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Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja 

2018/2037(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 10a (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 – wara li kkunsidra l-Inizjattiva taċ-

Ċittadini Ewropej (ECI) bit-titolu 

"Projbizzjoni tal-glifosat biex b'hekk in-

nies u l-ambjent ikunu protetti mill-

pestiċidi tossiċi", 

  

Or. en 
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Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 
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Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja 

2018/2037(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Bc 

 

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 tal-UE 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; 

Or. en 
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Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja 

2018/2037(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Bq 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Bq. billi hemm il-ħtieġa li titfassal 

miżura speċifika fil-qafas tal-iżvilupp 

rurali – iffukata fuq it-tmien prinċipji tal-

Ġestjoni Integrata tal-Organiżmi ta' Ħsara 

(IPM) tal-Unjoni Ewropea – sabiex jiġi 

mħeġġeġ it-tnaqqis fl-użu ta' pestiċidi serji 

u jitrawwem l-użu ta' alternattivi mhux 

kimiċi; 

Bq. billi hemm il-ħtieġa li titfassal 

miżura speċifika fil-qafas tal-iżvilupp 

rurali – iffukata fuq it-tmien prinċipji tal-

Ġestjoni Integrata tal-Organiżmi ta' Ħsara 

(IPM) tal-Unjoni Ewropea – sabiex jiġi 

mħeġġeġ it-tnaqqis serju fl-użu ta' pestiċidi 

serji u jitrawwem l-użu ta' alternattivi 

mhux kimiċi; 

Or. en 
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Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja 

2018/2037(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 2a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  2a. Jenfasizza li r-riforma tal-PAK 

għandha tikkontribwixxi għall-bini ta' 

sistema Ewropea ġdida tal-ikel 

b'konformità man-natura trasformattiva 

tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 

Sostenibbli u l-Ftehim ta' Pariġi; jemmen 

li, għal dan l-għan, hija meħtieġa bidla 

fundamentali minn "rivoluzzjoni 

ekoloġika" għal "approċċ 

agroekoloġiku", b'konformità mal-

konklużjonijiet tal-Valutazzjoni 

Internazzjonali tal-Għarfien, Xjenzi u 

Teknoloġiji Agrikoli għall-Iżvilupp 

(IAASTD) u mar-rakkomandazzjonijiet 

tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-

dritt għall-ikel (A/HRC/34/48), li jimplika 

rikonoxximent tal-multifunzjonalità tal-

agrikoltura u bidla rapida minn 

kultivazzjoni ta' monokultura abbażi tal-

użu intensiv ta' inputs kimiċi lejn 

agrikoltura diversifikata u sostenibbli 

abbażi ta' prattiki tal-biedja agroekoloġiċi, 

it-tisħiħ tas-sistemi tal-ikel lokali u tal-

biedja fuq skala żgħira u l-għoti ta' 

appoġġ lil tipi tradizzjonali ta' 

organizzazzjoni; 

Or. en 
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Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja 

2018/2037(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 6a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  6a. Jenfasizza li, biex jiġu żgurati 

kundizzjonijiet ekwi, huwa meħtieġ 

xenarju ta' referenza komuni tal-UE li 

jiggarantixxi d-drittijiet taċ-ċittadini għal 

ambjent b'saħħtu u għal ikel bnin u 

nutrijenti; iqis li dan ix-xenarju ta' 

referenza għandu jiġi stabbilit biex 

jikkonforma mal-liġijiet rilevanti u mal-

obbligi internazzjonali, u anke ma 

jippermetti "l-ebda ħsara" għall-ambjent 

jew għas-soċjetà; 

Or. en 
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Herbert Dorfmann 

Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja 

2018/2037(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 9a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  9a. Jinsisti fuq approċċ ibbażat fuq ir-

riżultati rigward il-pagamenti; jipproponi, 

għalhekk, l-inklużjoni tal-kwistjonijiet li 

ġejjin għall-indikaturi: 

–li jinżammu u jinħolqu impjiegi f'dan is-

settur; 

–li jinżammu l-azjendi agrikoli żgħar u ta' 

daqs medju; 

–is-saħħa u l-bijodiversità tal-ħamrija, ir-

rikkezza ta' speċijiet u gruppi 

tassonomiċi; 

–il-protezzjoni u l-ħolqien tal-ħamrija tal-

wiċċ u l-kopertura tal-ħamrija kontra l-

erożjoni; 

–it-tnaqqis fit-telf tan-nutrijenti u t-titjib 

fil-kwalità tal-ilma; 

–il-bijodiversità, inklużi r-rikkezza u l-

abbundanza tal-ispeċijiet tal-għasafar, 

dakkara selvaġġi u insetti; 

–it-tnaqqis tad-dipendenza fuq l-użu tal-

pestiċidi u l-adozzjoni ta' ġestjoni 

integrata ta' organiżmi ta' ħsara (IPM)1;  

______________ 

1 Skont id-Direttiva (2009/128/KE) dwar l-

Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi u l-
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Artikolu 67 tar-Regolament (KE) 

1107/2009. 
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Rapport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja 

2018/2037(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  25a. Jirrifjuta t-tnaqqis ta’ 25 % fil-

baġit għall-iżvilupp rurali kif deskritt fil-

proposta reċenti tal-QFP 2021-2027 tal-

2 ta' Mejju 2018; jinsisti li kwalunkwe 

tnaqqis fil-baġit fl-agrikoltura u l-iżvilupp 

rurali jrid iwassal għal tnaqqis tal-

ambizzjoni meta mqabbel tal-PAK attwali; 

