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Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja 

2018/2037(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 55 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

55. Jitlob li s-sistema kurrenti għall-

kalkolu tal-pagamenti diretti taħt il-

Pilastru I, b'mod partikolari fl-Istati 

Membri fejn il-valur tal-intitolamenti 

għadu jiġi kkalkulat parzjalment fuq il-

bażi ta' referenzi storiċi, għandha tiġi 

mmodernizzata u mibdula b'metodu tal-

kalkolu tal-pagamenti tal-UE, li l-

komponent bażiku tiegħu jkun l-appoġġ 

għall-introjtu għall-bdiewa f'ċerti limiti u li 

jista' jiżdied f'biċċiet mal-kontribuzzjoni 

għat-twettiq tal-beni pubbliċi skont l-

objettivi u l-miri tal-UE sal-2030, sabiex 

is-sistema tkun aktar sempliċi u aktar 

trasparenti; 

55. Jitlob li s-sistema kurrenti għall-

kalkolu tal-pagamenti diretti taħt il-

Pilastru I għandha tiġi mmodernizzata u 

mibdula b'metodu tal-kalkolu tal-

pagamenti tal-UE, li l-komponent bażiku 

tiegħu jkun l-appoġġ għall-introjtu għall-

bdiewa f'ċerti limiti u li jista' jiżdied 

f'biċċiet mal-kontribuzzjoni għat-twettiq 

tal-beni pubbliċi skont l-objettivi u l-miri 

tal-UE sal-2030, sabiex is-sistema tkun 

aktar sempliċi u aktar trasparenti; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

56. Jilqa' l-Iskema ta' Pagament 

Uniku skont l-Erja (SPUE) li hija 

sempliċi, trasparenti u faċli biex tiġi 

implimentata, li ġiet applikata b'suċċess 

f'ħafna Stati Membri; jitlob, għalhekk, li 

l-SPUE għandha tinżamm wara l-2020 u 

jissuġġerixxi li għandha tintuża fi 

kwalunkwe Stat Membru jew minn 

kwalunkwe bidwi fl-UE; 

56. Jitlob li, mill-2020, il-PAK terġa' 

tistabbilixxi s-sistema ta' appoġġ 

akkoppjata, li tqis b'mod aktar effiċjenti s-

sitwazzjoni tal-azjendi agrikoli; 

Or. en 
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Paragrafu 67 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

67. Jemmen li, taħt il-kundizzjonijiet 

stretti li jkunu żgurati kundizzjonijiet ekwi 

fis-suq uniku, tiġi evitata d-distorsjoni tal-

kompetizzjoni, b'mod speċjali fir-rigward 

tal-komoditajiet, tiġi żgurata l-konsistenza 

mar-regoli tad-WTO, u biex ma tiġix 

kompromessa l-kisba tal-għanijiet 

ambjentali u klimatiċi, il-pagamenti ta' 

appoġġ akkopjat volontarju (VCS) 

għandhom jinżammu, iżda jiġu attivati biss 

wara l-valutazzjoni mill-Kummissjoni; 

jemmen li l-VCS iservi bħala għodda biex 

jindirizza l-ħtiġijiet tas-setturi sensittivi u l-

objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent, il-

klima jew il-kwalità u l-

kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli, 

biex jinċentiva l-prattiki tal-biedja li 

jissodisfaw standards għolja tal-benessri 

tal-annimali u ambjentali, biex jegħleb 

diffikultajiet speċifiċi, b'mod partikolari 

dawk li jinħolqu mill-iżvantaġġ 

kompetittiv strutturali ta' reġjuni 

żvantaġġati u muntanjużi, kif ukoll 

diffikultajiet li huma aktar ta' natura 

temporanja u li jinħolqu mill-abbandun tal-

iskema l-antika tal-intitolamenti, 

pereżempju; jemmen, barra minn hekk, li l-

VCS huwa wkoll għodda li tippromwovi l-

produzzjoni importanti b'mod strateġiku, 

bħall-għelejjel li fihom il-proteini, fil-futur, 

jew li tikkumpensa għall-effetti tal-

ftehimiet ta' kummerċ ħieles; jenfasizza, 

67. Jemmen li, taħt il-kundizzjonijiet 

stretti li jkunu żgurati kundizzjonijiet ekwi 

fis-suq intern, tiġi evitata d-distorsjoni tal-

kompetizzjoni, b'mod speċjali fir-rigward 

tal-komoditajiet, tiġi żgurata l-konsistenza 

mar-regoli tad-WTO, u biex ma tiġix 

kompromessa l-kisba tal-għanijiet 

ambjentali u klimatiċi, il-pagamenti ta' 

