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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-Artikolu 42 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) 
jiddikjara li r-regoli dwar il-kompetizzjoni għandhom japplikaw għall-produzzjoni u l-
kummerċ ta' prodotti agrikoli biss sa fejn ikun iddeterminat mill-Parlament Ewropew u 
mill-Kunsill u billi jitqiesu l-objettivi stabbiliti għall-politika agrikola komuni (PAK) fl-
Artikolu 39 tat-TFUE;

B. billi wieħed mill-objettivi tal-PAK stabbiliti fl-Artikolu 39 tat-TFUE huwa l-iżgurar ta' 
standard ta' għajxien ġust għall-komunità agrikola, b'mod partikolari billi jiżdied il-
qligħ individwali tal-persuni li jaħdmu fl-agrikoltura;

C. billi l-Qorti tal-Ġustizzja, fis-sentenza tagħha tal-14 ta' Novembru 20171 ("il-Kawża 
Endives"), ikkonfermat li l-PAK tieħu preċedenza fuq ir-regoli tal-kompetizzjoni; billi l-
Qorti ddeċidiet li l-prattiki relatati ma' konċertazzjoni dwar il-prezzijiet jew il-
kwantitajiet imqiegħda fis-suq jew l-iskambji ta' informazzjoni strateġika jistgħu 
jevitaw il-projbizzjoni ta' ftehimiet, deċiżjonijiet u prattiki miftiehma stabbiliti fl-
Artikolu 101(1) tat-TFUE jekk ikunu maqbula bejn il-membri tal-istess organizzazzjoni 
ta' produtturi (OP) jew l-istess assoċjazzjoni ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi (APO) 
rikonoxxuti minn Stat Membru u jkunu strettament meħtieġa biex jintlaħaq wieħed jew 
aktar mill-objettivi assenjati lil dawn l-organizzazzjonijiet, f'konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-UE;

D. billi r-Regolament (UE) Nru 2017/23932 ("ir-Regolament Omnibus") fih derogi mill-
applikazzjoni tal-Artikolu 101 tat-TFUE, li jistabbilixxu, b'mod partikolari, li l-
attivitajiet kollettivi tal-OP u l-AOP tagħhom huma meħtieġa biex jinkisbu l-objettivi 
tal-PAK kif definiti fl-Artikolu 39 tat-TFUE dment li l-attivitajiet konġunti jiġu 
eżerċitati b'mod ġenwin u jgħinu biex itejbu l-kompetittività tal-bdiewa; billi, bħala 
riżultat, attivitajiet bħall-ippjanar tal-produzzjoni u n-negozjar tal-kuntratti huma eżenti 
mid-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 101 tat-TFUE;

E. billi n-natura speċifika u l-karatteristiċi strutturali tas-settur agrikolu tal-UE, li f'termini 
ekonomiċi huwa magħmul prinċipalment minn farms żgħar, jirriżultaw fi produzzjoni 
frammentata u f'diffikultajiet u sfidi li xi bdiewa qed jiffaċċjaw biex jirreaġixxu u 
jadattaw għall-bidliet u d-domandi tas-swieq; billi dan jikkuntrasta mal-livell għoli ta' 
konċentrazzjoni tal-operaturi l-oħra fil-katina tal-provvista tal-ikel, li jirriżulta fi 
żvantaġġi serji f'termini tas-setgħa ta' negozjar tal-bdiewa u għandu jitqies mill-
Kummissjoni u mill-awtoritajiet nazzjonali meta japplikaw r-regoli tal-kompetizzjoni;

F. billi l-PAK tal-ġejjieni għandha tiffoka fuq l-appoġġ għall-farms żgħar u dawk tal-
familji filwaqt li tiżgura li jkunu qed jiġu implimentati l-prattiki tal-biedja sostenibbli; 

1 Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Novembru 2017, President tal-Autorité de la concurrence vs 
Association des producteurs vendeurs d'endives (APVE) et.
2 ĠU L 350, 29.12.2017, p. 15.
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billi dawn l-għanijiet jistgħu jinkisbu biss billi jittieħed approċċ uniformi fil-politiki 
kollha tal-UE, inkluża l-politika tal-kompetizzjoni;

