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SUĠĠERIMENTI 

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

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

riżoluzzjoni tiegħu: 

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

l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet rigward l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, il-

fondi operattivi u l-programmi operazzjonali fis-settur tal-frott u l-ħaxix mir-riforma tal-

2007 'l hawn (COM(2014)0112), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 18(4) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 li 

jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi 

għal ċerti prodotti agrikoli1, 

A. billi r-riforma tal-2007 kienet immirata biex issaħħaħ lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi 

tal-frott u l-ħaxix billi tipprovdi firxa aktar estensiva ta' għodda li jippermettu, fost miżuri 

oħra, il-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji tas-suq, kif ukoll it-tisħiħ u l-konċentrazzjoni tal-

provvista, it-titjib tal-kwalità u l-kompetittività, l-adattament tal-provvista biex 

tikkorrispondi għas-suq, u l-forniment ta' appoġġ tekniku għal produzzjoni li ma tagħmilx 

ħsara lill-ambjent 

B. billi nħolqu inċentivi biex iħeġġu fużjonijiet bejn organizzazzjonijiet tal-produtturi u 

assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi, kif ukoll favur koperazzjoni 

transnazzjonali, b'mod li tiġi żviluppata s-setgħa ta' negozjar tal-organizzazzjonijiet tal-

produtturi fil-katina ta' distribuzzjoni; 

C. billi l-organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix jistgħu jistabbilixxu 

fond operattiv għall-finanzjament tal-programmi operattivi approvati mill-Istati Membri; 

D. billi dawn il-fondi jiġu ffinanzjati mill-kontribuzzjonijiet mill-membri tal-organizzazzjoni 

tal-produtturi jew mill-organizzazzjoni tal-produtturi nnifisha u mill-assistenza finanzjarja 

tal-UE, u billi dan il-kofinanzjament irawwem l-impenn min-naħa tal-benefiċjarji u jgħin 

biex jiżgura li jagħmlu użu tajjeb mill-assistenza, kif ukoll għandu effett multiplikatur; 

E. billi f'ċerti reġjuni jista' jingħata appoġġ tranżizzjonali biex il-produtturi li jixtiequ 

jakkwistaw l-istatus ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi jitħeġġu jifformaw gruppi ta' 

produtturi, u billi dan il-finanzjament jista' jiġi parzjalment rimborżat mill-UE u jintemm 

fil-mument li l-grupp ta' produtturi jiġi rikonoxxut bħala organizzazzjoni tal-produtturi; 

1. Jindika li l-konsultazzjoni pubblika rigward l-alternattivi politiċi u l-valutazzjoni tal-

impatt tagħhom fir-rigward tar-rieżami tar-reġim tal-UE għas-settur tal-frott u l-ħaxix 

imwettaq mill-Kummissjoni mill-4 ta' Ġunju 2012 sad-9 ta' Settembru 2012 żvelaw li l-

maġġoranza hi favur it-tkomplija tar-reġim; 

2. Jinnota li, skont id-data pprovduta mir-rapport imsemmi hawn fuq: 

                                                 
1 ĠU L 154, 17.6.2009, p. 1. 
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(a) kien hemm tnaqqis żgħir bejn l-2003 u l-2010 fl-erja totali tal-UE miżrugħa bil-frott u 

l-ħaxix (– 6 %) u waqgħa aktar drastika fl-għadd ta' azjendi agrikoli bi frott u ħaxix (–

 39 %); 

(b) kien hemm żieda fl-erja medja miżrugħa bil-frott u l-ħaxix għal kull azjenda agrikola; 

(c) kien hemm waqgħa żgħira fil-volum tal-produzzjoni tal-frott u l-ħaxix fl-UE, jiġifieri 

tnaqqis ta' 3 % fil-produzzjoni medja tal-frott u l-ħaxix fil-perjodu bejn l-2008 u l-

2010 meta mqabbel ma' dak ta' bejn l-2004 u l-2006; u  

(d) fl-istess perjodu l-valur medju tal-produzzjoni tal-frott u l-ħaxix f'prezzijiet attwali 

żdied ftit: + 6.5 %; 

3. Jilqa': 

(a) il-fatt li ż-żieda fir-rata ta' organizzazzjoni, is-sehem tal-valur totali tal-produzzjoni 

tal-frott u l-ħaxix fl-UE kkummerċjalizzata mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-

assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi fl-2010 kienet ta' madwar 43 % 

(34 % fl-2004); 

(b) il-fatt li l-organizzazzjonijiet tal-produtturi saru aktar attraenti, bis-sehem totali tal-

produtturi ta' frott u ħaxix li huma membri ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi li żdied 

minn 10,4 % fl-2004 għal 16,5 % fl-2010; u 

(c) il-fatt li l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi saru aktar attraenti, kif 

tixhed iż-żieda mgħaġġla fl-għadd tagħhom, flimkien maż-żieda sostanzjali fl-għadd u 

fis-sehem tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi li huma membri ta' assoċjazzjonijiet ta' 

organizzazzjonijiet tal-produtturi. 