appoġġ akkopjat volontarju (VCS) 

għandhom jinżammu, iżda jiġu attivati biss 

wara li l-Kummissjoni tkun ġiet notifikata 

dwarhom; jemmen li l-VCS iservi bħala 

għodda biex jindirizza l-ħtiġijiet tas-setturi 

sensittivi u l-objettivi speċifiċi relatati mal-

ambjent, il-klima jew il-kwalità u l-

kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli, 

biex jinċentiva l-prattiki tal-biedja li 

jissodisfaw standards għolja tal-benessri 

tal-annimali u ambjentali, biex jegħleb 

diffikultajiet speċifiċi, b'mod partikolari 

dawk li jinħolqu mill-iżvantaġġ 

kompetittiv strutturali ta' reġjuni 

żvantaġġati u muntanjużi, kif ukoll 

diffikultajiet li huma aktar ta' natura 

temporanja u li jinħolqu mill-abbandun tal-

iskema l-antika tal-intitolamenti, 

pereżempju; jemmen, barra minn hekk, li l-

VCS huwa wkoll għodda li tippromwovi l-

produzzjoni importanti b'mod strateġiku, 

bħall-għelejjel li fihom il-proteini, fil-futur, 

jew li tikkumpensa għall-effetti tal-

ftehimiet ta' kummerċ ħieles; jenfasizza, 
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barra minn hekk, li l-pagamenti tal-VCS 

huma importanti għaż-żamma tad-diversità 

tal-UE tal-produzzjoni agrikola, tal-

impjiegi agrikoli u tas-sistemi tal-

produzzjoni sostenibbli; 

barra minn hekk, li l-pagamenti tal-VCS 

huma importanti għaż-żamma tad-diversità 

tal-UE tal-produzzjoni agrikola, tal-

impjiegi agrikoli u tas-sistemi tal-

produzzjoni sostenibbli; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  78a. Jinnota li l-Fond Agrikolu 

Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), 

li jaqa' taħt il-Pilastru II, għandu jkun 

iffokat fuq l-objettivi tiegħu stess relatati 

mal-iżvilupp ekonomiku tal-komunitajiet 

f'żoni rurali; jitlob li l-FAEŻR ma jiġix 

mobilizzat għall-integrazzjoni tal-

immigranti u r-refuġjati, peress li dan l-

ambitu ma jagħmilx parti mill-objettivi 

strutturali tiegħu; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

97. Jemmen li ammont minimu mill-

baġit totali disponibbli fil-Pilastru II 

għandu jiġi allokat għall-AECMs, inklużi 

l-agrikoltura organika, is-sekwestru tal-

karbonju, is-saħħa tal-ħamrija, il-miżuri ta' 

ġestjoni sostenibbli tal-foresti, l-ippjanar 

tal-ġestjoni tan-nutrijenti għall-protezzjoni 

tal-bijodiversità, u d-dakkir u d-diversità 

ġenetika fl-annimali u fil-pjanti; jenfasizza, 

f'dan il-kuntest, l-importanza taż-żamma 

tal-pagamenti ta' Natura 2000 u li jiġi 

żgurat li jkunu suffiċjenti biex iservu ta' 

inċentiv ġenwin għall-bdiewa;  

97. Jemmen li ammont adegwat mill-

baġit totali disponibbli fil-Pilastru II 

għandu jiġi allokat għall-AECMs, inklużi 

l-agrikoltura organika, is-sekwestru tal-

karbonju, is-saħħa tal-ħamrija, il-miżuri ta' 

ġestjoni sostenibbli tal-foresti, l-ippjanar 

tal-ġestjoni tan-nutrijenti għall-protezzjoni 

tal-bijodiversità, u d-dakkir u d-diversità 

ġenetika fl-annimali u fil-pjanti; jenfasizza, 

f'dan il-kuntest, l-importanza taż-żamma 

tal-pagamenti ta' Natura 2000 u li jiġi 

żgurat li jkunu suffiċjenti biex iservu ta' 

inċentiv ġenwin għall-bdiewa;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

140. Jemmen li l-ftehimiet kummerċjali, 

filwaqt li huma ta' benefiċċju għal xi 

setturi agrikoli tal-UE, u huma meħtieġa 

biex tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-Unjoni fis-

suq agrikolu globali u tibbenefika 

minnhom l-ekonomija tal-UE inġenerali, 

jippreżentaw ukoll għadd ta' sfidi, b'mod 

partikolari għall-biedja fuq skala żgħira u 

medja u għal setturi sensittivi li jridu 

jitqiesu, bħar-rispett għall-istandards 

sanitarji, fitosanitarji, tal-benessri tal-

annimali, ambjentali u soċjali, b'hekk 

jeħtieġ li jkun hemm koerenza bejn il-

politika kummerċjali u ċerti objettivi tal-

PAK u li ma jirriżultawx fid-dgħufija tal-

istandards għolja tal-Ewropa jew li t-

territorji rurali jitqiegħdu f'riskju; 