G. billi diżastri naturali mhux mistennija u ċirkostanzi ta' produzzjoni imprevedibbli, bħal 
kundizzjonijiet tat-temp ħżiena u tifqigħat ta' mard, x'aktarx li jagħmlu s-suq għall-
prodotti agrikoli saħansitra aktar instabbli u soġġett għal kriżi, u jkomplu jdgħajfu l-
pożizzjoni ta' negozjar tal-bdiewa vis-à-vis ix-xerrejja; billi l-aċċess għal miżuri 
eċċezzjonali li għandhom l-għan li jippreservaw l-istabilità tas-suq huwa, f'dan ir-
rigward, importanti;

H. billi l-kooperazzjoni bejn il-bdiewa għandha rwol essenzjali fit-tisħiħ tal-pożizzjoni 
tagħhom fil-katina tal-provvista tal-ikel, tikkontribwixxi għall-objettivi tal-PAK u tgħin 
lill-bdiewa jwieġbu għat-talbiet tas-soċjetà li dejjem qed jiżdiedu; billi ħafna bdiewa tal-
UE għadhom ma jistgħux jibbenefikaw minn sħubija fl-organizzazzjonijiet tal-
produtturi, li b'hekk jagħmlu l-pożizzjoni tagħhom fil-katina tal-provvista tal-ikel ferm 
vulnerabbli, u b'hekk inaqqsu s-setgħa ta' negozjar tagħhom; billi għalhekk hemm bżonn 
li jissaħħu l-OP, inkluż permezz tal-konsolidazzjoni, u l-AOP;

I. billi l-kompetittività tal-bdiewa tal-UE tiddependi ħafna fuq il-funzjonament xieraq u 
ġust tas-suq intern kif ukoll fuq l-interpretazzjoni ċara u l-infurzar tal-għajnuniet mill-
Istat u tar-regoli tal-politika tal-kompetizzjoni li jirregolaw l-operaturi kollha tal-katina 
agroalimentari u, b'mod partikolari, l-OP, l-AOP, u fuq forom oħrajn ta' kooperazzjoni 
bejn il-produtturi fis-settur agrikolu;

J. billi l-prattiki abbużivi u t-tendenza dejjem akbar ta' konsolidazzjoni fis-setturi tal-
produzzjoni u tal-bejgħ bl-imnut tal-katina tal-provvista agrikola u dik tal-ikel ifixklu l-
kompetizzjoni u l-innovazzjoni, u b'hekk jaffettwaw direttament u indirettament kemm 
lill-produtturi kif ukoll lill-konsumaturi;

K. billi t-teknoloġiji diġitali jistgħu jgħinu lill-bdiewa Ewropej biex jipprovdu ikel sikur, 
sostenibbli u ta' kwalità u jgħinu biex inaqqsu l-impatti ambjentali tal-agrikoltura, itejbu 
l-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-bdiewa u jżidu l-attraenza rurali, b'mod partikolari 
għal ġenerazzjonijiet iżgħar; billi hemm inqas inċentiv għas-settur privat li jinvesti fil-
forniment tal-broadband f'dawn iż-żoni;

1. Jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu kont speċifiku tal-fatt li, kif iddeċidiet il-Qorti tal-
Ġustizzja, l-għanijiet tal-PAK iridu jingħataw prijorità fuq dawk relatati mal-politika 
tal-kompetizzjoni, billi r-regoli tal-kompetizzjoni jiġu applikati b'mod aktar ċar, aktar 
flessibbli u aktar prevedibbli għall-produtturi u l-OP; 

2. Jenfasizza li minħabba n-natura speċifika u ċ-ċikli ta' produzzjoni twal tagħha, il-biedja 
ma tista' titqabbel mal-ebda attività oħra f'dik li tikkonċerna l-elastiċità tal-provvista, u 
li għalhekk, il-loġika tas-suq ma tistax tiġi applikata għas-settur tal-biedja bl-istess mod 
li tiġi applikata f'setturi oħrajn;

