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Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa P 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

P. billi, f'dawn l-aħħar snin, il-bdiewa 

kellhom iħabbtu wiċċhom ma' żieda fil-

volatilità tal-prezzijiet, li kienet tirrifletti ċ-

ċaqliq tal-prezzijiet fis-swieq globali u l-

inċertezza kkawżata minn żviluppi 

makroekonomiċi, politiki esterni bħal 

kwistjonijiet kummerċjali, politiċi u 

diplomatiċi, kriżijiet sanitarji, kwantitajiet 

eċċessivi f'ċerti setturi Ewropej, tibdil fil-

klima u avvenimenti estremi tat-temp aktar 

frekwenti fl-UE; 

P. billi, f'dawn l-aħħar snin, il-bdiewa 

kellhom iħabbtu wiċċhom ma' żieda fil-

volatilità tal-prezzijiet, li kienet tirrifletti ċ-

ċaqliq tal-prezzijiet fis-swieq globali u l-

inċertezza kkawżata minn żviluppi 

makroekonomiċi, politiki esterni bħal 

kwistjonijiet kummerċjali, politiċi u 

diplomatiċi bħall-projbizzjoni Russa 

minħabba s-sanzjonijiet tal-UE, kriżijiet 

sanitarji, kwantitajiet eċċessivi f'ċerti 

setturi Ewropej, tibdil fil-klima u 

avvenimenti estremi tat-temp aktar 

frekwenti fl-UE; 
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Premessa T 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

T. billi huwa essenzjali li jiġu żgurati 

kundizzjonijiet ekwi, prezzijiet ġusti u 

standard tal-għajxien ġust għall-bdiewa 

kollha fir-reġjuni u l-Istati Membri kollha 

tal-UE, biex b'hekk jiġu żgurati prezzijiet 

aċċessibbli għaċ-ċittadini u l-konsumaturi 

u jkun hemm attività agrikola fil-partijiet 

kollha tal-Unjoni inkluż f'żoni 

b'restrizzjonijiet naturali; billi huwa 

essenzjali li nippromwovu l-konsum u d-

disponibbiltà ta' ikel ta' kwalità għolja u 

dieti sani u sostenibbli, filwaqt li jitwettqu 

l-impenji għas-sostenibbiltà soċjali u 

ambjentali, l-azzjoni klimatika, is-saħħa, 

saħħet il-pjanti u l-annimali, il-benessri 

tagħhom, u l-iżvilupp bilanċjat taż-żoni 

rurali; 

T. billi huwa essenzjali li jiġu żgurati 

kundizzjonijiet ekwi, prezzijiet ġusti u 

standard tal-għajxien ġust għall-bdiewa 

kollha fir-reġjuni u l-Istati Membri kollha 

tal-UE, biex b'hekk jiġu żgurati prezzijiet 

ġusti għaċ-ċittadini u l-konsumaturi u jkun 

hemm attività agrikola fil-partijiet kollha 

tal-Unjoni inkluż f'żoni b'restrizzjonijiet 

naturali; billi huwa essenzjali li 

nippromwovu l-konsum u d-disponibbiltà 

ta' ikel ta' kwalità għolja u dieti sani u 

sostenibbli, filwaqt li jitwettqu l-impenji 

għas-sostenibbiltà soċjali u ambjentali, l-

azzjoni klimatika, is-saħħa, saħħet il-pjanti 

u l-annimali, il-benessri tagħhom, u l-

iżvilupp bilanċjat taż-żoni rurali; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Aa. billi ż-żieda fil-kummerċ globali 

tippreżenta kemm opportunitajiet kif ukoll 

sfidi, relatati fost affarijiet oħra mal-

ambjent, it-tibdil fil-klima, il-protezzjoni 

tal-ilma, in-nuqqas ta' art agrikola u d-

degradazzjoni tal-art, u għalhekk tirrikjedi 

aġġustament fir-regoli tal-kummerċ 

internazzjonali biex ikun jistgħu jinħolqu 

kundizzjonijiet ekwi komuni bbażati fuq 

standards għolja u kundizzjonijiet ġusti u 

sostenibbli għall-iskambju tal-prodotti u s-

servizzi, kif ukoll mekkaniżmi mġedda u 

effiċjenti għall-protezzjoni tal-kummerċ, 

skont l-istandards soċjali, ekonomiċi, 

ambjentali, tas-saħħa, sanitarji, fitosanitarji 

u tal-benessri tal-annimali Ewropej 

eżistenti; 