140. Jemmen li l-ftehimiet kummerċjali, 

filwaqt li huma ta' detriment għas-settur 

agrikolu primarju tal-UE, u huma 

meħtieġa biex tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-

Unjoni fis-suq agrikolu globali u 

tibbenefika minnhom l-ekonomija tal-UE 

inġenerali, jippreżentaw ukoll għadd ta' 

sfidi, b'mod partikolari għall-biedja fuq 

skala żgħira u medja u għal setturi 

sensittivi li jridu jitqiesu, bħar-rispett għall-

istandards sanitarji, fitosanitarji, tal-

benessri tal-annimali, ambjentali u soċjali, 

b'hekk jeħtieġ li jkun hemm koerenza bejn 

il-politika kummerċjali u ċerti objettivi tal-

PAK u li ma jirriżultawx fid-dgħufija tal-

istandards għolja tal-Ewropa jew li t-

territorji rurali jitqiegħdu f'riskju; 

Or. en 
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Paragrafu 142 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

142. Jissottolinja li l-ħtieġa ta' 

mekkaniżmi ta' salvagwardja msaħħa 

għandha wkoll tkun parti mid-dibattiti 

dwar il-ftehimiet kummerċjali futuri 

(Mercosur, New Zealand, l-Awstralja eċċ.) 

u l-impatt tagħhom fuq l-agrikoltura fl-

Ewropa; 

142. Jissottolinja li l-ħtieġa ta' 

mekkaniżmi ta' salvagwardja msaħħa 

għandha wkoll tkun parti mid-dibattiti 

dwar il-ftehimiet kummerċjali futuri 

(Mercosur, New Zealand, l-Awstralja eċċ.) 

kif ukoll dwar il-preferenzi kummerċjali 

mogħtija lill-pajjiżi terzi (l-Ukrajna), u l-

impatt tagħhom fuq l-agrikoltura fl-

Ewropa; jenfasizza, barra minn hekk, li 

din il-politika kummerċjali toħloq 

theddida għas-saħħa lill-Istati Membri; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  142a. Jenfasizza li l-għajnuna attwali 

taħt il-Pilastru I u II ma hijiex biżżejjed 

biex tikkumpensa l-effetti negattivi tal-

ftehimiet ta' kummerċ ħieles fuq l-introjtu 

tal-bdiewa fl-Istati Membri, u jitlob, 

għalhekk, li s-setturi agrikoli jkunu 

esklużi kompletament min-negozjati ta' 

ftehimiet; 

Or. en 
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Paragrafu 145 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

145. Huwa tal-fehma li r-rekwiżiti tal-

kummerċ internazzjonali u tad-WTO 

kellhom impatt sinifikanti kbir fuq is-serje 

ta' reviżjonijiet tal-PAK li twettqu sa mid-

disgħinijiet; iqis li dawn ir-reviżjonijiet 

wasslu biex il-prodotti agrikoli Ewropej u 

s-settur agroalimentari Ewropew ikunu 

aktar kompetittivi, iżda imminaw ukoll 

partijiet kbar tas-settur agrikolu billi 

esponuhom għall-instabbiltà tas-swieq 

dinjija; huwa tal-fehma li issa huwa ż-

żmien, kif tissuġġerixxi l-komunikazzjoni 

tal-Kummissjoni dwar il-Futur tal-Biedja 

u tal-Ikel fl-Ewropa, li jkun hemm aktar 

enfasi fuq l-objettivi l-oħra tal-PAK, 

bħall-istandards ta' għajxien tal-bdiewa u 

kwistjonijiet dwar is-saħħa, l-impjiegi, l-

ambjent u l-klima; 

145. Jenfasizza li d-diversi ċikli tad-

WTO ma rnexxewx fir-rigward tal-

agrikoltura u wasslu biss għat-tneħħija ta' 

għodod prinċipali tal-PAK; jenfasizza 

wkoll li dawn ma waqqfux lis-setgħat 

agrikoli l-kbar bħall-Istati Uniti milli 

jadottaw miżuri protezzjonisti; jitlob, 

għalhekk, li l-Unjoni Ewropea għandha 

tiffoka aktar fuq il-ħarsien tal-interessi tal-

bdiewa tagħha milli tikkonforma b'mod 

strett mal-ftehimiet tad-WTO;  

Or. en 

 

 