3. Jilqa' l-istudju tal-2018 li sar f'isem il-Kummissjoni dwar l-OP u l-attivitajiet tagħhom 
fis-setturi taż-żejt taż-żebbuġa, taċ-ċanga u l-vitella, u tar-raba' li jinħadem, li jafferma 
mill-ġdid l-importanza ta' dawn l-organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet tagħhom 
sabiex tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-produtturi primarji fil-katina tal-ikel u tingħata 
kontribuzzjoni pożittiva għall-objettivi tal-PAK stabbiliti fl-Artikolu 39 tat-TFUE; 
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jinnota li l-konklużjonijiet tal-istudju jindikaw li hemm ħames darbiet aktar OP/AOP 
mhux rikonoxxuti minn dawk formalment rikonoxxuti u li n-nuqqas ta' appoġġ mill-
gvernijiet joħloq sfida għat-twaqqif ta' OP u AOP; jiddispjaċih dwar il-fatt li l-OP ma 
ġewx żviluppati sal-istess punt fl-Istati Membri kollha u jitlob li jitneħħew l-ostakoli li 
għad fadal fil-proċess ta' rikonoxximent u li tiġi garantita ċ-ċertezza legali; jistieden lill-
Kummissjoni, f'dan ir-rigward, biex tqajjem kuxjenza dwar il-benefiċċji li l-OP jiġu 
rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/20133 li jistabbilixxi organizzazzjoni 
komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli (Regolament dwar OKS Unika), u jħeġġeġ l-
istabbiliment ta' aktar OP bħala mod għall-bdiewa biex isaħħu l-pożizzjoni tagħhom u 
jinnegozjaw b'mod effettiv il-prezz u jindirizzaw l-iżbilanċi fil-poter fil-katina tal-
provvista tal-ikel, fost ir-rwoli l-oħra tagħhom;

4. Iqis li huwa essenzjali li jiġu ċċarati d-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-OP, l-AOP u l-
organizzazzjonijiet interprofessjonali fir-Regolament dwar OKS Unika fil-qafas tar-
riforma attwali tal-PAK, b'mod partikolari fir-rigward tal-politika tal-kompetizzjoni, 
billi jibnu fuq il-progress li sar mir-Regolament Omnibus, u b'mod konformi mas-
sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża Endives, u b'hekk jipprovdu aktar ċertezza 
legali u jtejbu l-pożizzjoni tal-bdiewa fil-katina tal-ikel;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-implimentazzjoni tal-Artikolu 209 tar-Regolament 
(UE) Nru 1308/209 dwar OKS Unika u tiċċara l-kamp ta' applikazzjoni tiegħu, 
speċifikament fir-rigward tal-eċċezzjonijiet għar-regoli tal-kompetizzjoni mogħtija lil 
ċerti ftehimiet u prattiki ta' bdiewa f'assoċjazzjonijiet, sabiex dawk ikkonċernati 
jingħataw aktar ċarezza u ċertezza legali meta dan l-artikolu jiġi implimentat, u biex il-
Kummissjoni tingħata aktar flessibilità fl-implimentazzjoni ta' dan l-artikolu;

6. Jilqa' l-istudju kkompilat għall-Kummissjoni dwar l-aħjar modi ta' kif iridu jiġu ffurmati 
l-OP, iwettqu l-attivitajiet tagħhom u jiġu appoġġati, li jirrikonoxxi l-kontribut li l-OP u 
l-AOP jagħtu għall-iżvilupp ekonomiku, tekniku u soċjali tal-membri tagħhom, b'effetti 
indiretti ta' benefiċċju potenzjali għall-bdiewa li mhumiex membri ta' OP u 
esternalitajiet pożittivi għal operaturi oħrajn fil-katina tal-provvista tal-ikel; jenfasizza l-
ħtieġa li tiġi żgurata ċertezza legali għall-OP, b'mod partikolari fir-rigward tal-kriterji u 
l-attivitajiet ta' rikonoxximent;

