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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, 

bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-

iżvilupp tas-sitwazzjoni tas-suq tal-prodotti magħmula mill-ħalib u l-operat tad-

dispożizzjonijiet tal-"Pakkett tal-Ħalib" (COM(2014)0354) (minn hawn 'il quddiem "ir-

rapport"), 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti 

agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, 

(KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/20071, u b’mod partikolari l-Artikolu 225(b) 

tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni ta' Diċembru 2014 dwar il-"Prospects for the 

EU agricultural markets and income 2014-2024" ("Prospetti għas-swieq u d-dħul agrikoli 

tal-UE 2014-2024"), 

1. Jirrimarka li r-rapport tal-Kummissjoni ġie ppubblikat qabel ma ġie impost l-embargo 

Russu u għalhekk mhuwiex riflessjoni eżatta tas-sitwazzjoni fis-settur tal-ħalib; 

2. Jenfasizza li l-kwistjoni tal-volatilità tal-prezzijiet hija l-isfida prinċipali li jsibu ma' 

wiċċhom il-bdiewa tal-ħalib;  

3. Jinnota f'dan ir-rigward li l-embargo Russu ta' dan l-aħħar fuq il-prodotti agrikoli wera 

b'mod drammatiku li l-qafas regolatorju biex jiġu ttrattati episodji ta' volatilità estrema tas-

swieq għandu jiġi msaħħaħ; 

4. Jinnota li l-evoluzzjoni tal-prezzijiet ma tidhirx li hija waħda omoġenja fl-Istati Membri 

kollha u li l-evoluzzjoni tal-prezzijiet tal-ħalib f'termini reali u l-kawżi tagħha setgħu ġew 

enfasizzati b'mod aktar qawwi fir-rapport; 

5. Jirrakkomanda li, bil-għan li tiġi pprevenuta instabilità ulterjuri tas-swieq, għandhom 

jinżammu kif inhuma d-deċiżjonijiet preċedenti dwar il-kwoti tal-ħalib u s-sistema tal-

kwoti tal-ħalib m'għandhiex tiġi aġġustata matul l-aħħar sena tas-sistema;  

6. Ifakkar li r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 jiddisponi li "biex jiġi żgurat l-iżvilupp 

vijabbli tal-produzzjoni u b'riżultat ta' hekk, livell tal-għajxien ġust għall-bdiewa fil-qasam 

tal-ħalib u l-prodotti tiegħu, il-qawwa ta’ negozjar li għandhom il-bdiewa vis-à-vis dik ta’ 

proċessuri għandha tissaħħaħ, u din għandha twassal għal distribuzzjoni aktar ġusta ta’ 

valur miżjud tul il-katina tal-provvista";  

7. Jiddispjaċih għall-fatt li mir-rapport mhuwiex ċar jekk il-Kummissjoni hijiex sodisfatta bl-

implimentazzjoni tal-għodda regolatorja l-ġdida u li l-Kummissjoni ma tikkwantifikax 
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x'għadd huwa mistenni ta' organizzazzjonijiet ġodda tal-produtturi, Stati Membri 

parteċipanti jew negozjati kollettivi; jinnota li lanqas mhuwa ċar l-effett li għandhom l-

għodod il-ġodda fuq il-prezzijiet tal-ħalib; jitlob f'dan ir-rigward għal lista preċiża tal-

effetti fuq il-prezzijiet tal-ħalib u reġistru preċiż tal-organizzazzjonijiet parteċipanti tal-

produtturi; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq, sa tmiem l-2015, valutazzjoni tal-Istati Membri 

wieħed wieħed tal-impatt tal-ftehimiet kollettivi fuq il-produzzjoni u l-prezzijiet; 

9. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tadotta objettivi ċari fir-rigward tal-organizzazzjonijiet 

tal-produtturi, il-kuntratti u n-negozjati kollettivi;  

10. Jenfasizza li mingħajr rieżami ċar tar-rwol tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-

organizzazzjonijiet interprofessjonali u tal-impatt mistenni tal-għodda regolatorja l-ġdida 

fuq il-prezzijiet tal-ħalib, l-adattament tal-għodda tal-Pakkett tal-Ħalib mhuwiex possibbli; 

11. Iqis b'mod favorevoli t-twaqqif ta' Osservatorju tas-Suq tal-Ħalib, iżda jenfasizza li 

għandu jkun hemm għodda ċara ta' informazzjoni tal-prezzijiet u l-volumi li tkun utli 

għall-bdiewa; hu tal-fehma li r-rwol tal-Osservatorju għandu jkun li jgħin lill-

Kummissjoni tanalizza s-swieq tal-ħalib f'dan il-kuntest il-ġdid, jagħti data tas-swieq aktar 

eżatta u informazzjoni aktar eżatta fuq ix-xejriet tas-swieq u li jenfasizza kwalunkwe 

riskju ta' żbilanċi tas-swieq, filwaqt li l-Kummissjoni mbagħad tieħu d-deċiżjonijiet 

meħtieġa; 

12. Jenfasizza li għandu jsir użu aktar effiċjenti ta' dan l-Osservatorju billi jiġu ffissati l-livelli 

ta' kriżi skont l-indikaturi stabbiliti għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi, ħaġa li 

tippermetti li jiġu applikati mekkaniżmi preventivi u ta' twissija bikrija; 

13. Jinnota, li skont il-Kummissjoni, "l-Istati Membri ma rrapportaw ebda effett sinifikanti 

tal-Pakkett tal-Ħalib fuq is-settur tal-ħalib f’reġjuni żvantaġġjati, partikolarment minħabba 

li d-dispożizzjonijiet ġew implimentati riċentament […]" u "s-sitwazzjonijiet u l-iżviluppi 

[…] huma pjuttost eteroġenji u jeħtieġu approċċ immirat"; 

14. Jirrakkomanda li l-appoġġ akkoppjat mal-produzzjoni tal-ħalib u l-appoġġ relatat mal-

produzzjoni tal-ħalib fir-reġjuni żvantaġġjati għandhom jiġu żviluppati u miżmuma fi 

ħdan approċċ strateġiku li jkun ta' perjodu twil ta' żmien; 

15. Jirrakkomanda li l-qafas ġuridiku għaż-żoni zvantaġġjati għandu jiġi msaħħaħ;  

16. Jenfasizza li l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni tas-swieq u l-effikaċja tal-istrumenti għandhom 

jiġu vvalutati wara li tkun ġiet fi tmiemha s-sistema tal-kwoti tal-ħalib; rapport ta' segwitu 

għandu jkun disponibbli fi żmien sentejn wara li tkun intemmet is-sistema tal-kwoti tal-

ħalib, fl-2017.  
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