  

Or. en 
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Herbert Dorfmann 

Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja 

2018/2037(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 140 

 

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' benefiċċju, 

partikolarment għall-akbar atturi f'uħud 

mis-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; 

Or. en 
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Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja 

2018/2037(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 143 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

143. Jenfasizza li, filwaqt li huwa 

importanti li titkompla l-ħidma għal żieda 

fl-aċċess għas-suq għall-prodotti agrikoli 

Ewropej, hemm bżonn miżuri adegwati 

għall-protezzjoni tal-agrikoltura Ewropea li 

jqisu t-tħassib speċifiku tas-settur, bħal 

mekkaniżmi ta' salvagwardja, l-esklużjoni 

potenzjali min-negozjati tas-setturi l-aktar 

sensittivi u l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' 

reċiproċità fil-kundizzjonijiet tal-

produzzjoni, sabiex jiġu żgurati 

kundizzjonijiet ekwi bejn il-bdiewa fl-UE u 

l-kompetituri barranin tagħhom; jinsisti li l-

produzzjoni Ewropea ma tridx tiġi 

mminata minn importazzjonijiet inferjuri u 

li mhumiex konformi mal-istandards; 

143. Jenfasizza li, filwaqt li huwa 

importanti li titkompla l-ħidma għal żieda 

fl-aċċess għas-suq għall-prodotti agrikoli 

Ewropej, hemm bżonn miżuri adegwati 

għall-protezzjoni tal-agrikoltura Ewropea li 

jqisu t-tħassib speċifiku tas-settur, bħal 

mekkaniżmi ta' salvagwardja biex jiġu 

evitati impatti soċjoekonomiċi negattivi 

fuq bdiewa fuq skala żgħira u fuq skala 

medja fl-UE u f'pajjiżi terzi, jew l-

esklużjoni potenzjali min-negozjati tas-

setturi l-aktar sensittivi u l-applikazzjoni 

tal-prinċipju ta' reċiproċità fil-

kundizzjonijiet tal-produzzjoni, sabiex jiġu 

żgurati kundizzjonijiet ekwi bejn il-bdiewa 

fl-UE u l-kompetituri barranin tagħhom; 

jinsisti li l-produzzjoni Ewropea ma tridx 

tiġi mminata minn importazzjonijiet 

inferjuri u li mhumiex konformi mal-

istandards; 

Or. en 
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Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja 

2018/2037(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 146a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  146a. Iqis, barra minn hekk, li prodotti 

manifatturati b'rabta mad-deforestazzjoni, 

il-ħtif tal-art jew tar-riżorsi u abbużi tad-

drittijiet tal-bniedem ma għandhomx 

jingħataw aċċess fis-suq tal-UE; 

Or. en 
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Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja 

2018/2037(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 168 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

168. Jirrikonoxxi l-importanza li fil-

proċess deċiżjonali dwar il-PAK jiġu 

involuti istituzzjonijiet u esperti 
responsabbli għall-politiki tas-saħħa u 

dawk ambjentali li jaffettwaw il-

bijodiversità, it-tibdil fil-klima, it-tniġġis 

tal-arja, tal-ħamrija u tal-ilma; 

168. Jirrikonoxxi li l-istituzzjonijiet u l-

esperti kollha rilevanti responsabbli għall-

politiki tas-saħħa u dawk ambjentali li 

jaffettwaw il-bijodiversità, it-tibdil fil-

klima, it-tniġġis tal-arja, tal-ħamrija u tal-

ilma għandhom ikunu involuti fil-proċess 

deċiżjonali dwar il-PAK, speċjalment fl-

ippjanar strateġiku tal-Istati Membri; 

Or. en 
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Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja 

2018/2037(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 171 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

171. Ifakkar li l-ġuħ u l-malnutrizzjoni 

fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp huma relatati 

l-aktar man-nuqqas ta' kapaċità tal-akkwist 

u/jew man-nuqqas ta' kapaċità min-naħa 

tal-foqra f'żoni rurali li jkunu 

awtosuffiċjenti; iħeġġeġ lill-UE, għalhekk, 

tgħin b'mod attiv lill-pajjiżi fil-fażi tal-

iżvilupp jegħlbu l-ostakoli (bħalma huma l-

infrastruttura ta' kwalità baxxa u l-loġistika 

dgħajfa) għall-produzzjoni agrikola 

tagħhom; 

171. Ifakkar li l-ġuħ u l-malnutrizzjoni 

fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp huma relatati 

l-aktar man-nuqqas ta' kapaċità tal-akkwist 

u/jew man-nuqqas ta' kapaċità min-naħa 

tal-foqra f'żoni rurali li jkunu 

awtosuffiċjenti; iħeġġeġ, għalhekk, lill-UE 

tgħin b'mod attiv lill-pajjiżi fil-fażi tal-

iżvilupp jegħlbu l-ostakoli (bħalma huma l-

infrastruttura ta' kwalità baxxa u l-loġistika 

dgħajfa) għall-produzzjoni agrikola 

tagħhom stess, inkluż billi jwaqqfu l-

prattiki tad-dumping assoċjati ma' aġenda 

tal-esportazzjoni aggressiva; 

Or. en 

 

 