7. Jirrikonoxxi r-rwol tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali fil-katina, li jservu ta' 
pjattaforma għad-djalogu, ir-riċerka u l-iżvilupp, l-aħjar prattiki u t-trasparenza tas-suq;

8. Jitlob li r-rwol tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali jissaħħaħ sabiex jiġu promossi 
relazzjonijiet aktar ibbilanċjati fil-katina tal-ikel u jappoġġa l-estensjoni tal-klawsola 
dwar il-kondiviżjoni tal-valur sabiex din tkopri lill-operaturi kollha pjuttost milli lill-
ewwel xerrej biss, f'konformità mal-abbozz ta' rapport adottat f'April 2019 mill-Kumitat 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali tal-Parlament dwar l-organizzazzjoni komuni l-
ġdida tas-swieq fil-prodotti agrikoli bħala parti mir-riforma li jmiss tal-PAK.

9. Jitlob li tiġi prevista, skont l-Artikolu 210 tar-Regolament dwar OKS Unika, deroga 
awtomatika u espliċita mill-Artikolu 101 tat-TFUE, soġġetta għall-prinċipji ta' neċessità 
u proporzjonalità, li tippermetti lill-organizzazzjonijiet agrikoli interprofessjonali 
jwettqu l-kompiti assenjati lilhom mir-Regolament dwar OKS Unika bil-għan li 

3 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.
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jkomplu jintlaħqu l-għanijiet tal-Artikolu 39 tat-TFUE;

10. Jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 222 tar-Regolament 
dwar OKS Unika jiġu attivati b'mod rapidu sabiex jiġu indirizzati d-distorsjonijiet serji 
tas-suq;

11. Jilqa' s-suċċess tal-miżuri ta' ġestjoni tal-provvista introdotti għall-ġobon u l-perżut ta' 
kwalità fuq talba tal-OP, tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali u tal-gruppi ta' 
operaturi; jappella għall-estensjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament dwar OKS 
Unika li jawtorizzaw l-introduzzjoni ta' regoli ta' kontroll tal-provvista biex ikopru l-
prodotti kollha li jibbenefikaw minn denominazzjoni ta' oriġini protetta (DOP) jew minn 
indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP), sabiex jinkiseb bilanċ aħjar bejn il-provvista u d-
domanda;

12. Jitlob lill-Kummissjoni tinvolvi ruħha f'djalogu mal-partijiet interessati rilevanti kollha 
dwar il-funzjonament tal-katina agrikola u tal-provvista tal-ikel, u biex tadatta l-politika 
tal-kompetizzjoni tal-UE skont l-aktar żviluppi riċenti fl-ambjent kummerċjali;

13. Jilqa' l-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/633 tas-17 ta' April 2019 dwar prattiki 
kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina agrikola u 
tal-provvista tal-ikel4, li tirrappreżenta l-ewwel pass importanti biex tiġi żgurata l-
korrettezza bejn l-operaturi u biex jiġi indirizzat l-iżbilanċ tas-setgħa ta' negozjar fil-
katina tal-provvista tal-ikel; iħeġġeġ lill-Istati Membri jittrasponu d-direttiva mingħajr 
dewmien u jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib il-progress tat-traspożizzjoni 
u tippromwovi l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri; iħeġġeġ lill-Istati 
Membri jelenkaw aktar prattiki inġusti bħala projbiti u jistabbilixxu standards ogħla;

14. Madankollu jiddispjaċih dwar il-fatt li l-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva dwar il-
prattiki inġusti fil-katina tal-provvista tal-ikel ma jkoprix lill-fornituri kollha peress li 
jeskludi lil dawk li mhumiex SMEs, u jiddispjaċih dwar il-fatt li l-bejgħ b'telf mhuwiex 
fil-lista tal-prattiki li huma pprojbiti fil-livell tal-UE;

