effettiva tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (KDU) u t-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet tal-awtoritajiet doganali nazzjonali biex jiġu żgurati armonizzazzjoni u 
implimentazzjoni aħjar tal-KDU; jisħaq li l-Kummissjoni għandha bżonn 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; 

8. jinnota li l-espansjoni agrikola tammonta għal madwar 80 % tad-deforestazzjoni globali 
u għandha l-għeruq tagħha fid-domanda għall-FERCs bħaż-żejt tal-palm, is-sojja, il-
laħam, il-ġilda, il-kawkaw, il-kafè, il-lastiku u l-qamħirrum; jinnota li, bl-eċċezzjoni tal-
prodotti koperti mir-Regolament tal-UE dwar l-Injam, bħalissa ma hemm l-ebda 
leġiżlazzjoni tal-UE fis-seħħ li tirrikjedi li l-operaturi ekonomiċi li jqiegħdu l-FERCs 
fis-suq tal-UE jsegwu proċeduri ta' diliġenza dovuta biex itaffu r-riskju tad-
deforestazzjoni; huwa tal-opinjoni li l-ftehimiet ta' sħubija bbażati fuq il-kummerċ ma' 
pajjiżi produtturi ewlenin tal-FERCs jistgħu jkunu utli biex jiġu indirizzati l-kawżi tad-
deforestazzjoni min-naħa tal-provvista u jinnota li l-mudell tal-VPAs dwar il-FLEGT 
huwa wieħed mill-għażliet; 

9. iqis li l-kummerċ u l-kooperazzjoni internazzjonali huma għodod importanti għall-
konsolidazzjoni ta' standards ogħla ta' sostenibbiltà, speċjalment fir-rigward ta' setturi li 
huma marbuta mal-foresti u l-ktajjen ta' valur derivati tagħhom; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi permezz ta' 
assistenza teknika, skambju ta' informazzjoni u prattiki tajba fil-preservazzjoni, il-
konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-foresti, b'enfasi speċjali fuq ir-rabta bejn il-
kriminalità organizzata u l-prodotti bażiċi assoċjati mad-deforestazzjoni, u jippromwovu 
u jiffaċilitaw il-kooperazzjoni xjentifika u akkademika ma' pajjiżi terzi, kif ukoll 
programmi ta' riċerka li jippromwovu l-għarfien u l-innovazzjoni dwar il-bijodiversità, 
"in-negozju li jirrispetta l-ambjent" u l-ekonomija ċirkolari; jisħaq fuq l-importanza li 
jitqiesu l-effetti tal-miżuri fuq l-impjiegi u t-tkabbir tal-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs) 
li jiddependu mill-produzzjoni tal-FERCs; jistieden lill-UE tappoġġja u tikkoopera ma' 
gvernijiet ta' pajjiżi terzi u mas-soċjetà ċivili fil-ħidma tagħhom kontra d-
deforestazzjoni, partikolarment permezz tal-iskema SĠP+; jistieden lill-Kummissjoni 
tevalwa jekk għandux jiġi żviluppat strument ġdid speċifiku ta' għajnuna għall-
kummerċ biex jiffaċilita l-kummerċ fil-kuntest tal-mitigazzjoni tar-riskji relatati mal-
produzzjoni tal-FERCs;

