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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 tal-foresti hija waħda mill-akbar sfidi ta' sostenibbiltà ta' 
żminijietna, li mingħajrha l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi u tal-Ftehim Ekoloġiku ma 
jistgħux jintlaħqu; jisħaq fuq il-fatt li bil-politiki attwali ma jistax jiġi żgurat l-użu 
sostenibbli tal-foresti; 

2. 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 fl-indirizzar 
tal-isfida min-naħa tal-provvista tal-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam u jisħaq fuq 
il-fatt li din il-ħidma għandha tiġi intensifikata, anke f'termini ta' offerta ta' bini tal-
kapaċità; 

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

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

1. jinnota li minkejja t-tentattivi ġenwini ta' kumpaniji biex jirregolaw lilhom infushom 
permezz ta' obbligi volontarji ta' diliġenza dovuta, huwa evidenti li katini ta' valur 
globali kumplessi, dinamiċi u mhux trasparenti spiss ikunu marbuta mad-
deforestazzjoni; u konsegwentement jirrakkomanda li jiġu żviluppati miżuri aktar 
effiċjenti u li jkopru b'mod wiesa', u li jindirizzaw l-aspett tad-domanda madwar l-
Unjoni kollha; 

2. jisħaq fuq l-importanza li jkun żgurat li tali miżuri jkunu konformi mad-WTO, jiġifieri 
proporzjonati, nondiskriminatorji u li ma jikkostitwixxux 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; 

3. jirrakkomanda li l-ftehimiet kummerċjali ġodda kollha jinkludu dispożizzjonijiet dwar 
il-konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-obbligu li jiġi żgurat li ftehimiet 
ambjentali multilaterali, bħall-Ftehim ta' Pariġi u l-Konvenzjoni dwar id-Diversità 
Bijoloġika, jiġu implimentati b'mod effettiv; 

4. insisti li rekwiżiti obbligatorji fil-livell tal-Unjoni jeħtieġ li jiġu kkomplementati minn 
kooperazzjoni globali akbar u msaħħa u minn azzjoni konsistenti biex jiġi evitat l-effett 
invers li l-ktajjen ta' provvista ta' deforestazzjoni mhux mixtieqa jiġu ddevjati lejn 
reġjuni oħra fid-dinja. 