15. Jesprimi tħassib dwar il-pressjoni 'l isfel mhux sostenibbli fuq il-prezzijiet tal-farms li 
tirriżulta mis-setgħa eċċessiva tal-proċessuri jew tax-xerrejja aktar 'l isfel fil-ktajjen tal-
provvista agrikola; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tirrevedi l-approċċ tagħha fil-valutazzjoni 
tal-abbuż tal-pożizzjonijiet dominanti fis-suq sabiex tinkludi każijiet li jpoġġu pressjoni 
'l isfel mhux sostenibbli fuq il-prezzijiet tal-farms, irrispettivament minn jekk 
jirriżultawx fi prezzijiet ogħla għall-konsumaturi; iqis li l-interess aktar wiesa' tal-
konsumaturi jinkludi l-appoġġ favur dħul ġust għall-bdiewa billi jiġi żgurat sehem ġust 
tal-valur iġġenerat tul il-katina tal-provvista tal-ikel, sabiex jiġi żgurat li jkun hemm 
settur agrikolu li jkun ekonomikament u ambjentalment sostenibbli;

16. Itenni li l-appoġġ tal-PAK huwa mfassal, inter alia, biex jiżgura s-sostenibilità tal-farms 
u jħeġġeġ lill-bdiewa jipproduċu ikel ta' kwalità bi prezzijiet raġonevoli; jesprimi t-
tħassib tiegħu dwar id-differenza dejjem akbar bejn il-prezz tal-produzzjoni u l-prezz 
tal-bejgħ fis-settur tal-ikel; jistieden lill-Kummissjoni tidentifika u timplimenta miżuri 
effettivi tas-suq li jnaqqsu dan id-distakk u jistabbilixxu korrelazzjoni bbilanċjata u 

4 ĠU L 111, 25.4.2019, p. 59.
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sostenibbli bejn it-tnejn;

17. Jirrikonoxxi r-rwol possibbli li għandhom l-alleanzi tax-xerrejja fil-ħolqien ta' effiċjenzi 
ekonomiċi fil-katina agrikola u dik tal-provvista tal-ikel; jenfasizza, madankollu, li n-
nuqqas attwali ta' informazzjoni ma jippermettix li ssir evalwazzjoni tal-effetti 
ekonomiċi ta' alleanzi tax-xerrejja bħal dawn fuq il-funzjonament tal-katina tal-
provvista, b'mod partikolari fuq l-allinjamenti strateġiċi possibbli, li jistgħu jirriżultaw 
f'kompetizzjoni mnaqqsa u marġni iżgħar għall-investiment u l-innovazzjoni; jistieden 
lill-Kummissjoni tkompli l-analiżi fid-dettall tagħha sabiex tiddermina l-portata u l-
effett tal-alleanzi tax-xerrejja fuq il-funzjonament ekonomiku tal-katina agrikola u dik 
tal-provvista tal-ikel, b'mod partikolari għall-bdiewa, il-produtturi u l-fornituri ż-żgħar u 
l-SMEs;

18. Jilqa' l-pubblikazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/1150 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza 
għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online5; jieħu nota tal-ftuħ 
min-naħa tal-Kummissjoni ta' investigazzjoni formali dwar l-antitrust li tivvaluta l-użu 
minn Amazon ta' data sensittiva miġbura minn bejjiegħa bl-imnut indipendenti u l-
abbużi possibbli tar-rwol doppju tiegħu bħala bejjiegħ bl-imnut u post tas-suq, u 
jesprimi tħassib dwar paralleli possibbli fil-pjattaformi tas-supermarkets Ewropej; 
jenfasizza li trattament potenzjalment differenzjat jew diskriminatorju bejn id-ditti 
proprji u prodotti oħra bl-imnut jista' jfixkel il-kompetizzjoni fis-suq u jnaqqas l-
innovazzjoni u l-għażla tal-prodotti għall-konsumaturi; jenfasizza li l-Kummissjoni u l-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali jeħtieġ li jwettqu r-rwol tagħhom biex 
jiżguraw li ma jinħolqux sitwazzjonijiet bħal dawn;