10. jirrakkomanda li l-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment eżistenti kollha ġodda u 
aġġornati jinkludu dispożizzjonijiet klimatiċi u ambjentali aktar ambizzjużi rigward il-
konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, u jsaħħu l-infurzar ta' dawn ir-regoli, 
li jwasslu għal kundizzjonijiet aħjar għall-foresti u l-ekosistemi, inkluż il-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-popli indiġeni u tal-komunitajiet lokali, kif ukoll dispożizzjonijiet 
kontra l-korruzzjoni relatati mal-qtugħ illegali tas-siġar, u l-obbligu li jiġi żgurat li l-
ftehimiet ambjentali multilaterali, bħall-Ftehim ta' Pariġi u l-Konvenzjoni dwar id-
Diversità Bijoloġika, jiġu implimentati b'mod effettiv; jistieden lill-Kummissjoni tqis 
għodod differenti għall-monitoraġġ tal-marka tal-karbonju tal-importazzjonijiet; 
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11. jinnota li minkejja t-tentattivi ġenwini ta' kumpaniji biex jirregolaw lilhom infushom 
permezz ta' obbligi volontarji ta' diliġenza dovuta, huwa evidenti li għadhom mhumiex 
biżżejjed peress li katini ta' valur globali kumplessi, dinamiċi u mhux trasparenti spiss 
ikunu marbuta mad-deforestazzjoni; u konsegwentement jirrakkomanda li jiġi żviluppat 
qafas regolatorju tal-UE vinkolanti li jkun aktar effiċjenti u kuraġġuż, li jindirizza l-
aspett tad-domanda madwar l-Unjoni kollha; 

12. iqis li proposta leġiżlattiva biex jiġi introdott obbligu ta' diliġenza dovuta fuq l-operaturi 
li jqiegħdu fis-suq intern prodotti bażiċi u prodotti li jirrappreżentaw riskju għall-foresti 
u l-ekosistemi għandha bżonn tiżgura li tali prodotti bażiċi u prodotti ma jikkawżawx 
deforestazzjoni, degradazzjoni tal-foresti, u l-konverżjoni jew id-degradazzjoni tal-
ekosistemi naturali jew ksur relatat mad-drittijiet tal-bniedem; obbligu ta' diliġenza 
dovuta simili għandu japplika wkoll għas-settur finanzjarju; l-obbligi ta' diliġenza 
dovuta għandhom japplikaw għall-katina tal-provvista kollha u jkopru l-linji gwida tal-
OECD dwar ir-responsabbiltà soċjali u d-drittijiet tal-bniedem fil-kummerċ; jisħaq li 
sabiex ikun aktar effettiv, tali qafas legali għandu jinkludi wkoll aċċess adegwat għall-
ġustizzja, ir-rimedji legali u l-protezzjoni effettiva għall-informaturi fil-pajjiżi 
esportaturi tar-riżorsi naturali;  

13. jemmen li l-proposti futuri rigward il-prodotti bażiċi li jirrappreżentaw riskju għall-
foresti għandhom jibbażaw fuq it-tagħlimiet meħuda mill-Pjan ta' Azzjoni FLEGT, ir-
Regolament tal-UE dwar l-Injam, ir-Regolament (UE) 2017/821 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1 ("ir-Regolament dwar il-Minerali ta' Kunflitt"), id-
Direttiva 2014/95/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2 ("id-Direttiva dwar ir-
Rappurtar Mhux Finanzjarju"), il-leġiżlazzjoni dwar is-sajd illegali, mhux irrappurtat u 
mhux irregolat (IUU) u inizjattivi oħra tal-UE li jirregolaw il-ktajjen tal-provvista; u 
jitlob lill-UE tħeġġeġ ċertifikazzjoni volontarja tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, li 
tista' tivverifika s-sostenibbiltà u tkun kompatibbli ma' kwalunkwe sistema ta' diliġenza 
dovuta fis-seħħ; 

14. jitlob lill-Kummissjoni li l-miżuri li għandhom jiġu adottati jkollhom approċċ 
komprensiv u differenzjat għad-deforestazzjoni, meta jitqiesu d-diversi dimensjonijiet 
tagħha u r-rabtiet tagħha kemm mal-ġenerazzjoni ta' impriżi sostenibbli kif ukoll mal-
ġlieda kontra l-ekonomiji kriminali; għal dak il-għan, jappella għal djalogu ma' pajjiżi 
terzi sabiex jiġu analizzati, fuq bażi ta' każ b'każ, il-kawżi ewlenin tat-telf tal-kopertura 
tal-foresti u r-rilevanza tal-miżuri li għandhom jiġu implimentati; 