4. Jiddispjaċih dwar il-fatt li r-rata ta' organizzazzjoni għadha baxxa f'diversi Stati Membri, 

b'organizzazzjonijiet tal-produtturi li huma żgħar f'termini kemm tal-għadd tal-membri 

produtturi u kemm tal-valur totali tal-produzzjoni għas-suq, u li l-biċċa l-kbira tal-

produtturi, partikolarment f'xi Stati Membri tan-Nofsinhar u xi Stati Membri li ngħaqdu 

mal-UE fl-2004 u wara, huma esklużi mill-benefiċċji diretti tar-reġim tal-UE għas-settur 

tal-frott u l-ħaxix; 

5. Jindika l-ħtieġa li tittejjeb ir-rata ta' organizazzjoni fis-settur, peress li hu evidenti li hi 

ogħla fir-reġjuni fejn il-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni huma l-aktar modernizzati u 

indirizzati lejn l-esportazzjoni, waqt li hi l-aktar baxxa fil-pajjiżi li għal ħafna snin ma 

kellhomx opportunità li jużaw il-fondi operattivi; 

6. Jikkunsidra li hemm bżonn, għaldaqstant, li l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jsiru aktar 

attraenti billi titnaqqas il-burokrazija żejda u jittejjeb l-appoġġ mogħti lil dawn il-gruppi 

mill-Unjoni Ewropea, kif ukoll billi jsir titjib għall-mekkaniżmi għall-ġestjoni ta' kriżijiet; 

7. Jindika li l-kundizzjonijiet biex jiġi applikat ir-reġim ta' assistenza u biex jiġu ġġustifikati 

l-applikazzjonijiet huma eċċessivi u mhumiex preċiżi, u huma soġġetti għal varjetà ta' 

verifiki minn sensiela ta' korpi amministrattivi li ta' spiss la jkunu konsistenti u lanqas 

preċiżi, u jwasslu biex ċerti tipi ta' sħab jabbandunaw ir-reġim u ċerti organizzazzjonijiet 
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tal-produtturi jiddeċiedu li ma jippreżentawx programmi operattivi; jikkunsidra li, f'dan il-

kuntest, hu essenzjali li l-leġiżlazzjoni Ewropea dwar ir-rikonoxximent tal-

organizzazzjonijiet tal-produtturi tiġi ċċarata b'mod li tiggarantixxi s-sigurtà ġuridika tar-

reġim u tipprevjeni l-inċertezza fost il-produtturi; 

8. Jisħaq fuq il-fatt li l-objettiv li tintlaħaq rata medja ta' 60 % sal-2013 li kien ġie stabbilit 

fir-riforma tal-2007 kien wieħed eċċessiv u arbitrarju, peress li ma qiesx firxa ta' fatturi 

sinifikanti, bħall-adeżjoni tal-pajjiżi tal-Ewropa tal-Lvant u l-ħtieġa li l-karatteristiċi tas-

sistema jiġu adattati għal dawk il-pajjiżi; 

9. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-akbar organizzazzjonijiet tal-produtturi (madwar 18 % tal-

organizzazzjonijiet tal-produtturi kollha b'fatturat ta' aktar minn EUR 20 miljun) jirċievu 

madwar 70 % tal-assistenza finanzjarja tal-UE; 

10. Hu tal-fehma li l-rapporti ta' evalwazzjoni għall-2012 li ntbagħtu minn BE, CY, CZ, DK, 

DE, ES, FR, HU, IT, NL, AT, PT u UK jixhdu l-ħtieġa li jittejbu l-programmi operattivi 

b'mod li l-ispejjeż tal-produzzjoni jiġu ottimizzati, il-prezzijiet tal-produtturi jiġu 

stabilizzati u l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jsiru aktar attraenti; jindika li dawn il-

programmi jgħinu biex jinkisbu xi objettivi ambjentali bħall-preżervazzjoni tal-pajsaġġ, il-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, il-preżervazzjoni tal-kwalità tal-ajru, tal-ilma u tal-