19. Jilqa' l-pubblikazzjoni tar-rapport tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-
kompetizzjoni fis-settur agrikolu; jinnota li parti sinifikanti mill-ksur tal-liġi tal-
kompetizzjoni fis-settur agrikolu titwettaq mill-proċessuri tal-prodotti agrikoli, filwaqt li 
l-biċċa l-kbira tal-ilmenti jsiru mill-bdiewa; jappella għal superviżjoni effikaċi mill-
Kummissjoni tal-kumpaniji attivi fis-suq tal-ipproċessar tal-ikel;

20. Ifakkar li seħħ ristrutturar orizzontali u vertikali sinifikanti li wassal għal aktar 
konsolidazzjoni fis-setturi diġà kkonċentrati taż-żerriegħa, l-agrokimika, il-fertilizzanti, 
il-ġenetika tal-annimali u s-setturi tal-makkinarju tal-farms, kif ukoll fl-ipproċessar u 
fil-bejgħ bl-imnut; meta l-Kummissjoni tivvaluta fużjonijiet f'dawn is-setturi, jistedinha 
tikkunsidra impatti li jmorru lil hinn mill-prezzijiet tal-konsumatur; jenfasizza li l-
interessi tal-bdiewa, taċ-ċittadini u tal-ambjent tal-UE jridu jiġu protetti, billi jiġi 
vvalutat b'mod komprensiv u olistiku l-impatt, fil-livell tal-farms, ta' mergers u 
akkwiżizzjonijiet fost il-fornituri ta' prodotti agrikoli, inklużi l-produtturi ta' prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti;

21. Iqis li huwa essenzjali li l-Kummissjoni tkompli l-monitoraġġ bir-reqqa tagħha tas-suq 
tal-UE għall-pestiċidi, iż-żrieragħ u l-karatteristiċi tal-pjanti, kif ukoll timmonitorja l-
impatt tad-diġitalizzazzjoni fuq is-settur agrikolu;

22. Iqis li l-ispejjeż tal-produzzjoni jridu jitqiesu bis-sħiħ meta jkun qed jintlaħaq ftehim 
dwar il-prezzijiet fil-kuntratti bejn il-produtturi u l-bejjiegħa bl-imnut/proċessuri, u l-

5 ĠU L 186, 11.7.2019, p. 57.
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prezzijiet għandhom jipprovdu wkoll remunerazzjoni ġusta għall-bdiewa; jenfasizza l-
ħtieġa ta' aktar trasparenza tas-suq biex tikkontribwixxi għal trażmissjoni aktar ġusta 
tal-prezzijiet tul il-katina tal-provvista; jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb id-data tal-
osservatorju tas-suq dwar il-volumi, il-prezzijiet u l-marġnijiet, b'mod partikolari fis-
settur organiku; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa indikaturi għall-ispejjeż u l-
marġnijiet tal-produzzjoni li jkunu jistgħu jservu ta' referenza f'kuntratti li jqisu aħjar l-
ispiża tal-produzzjoni u r-remunerazzjoni; jitlob li l-Kummissjoni tiżgura linji gwida 
ċari dwar il-kondiviżjoni tal-valur tul il-katina tal-provvista sabiex tiffaċilita t-
trażmissjoni tal-prezzijiet f'livelli li jkunu ġusti kemm għall-konsumatur kif ukoll għall-
produttur;

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistabbilixxi pjattaforma permanenti ta' informazzjoni fil-
livell tal-UE dwar l-għodod ta' ġestjoni tar-riskju biex tgħin lill-bdiewa jiffaċċjaw l-
inċertezza klimatika, il-volatilità tas-suq u riskji oħra fejn il-partijiet ikkonċernati jkunu 
jistgħu jiskambjaw l-aħjar prattiki, kif stipulat fil-komunikazzjoni tagħha dwar il-
ġejjieni tal-ikel u tal-biedja ta' Novembru 2017;