Aa. billi ż-żieda fil-kummerċ globali 

tippreżenta theddidiet, relatati fost affarijiet 

oħra mal-kundizzjoni soċjali tal-bdiewa, 

mal-ambjent, it-tibdil fil-klima, il-

protezzjoni tal-ilma, in-nuqqas ta' art 

agrikola u d-degradazzjoni tal-art, u 

għalhekk tirrikjedi aġġustament fir-regoli 

tal-kummerċ internazzjonali biex ikunu 

jistgħu jinħolqu kundizzjonijiet ekwi 

komuni bbażati fuq standards għolja u 

kundizzjonijiet ġusti u sostenibbli għall-

iskambju tal-prodotti u s-servizzi, kif ukoll 

mekkaniżmi mġedda u effiċjenti għall-

protezzjoni tal-kummerċ, skont l-istandards 

soċjali, ekonomiċi, ambjentali, tas-saħħa, 

sanitarji, fitosanitarji u tal-benessri tal-

annimali Ewropej eżistenti; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Ap. billi l-konsum ta' xaħmijiet 

saturati u laħam aħmar fl-Unjoni jibqa' 

ferm ogħla mill-konsum nutrizzjonali 

rrakkomandat u l-industrija tal-ikel qed 

tkompli tagħti kontribut sostanzjali għall-

emissjonijiet ta' gassijiet serra u tan-

nitroġenu; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Bc. billi huwa essenzjali li tissaħħaħ 

aktar il-pożizzjoni tal-bdiewa fil-katina tal-

provvista tal-ikel u li tiġi żgurata 

kompetizzjoni ġusta fis-suq uniku permezz 

ta' regoli ġusti u trasparenti li jqisu n-natura 

speċifika tal-agrikoltura fir-relazzjonijiet 

bejn il-produzzjoni u l-partijiet l-oħra tal-

katina tal-provvista tal-ikel, kemm 

upstream kif ukoll downstream, u li jkun 

hemm inċentivi għall-prevenzjoni effettiva 

tar-riskji u l-kriżijiet, inklużi għodod ta' 

ġestjoni attivi li jkunu kapaċi jlaqqgħu 

aħjar il-provvista mad-domanda u jkunu 

jistgħu jintużaw fil-livell settorjali u mill-

awtoritajiet pubbliċi, kif indikat fir-rapport 

tat-Task Force għas-Swieq Agrikoli; billi 

anke l-aspetti li ma jaqgħux fil-kamp ta' 

applikazzjoni tal-PAK u li jaffettwaw il-

kompetittività u l-kundizzjonijiet ekwi 

għall-bdiewa jridu jitqiesu u jiġu sorveljati 

kif xieraq; 

Bc. billi huwa essenzjali li tissaħħaħ 

aktar il-pożizzjoni tal-bdiewa fil-katina tal-

provvista tal-ikel u li tiġi żgurata 

kompetizzjoni ġusta fis-suq intern permezz 

ta' regoli ġusti u trasparenti li jqisu n-natura 

speċifika tal-agrikoltura fir-relazzjonijiet 

bejn il-produzzjoni u l-partijiet l-oħra tal-

katina tal-provvista tal-ikel, kemm 

upstream kif ukoll downstream, u li jkun 

hemm inċentivi għall-prevenzjoni effettiva 

tar-riskji u l-kriżijiet, inklużi għodod ta' 

ġestjoni attivi li jkunu kapaċi jlaqqgħu 

aħjar il-provvista mad-domanda u jkunu 

jistgħu jintużaw fil-livell settorjali u mill-

awtoritajiet pubbliċi, kif indikat fir-rapport 

tat-Task Force għas-Swieq Agrikoli; billi 

anke l-aspetti li ma jaqgħux fil-kamp ta' 

applikazzjoni tal-PAK u li jaffettwaw il-

kompetittività u l-kundizzjonijiet ekwi 

għall-bdiewa, bħat-tikkettar obbligatorju 

tal-pajjiż ta' oriġini, iridu jitqiesu u jiġu 

sorveljati kif xieraq; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jilqa' l-intenzjoni li l-PAK tiġi 

ssimplifikata u mmodernizzata għall-

benefiċċju ekonomiku tal-bdiewa u biex 

jintlaħqu l-aspettativi taċ-ċittadini, iżda 

jenfasizza li l-prijoritajiet urġenti tar-

riforma jridu jkunu l-prinċipji stabbiliti fit-

Trattat ta' Ruma, l-integrità tas-suq uniku, 

u politika tassew komuni, iffinanzjata 

b'mod adegwat mill-UE, li tkun moderna u 

orjentata lejn ir-riżultati, tappoġġja l-

agrikoltura sostenibbli, u tiżgura ikel sikur, 

ta' kwalità għolja u varjat, impjiegi u 

żvilupp fiż-żoni rurali; 