ħamrija u t-tnaqqis tal-produzzjoni ta' skart; 

11. Jiddeplora d-dgħufijiet segwenti li ġew identifikati fit-twaqqif tal-istrateġiji nazzjonali: 

għadd wisq kbir ta' objettivi, nuqqas ta' miri predefiniti preċiżi għall-objettivi differenti, u 

b'mod partikolari l-effikaċja operattiva baxxa ħafna tal-istrumenti għall-prevenzjoni u l-

ġestjoni tal-kriżijiet, prinċipalment fir-rigward tal-assigurazzjoni tal-ħsad, il-promozzjoni 

u l-komunikazzjoni u l-irtirar ta' prodotti, l-aktar għax dawn iridu jiġu ffinanzjati għad-

detriment ta' miżuri strutturali oħra u l-għajnuna għall-irtirar f'ħafna każi mhijiex 

biżżejjed, u anke minħabba l-ammont konsiderevoli ta' burokrazija żejda involut; 

jiddeplora l-fatt li dawn l-istrumenti jistgħu jaffrontaw biss kriżijiet fis-suq individwali u 

mhumiex biżżejjed għall-ġestjoni ta' kriżijiet fuq skala kbira bħal dik attwali li qed tiġi 

kkawżata mill-embargo Russu;  

12. Jara ħtieġa li jiġu stabbiliti miżuri preventivi bħala għajnuna biex l-organizzazzjonijiet tal-

produtturi jikkalkolaw u jużaw l-indikaturi tal-prestazzjoni predefiniti b'mod korrett, u 

jisħaq fuq il-fatt li f'ħafna każi hemm għadd eċċessiv ta' indikaturi tal-prestazzjoni, u dan 

jagħmel il-proċedura estremament diffiċli kemm għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi u 

kemm għall-amministrazzjoni; jemmen li f'dan il-kuntest ikun ferm aktar utli li jkun 

hemm anqas indikaturi li però jkunu aktar sinifikanti; 

13. Jiddispjaċih dwar il-fatt li l-Kummissjoni evitat li tirrapporta dwar id-dgħufijiet fis-sistemi 

ta' kontroll rigward l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-programmi operattivi, u 

jenfasizza l-fatt li, fir-rapport annwali tagħha tal-2013, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 

żvelat nuqqasijiet fl-għoti ta' rikonoxximent lil gruppi ta' produtturi fil-Polonja; 

14. Jisħaq fuq il-fatt li d-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI fir-rapport ta' attività annwali tiegħu 

tal-2013 inkluda riżerva rigward l-għoti ta' rikonoxximent lil gruppi ta' produtturi fl-

Awstrija, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Polonja u r-Renju Unit; jinnota li huwa stmat li sa 25 % tan-

nefqa totali jista' jkun f'riskju; jikkunsidra li f'dan ir-rigward hu essenzjali li jiġi vverifikat 
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jekk l-iskwalifika possibbli ta' organizzazzjoni tal-produtturi hix dovuta għal inkorrettezza 

fil-proċeduri ta' rikonoxximent min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali, li għandha twassal 

biex dawk l-awtoritajiet jiġu skwalifikati bil-ġustifikazzjoni li mhumiex qed 

jikkonformaw mal-objettivi tar-reġim, jew jekk hix dovuta għal nuqqas ta' ċarezza fir-

regoli, u f'dan il-każ huma r-regoli li għandhom jiġu ċċarati; 

15. Jindika li kemm l-embargo Russu u kemm il-programm għal miżuri ta' emerġenza fis-suq 

għall-frott u l-ħaxix li jmorru malajr li ġew adottati mill-Kummissjoni f'Awwissu u 

Settembru 2014 jikkonfermaw li hemm bżonn assolut ta' titjib fl-istrumenti għall-

prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kriżijiet; 

16. Jitlob lill-Kummissjoni tirrapporta dwar kif ġiet implimentata r-regola li tirrikjedi li 

minimu ta’ 10 % jintefaq fuq azzjonijiet ambjentali li jmorru lil hinn mill-istandards 

obbligatorji f'kull programm operattiv (jew alternattivament li tirrikjedi li kull programm 

jinkludi mill-anqas żewġ azzjonijiet ta' dan it-tip). 
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