24. Jirrimarka li disparitajiet kbar fil-pagamenti diretti jxekklu inizjattivi sostenibbli tal-
bdiewa favur il-klima u l-ambjent u jfixklu l-kompetizzjoni fl-UE; ifakkar fl-impenn li 
ħa l-Kunsill Ewropew fis-7 u t-8 ta' Frar 2013 biex jarmonizza l-pagamenti fl-UE kollha 
sal-2013;

25. Jiġbed l-attenzjoni għall-ammont dejjem akbar ta' protesti tal-bdiewa u jinnota li l-
impatt kumulattiv tal-ftehimiet ta' kummerċ ħieles (FTAs) fuq is-settur agroalimentari 
tal-UE huwa wieħed mit-tħassib tagħhom; jistaqsi jekk l-FTAs iqegħdux lill-produtturi 
agroalimentari tal-UE fi żvantaġġ kompetittiv meta wieħed iqis id-differenzi fl-
istandards soċjali, ambjentali, tas-saħħa, tax-xogħol u tal-benessri tal-annimali f'pajjiżi 
terzi; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta, mill-aktar fis possibbli, l-
aħħar rapport tagħha dwar l-impatt kumulattiv ta' ftehimiet kummerċjali kurrenti u 
futuri, u jappella għall-applikazzjoni tal-prinċipji tar-reċiproċità u l-konformità għall-
prodotti agrikoli u għall-protezzjoni ta' setturi vulnerabbli f'negozjati kummerċjali futuri 
u kurrenti, filwaqt li tiżgura t-twettiq tal-ispezzjonijiet kollha meħtieġa;

26. Iqis li hemm bżonn li d-domanda pubblika għal sistemi tal-ikel aktar sostenibbli tiġi 
indirizzata fil-politika tal-kompetizzjoni sabiex jiġi integrat aħjar il-valur ta' beni 
pubbliċi fl-ipprezzar tal-ikel, filwaqt li jitqies it-tħassib soċjali, ambjentali u tal-benessri 
tal-annimali; jistieden lill-Kummissjoni tiċċara, għall-produtturi u l-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni nazzjonali, il-kundizzjonijiet li taħthom jistgħu jsiru ftehimiet bejn 
operaturi fl-istess settur bil-għan li titjieb is-sostenibilità tal-katina tal-provvista tal-ikel 
mingħajr ksur tal-liġi dwar il-kompetizzjoni, u b'hekk jiġi rikonoxxut il-kontribut tal-
ftehimiet ta' sostenibilità favur it-titjib tal-produzzjoni ta' prodotti agrikoli, filwaqt li 
jkunu ta' benefiċċju għall-konsumaturi u s-soċjetà kollha kemm hi, partikolarment fil-
qafas tar-reviżjoni attwali tar-Regolamenti dwar Eżenzjoni Orizzontali ta' Kategorija u 
ta' linji gwida relatati; iqis li linji gwida ċari huma partikolarment rilevanti għas-settur 
agrikolu minħabba l-isfidi ambjentali li jeħtieġ li jiffaċċja u r-rekwiżiti tas-sostenibilità 
li jeħtieġ li jissodisfa;

27. Jinnota li l-Patt Ekoloġiku Ewropew irid jiżgura koerenza politika bejn l-agrikoltura, l-
azzjoni klimatika, l-ambjent u l-politika kummerċjali;
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28. Jenfasizza li l-istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" (F2F) u l-liġi tal-kompetizzjoni tal-UE 
jridu jirrikonoxxu l-kontribut importanti magħmul mill-produtturi primarji biex 
jipprovdu ikel ta' kwalità għolja u jwasslu beni pubbliċi lis-soċjetà, li attwalment mhux 
qed jiġu kkumpensati biżżejjed għalihom, u jridu jfittxu li jilħqu s-sostenibilità tul il-
katina tal-provvista tal-ikel kollha kemm hi; jinnota li l-istrateġija F2F tkun teħtieġ 
approċċ uniformi li jinkludi l-politiki kollha tal-UE, jissalvagwardja l-kompetizzjoni 
ġusta u jiżgura kundizzjonijiet ekwi għan-negozji kollha, u din l-istrateġija trid tqis l-
impatt tat-tibdil fil-klima fuq il-funzjonament u s-sostenibilità tal-katina tal-provvista 
tal-ikel u fuq is-sigurtà tal-ikel;

