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Herbert Dorfmann 

Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja 

2018/2037(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Aa 

 

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 

tista' 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 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 

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, bl-użu 

ta' regoli ġusti u trasparenti li jqisu n-natura 

speċifika tal-agrikoltura fir-relazzjonijiet 

bejn il-produzzjoni u partijiet oħra tal-

katina tal-provvista tal-ikel, kemm 

upstream kif ukoll downstream, u li jiġu 

pprovduti l-inċentivi għall-prevenzjoni 

effettiva tar-riskju u tal-kriżijiet, inklużi l-

għodod ta’ ġestjoni attivi li huma kapaċi 

jlaqqgħu aħjar il-provvista mad-domanda u 

jistgħu jintużaw fil-livell settorjali u mill-

awtoritajiet pubbliċi, kif indikat fir-rapport 

tat-Task Force tas-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 uniku, bl-użu 

ta' regoli ġusti u trasparenti li jqisu n-natura 

speċifika tal-agrikoltura fir-relazzjonijiet 

bejn il-produzzjoni u partijiet oħra tal-

katina tal-provvista tal-ikel, kemm 

upstream kif ukoll downstream, u li jiġu 

pprovduti l-inċentivi għall-prevenzjoni 

effettiva tar-riskju u tal-kriżijiet, inklużi l-

għodod ta’ ġestjoni attivi li huma kapaċi 

jlaqqgħu aħjar il-provvista tal-UE mad-

domanda u jistgħu jintużaw fil-livell 

settorjali u mill-awtoritajiet pubbliċi, kif 

indikat fir-rapport tat-Task Force tas-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 

7. Iqis li l-Istati Membri għandhom 

igawdu livell raġonevoli ta' flessibbiltà 

f'qafas komuni b'saħħtu ta' regoli tal-UE, 

standards bażiċi, għodod ta' intervent, 

kontrolli u allokazzjonijiet finanzjarji 

miftiehma fil-livell tal-UE mill-

koleġiżlatur, sabiex jiġu ggarantiti 

kundizzjonijiet ekwi għall-bdiewa u, b'mod 

partikolari, approċċ tal-UE għall-appoġġ fl-

ambitu tal-Pilastru I, bil-ħsieb li jiġi 

ggarantit ir-rispett għall-kundizzjonijiet ta' 

kompetizzjoni ġusta; 

7. Iqis li l-Istati Membri għandhom 

igawdu livell raġonevoli ta' flessibbiltà 

mingħajr ma jimminaw qafas komuni 

b'saħħtu ta' regoli tal-UE, standards bażiċi, 

għodod ta' intervent, kontrolli u 

allokazzjonijiet finanzjarji miftiehma fil-

livell tal-UE mill-koleġiżlatur, sabiex jiġu 

ggarantiti kundizzjonijiet ekwi għall-

bdiewa u, b'mod partikolari, approċċ tal-

UE għall-appoġġ fl-ambitu tal-Pilastru I, 

bil-ħsieb li jiġi ggarantit ir-rispett għall-

kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni ġusta; 
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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 

jistgħu jkunu ta' benefiċċju għal xi setturi 

agrikoli tal-UE, u meħtieġa biex tissaħħaħ 

il-pożizzjoni tal-Unjoni fis-suq agrikolu 

globali u tibbenefika minnhom l-ekonomija 

tal-UE inġenerali, iżda li 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; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

162. Jilqa' l-progress li sar fil-

promozzjoni tal-interessi agrikoli tal-UE 

fin-negozjati kummerċjali bilaterali reċenti, 

b'mod partikolari fir-rigward tal-aċċess 

għas-suq għall-prodotti agroalimentari ta' 

kwalità għolja tal-UE u l-protezzjoni tal-

indikazzjonijiet ġeografiċi f'pajjiżi terzi; 

huwa fiduċjuż li din ix-xejra tista' 

titkompla u titjieb; 

162. Jitlob li jsir iktar progress fil-

promozzjoni tal-interessi agrikoli tal-UE 

fin-negozjati kummerċjali bilaterali reċenti, 

b'mod partikolari fir-rigward tal-aċċess 

għas-suq għall-prodotti agroalimentari ta' 

kwalità għolja tal-UE u l-protezzjoni tal-

indikazzjonijiet ġeografiċi f'pajjiżi terzi; 

jitlob li din ix-xejra titkompla u titjieb; 
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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 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 li jiġu nnotifikati lill-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; 

jenfasizza, barra minn hekk, li l-pagamenti 

tal-VCS huma importanti għaż-żamma tad-
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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; 

diversità tal-UE tal-produzzjoni agrikola, 

tal-impjiegi agrikoli u tas-sistemi tal-

produzzjoni sostenibbli; 
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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 

 

 