15. jisħaq fuq l-importanza li titwettaq valutazzjoni tal-impatt u li jitqiesu r-riżultati tagħha 
sabiex jitfasslu regoli li ma jirrinunzjawx l-kompetittività iżda pjuttost itejbuha u li 
jkunu funzjonali u applikabbli għall-atturi kollha fis-suq, inklużi l-SMEs; li jiġi żgurat li 
tali qafas ikun konformi mad-WTO, jiġifieri proporzjonat, nondiskriminatorju u li ma 
jikkostitwixxix diskriminazzjoni arbitrarja jew mhux ġustifikata jew restrizzjoni 
moħbija fuq il-kummerċ internazzjonali; jirrakkomanda li l-SMEs jingħataw appoġġ u 
żmien ta' tranżizzjoni adegwati sabiex jadattaw l-operazzjonijiet tan-negozju tagħhom 
għar-regoli l-ġodda; 

1 ĠU L 130 19.05.2017, p. 1 
2 ĠU L 330 15.11.2014, p. 1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=OJ:L:2017:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=OJ:L:2014:330:TOC
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16. jissottolinja l-fatt li l-kawżi tad-deforestazzjoni jmorru lil hinn mis-settur tal-foresti 
nnifsu 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; jistieden 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;

17. 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;

18. jisħaq li d-dispożizzjonijiet dwar l-akkwist pubbliku fl-FTAs għandhom iqisu l-kriterji 
soċjali, ambjentali u responsabbli tal-kondotta tan-negozju fl-għoti ta' kuntratti; 

19. jinsisti li r-rekwiżiti obbligatorji fil-livell tal-Unjoni jeħtieġ li jiġu kkomplementati 
b'aktar kooperazzjoni globali u kooperazzjoni rinforzata, governanza ambjentali globali 
msaħħa u kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi permezz ta' assistenza teknika, l-iskambju ta' 
informazzjoni u prattiki tajba fil-preservazzjoni, il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli 
tal-foresti, filwaqt li jingħata rikonoxximent speċjali lill-inizjattivi ta' sostenibbiltà 
mwettqa mis-settur privat; b'aktar sforzi f'fora internazzjonali ewlenin, inklużi l-
azzjonijiet tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) u l-Organizzazzjoni għall-
Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) biex iwaqqfu d-deforestazzjoni, id-
degradazzjoni tal-foresti, jirrestawraw il-foresti u jevitaw l-effett invers tad-devjazzjoni 
ta' ktajjen ta' provvista mmarkati ta' deforestazzjoni mhux mixtieqa lejn reġjuni oħra fid-
dinja; 

20. jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkoraġġixxu, permezz tal-kummerċ u l-
kooperazzjoni internazzjonali, l-investiment meħtieġ biex jiġu kkonsolidati standards 
ogħla ta' sostenibbiltà fis-setturi tal-forestrija u l-ktajjen tal-valur tagħhom, filwaqt li 
jippromwovu l-bijoekonomija ċirkolari, it-turiżmu ekoloġiku, l-enerġija rinnovabbli, l-
agrikoltura intelliġenti u oqsma rilevanti oħra, anke f'pajjiżi terzi; 

– biex jinkorpora r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin fl-anness għall-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

Ftehimiet ta' Sħubija Volontarja (VPAs)

1. il-proposta għandha tiżgura li jkun hemm ċertezza legali għall-partijiet ikkonċernati 
rilevanti kollha dwar kwalunkwe miżura u qafas ġodda għall-UE kollha relatati mal-użu 
attwali tal-VPAs dwar il-FLEGT u l-liċenzjar, sabiex jiġi żgurat l-interess fl-investiment 
fl-esportazzjoni ħielsa mid-deforestazzjoni lejn l-UE; u jħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tistabbilixxi ftehimiet ta' sħubija bbażati fuq il-kummerċ ma' pajjiżi produtturi ewlenin 
ta' prodotti bażiċi agrikoli, sabiex jiġu indirizzati l-kawżi tad-deforestazzjoni min-naħa 
tal-provvista. 
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