29. Jilqa' l-kontroll tal-idoneità li qed isir tal-pakkett tal-2012 dwar il-modernizzazzjoni tal-
għajnuna mill-Istat u, b'mod aktar speċifiku, ir-reviżjoni li għaddejja tar-Regolament 
dwar Eżenzjoni Agrikola ta' Kategorija (ABER) u l-linji gwida tal-Unjoni Ewropea 
għall-għajnuna mill-Istat fis-setturi tal-agrikoltura u l-forestrija fiż-żoni rurali, li mhux 
se jibqgħu japplikaw fil-31 ta' Diċembru 2020;

30. Iqis li l-finanzjament pubbliku huwa essenzjali biex jiżgura l-użu ta' networks tal-
broadband f'żoni rurali u remoti; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi u tappoġġa lil 
dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fis-settur pubbliku biex jesploraw aħjar il-possibilitajiet ta' 
appoġġ pubbliku abbażi tal-Linji Gwida tal-UE għall-applikazzjoni ta' regoli dwar l-
għajnuna mill-Istat fir-rigward tal-użu ta' networks tal-broadband, bil-għan li l-użu tal-
infrastruttura tal-broadband iseħħ aktar malajr u aktar faċilment, u biex tiżgura li ż-żoni 
rurali ma jitħallewx lura;

31. Jistieden lill-Kummissjoni teżenta mir-regoli ta' għajnuna mill-Istat id-dispożizzjonijiet 
fiskali li japplikaw speċifikament għas-settur agrikolu li l-Istati Membri introduċew 
biex jinkoraġġixxu lill-bdiewa jagħmlu tfaddil volontarju ta' prekawzjoni bil-ħsieb li 
jkunu jistgħu jiffaċċjaw aħjar ir-riskji miżjuda marbuta mal-klima u mas-saħħa, kif 
ukoll mal-kriżijiet ekonomiċi;

32. Jilqa' t-tlestija tar-rieżami tar-Regolament Agrikolu de minimis; jirrimarka li ż-żieda fl-
ammont massimu ta' għajnuna għal kull impriża u fil-limitu massimu nazzjonali, 
flimkien mal-applikazzjoni ta' limitu massimu settorjali, se jgħinu lill-farms jiffaċċjaw l-
isfidi klimatiċi filwaqt li jipprevjenu kwalunkwe distorsjoni tas-suq;

33. Jilqa' l-proposta għal regolament dwar il-programm tas-suq uniku, u, b'mod aktar 
speċifiku, l-azzjonijiet tal-katina tal-ikel appoġġati fih, bħal miżuri veterinarji u 
fitosanitarji, biex jiġu indirizzati l-kriżijiet tas-saħħa tal-annimali u tal-pjanti; iħeġġeġ 
lill-Kunsill u lill-Parlament jikkonkludu malajr in-negozjati u jadottaw ir-regolament;

34. Jissottolinja l-importanza ta' konklużjonijiet f'waqthom għaż-żewġ proposti tal-
Kummissjoni għal regolamenti ta' tranżizzjoni sabiex jiġu evitati dewmien u 
kumplikazzjonijiet li jistgħu jwasslu għal instabilità tas-suq;

35. Iqis li huwa essenzjali li jinżammu l-kompetenzi kollha relatati mal-applikazzjoni tal-
Artikoli 209 u 210 tar-Regolament dwar OKS Unika u mal-għajnuna mill-Istat għall-
iżvilupp ta' setturi tal-agrikoltura u tal-forestrija u ta' żoni rurali fi ħdan id-DĠ AGRI, 
biex b'hekk jiġi żgurat l-għarfien espert meħtieġ biex tiġi indirizzata n-natura speċifika 
ta' dawn is-setturi u l-koerenza sħiħa mal-objettivi u l-appoġġ previsti fil-PAK. 
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