1. Jilqa' l-intenzjoni li l-PAK tiġi 

ssimplifikata u mmodernizzata għall-

benefiċċju ekonomiku tal-bdiewa u biex 

jintlaħqu l-aspettativi taċ-ċittadini, iżda 

jenfasizza li l-prijoritajiet urġenti tar-

riforma jridu jkunu l-prinċipji stabbiliti fit-

Trattat ta' Ruma, il-funzjonament tajjeb 

tas-suq intern, u politika tassew komuni, 

iffinanzjata b'mod adegwat mill-UE, li tkun 

moderna u orjentata lejn ir-riżultati, 

tappoġġja l-agrikoltura sostenibbli, u 

tiżgura ikel sikur, ta' kwalità għolja u 

varjat, impjiegi u żvilupp fiż-żoni rurali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

29. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li 

tingħata aktar flessibbiltà lill-Istati 

Membri, lir-reġjuni u lill-bdiewa fi ħdan il-

qafas ta' livell limitu finanzjarju ogħla 

għar-regoli de minimis tal-agrikoltura, 

filwaqt li tiġi ppreservata l-integrità tas-

suq intern; 

29. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li 

tingħata aktar flessibbiltà lill-Istati 

Membri, lir-reġjuni u lill-bdiewa fi ħdan il-

qafas ta' livell limitu finanzjarju ogħla 

għar-regoli de minimis tal-agrikoltura, 

filwaqt li jiġi ppreservat il-funzjonament 

tajjeb tas-suq intern; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

44. Jissottolinja l-importanza li jiġi 

allokat baġit b'saħħtu għall-Pilastru II (il-

politika tal-iżvilupp rurali), fi ħdan il-baġit 

ġenerali tal-PAK; 

44. Jissottolinja l-importanza li jiġi 

allokat baġit adegwat għall-Pilastru II (il-

politika tal-iżvilupp rurali), fi ħdan il-baġit 

ġenerali tal-PAK; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

50. Jemmen li huwa meħtieġ appoġġ 

aktar immirat għal sistemi agrikoli 

differenti, b'mod speċjali azjendi agrikoli 

tal-familja żgħar u medji u bdiewa 

żgħażagħ, sabiex jissaħħu l-ekonomiji 

reġjonali permezz ta' settur agrikolu 

produttiv f'termini ekonomiċi, ambjentali u 

soċjali; iqis li dan jista' jinkiseb permezz ta' 

rata ta' appoġġ ridistributtiva ogħla 

obbligatorja għall-ewwel ettari ta' azjenda, 

marbuta mad-daqs medju tal-azjenda fl-

Istati Membri, fid-dawl tal-firxa wiesgħa 

tad-daqsijiet tal-azjendi agrikoli fl-UE 

kollha; jenfasizza li l-appoġġ għall-azjendi 

agrikoli akbar għandu jkun digressiv, biex 

jirrifletti l-ekonomiji ta' skala, bl-iffissar ta' 

limitu massimu obbligatorju li għandu jiġi 

deċiż fil-livell Ewropew, u kriterji 

flessibbli biex iqisu l-kapaċità tal-azjendi 

agrikoli u tal-kooperattivi biex jipprovdu 

impjiegi stabbli li jżommu n-nies fit-

territorji rurali; jemmen li l-fondi 

disponibbli bl-iffissar ta' limitu massimu u 

bid-digressjoni għandhom jinżammu fl-

Istat Membru jew fir-reġjun li jiġu 

minnhom; 

50. Jemmen li huwa meħtieġ appoġġ 

aktar immirat għal sistemi agrikoli 

differenti, b'mod speċjali azjendi agrikoli 

tal-familja żgħar u medji u bdiewa 

żgħażagħ, sabiex jissaħħu l-ekonomiji 

reġjonali permezz ta' settur agrikolu 

produttiv f'termini ekonomiċi, ambjentali u 

soċjali; iqis li dan jista' jinkiseb permezz ta' 

rata ta' appoġġ ridistributtiva ogħla 

obbligatorja għall-ewwel ettari ta' azjenda, 

marbuta mad-daqs medju tal-azjenda fl-

Istati Membri, fid-dawl tal-firxa wiesgħa 

tad-daqsijiet tal-azjendi agrikoli fl-UE 

kollha; jenfasizza li l-appoġġ digressiv 

għandu jingħata lill-azjendi agrikoli taħt 

il-kontroll ta' kumpaniji li l-attività 

prinċipali tagħhom mhijiex l-agrikoltura, 

biex jirrifletti l-ekonomiji ta' skala, bl-

iffissar ta' limitu massimu obbligatorju li 

għandu jiġi deċiż fil-livell Ewropew, u 

kriterji flessibbli biex iqisu l-kapaċità tal-

azjendi agrikoli u tal-kooperattivi biex 

jipprovdu impjiegi stabbli li jżommu n-nies 

fit-territorji rurali; jemmen li l-fondi 

disponibbli bl-iffissar ta' limitu massimu u 

bid-digressjoni għandhom jinżammu fl-

Istat Membru jew fir-reġjun li jiġu 

minnhom; 

Or. en 
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