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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat Speċjali dwar l-Isfidi 
tal-Politika u r-Riżorsi Baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Iqis li d-dibattitu attwali dwar il-politika agrikola komuni (il-PAK, li l-unika politika 
komunitarizzata tal-UE) il-ġdida hu fundamentali, minħabba r-rwol maġġuri tal-
agrikoltura bħala settur strateġiku fl-Unjoni Ewropea u fil-ġenerazzjoni ta' valur miżjud 
ġenwin fl-Unjoni Ewropea, sabiex l-UE tkun tista' żżomm il-kapaċita ta' produzzjoni 
tagħha fil-kuntest tat-tibdil fil-klima u l-pressjoni miżjuda fuq ir-riżorsi naturali, u b'hekk 
tiġi ggarantita s-sigurtà tal-ikel fil-livell Ewropew u dinji;

2. Ifakkar li l-PAK, apparti l-objettivi fundamentali tagħha, għandha rwol multifunzjonali 
fil-provvista ta' beni pubbliċi, bħall-protezzjoni ambjentali, il-produzzjoni alimentari ta' 
kwalità għolja, il-konservazzjoni tal-bijodiversità u l-istandards għoljin għall-benessri tal-
annimali, kif ukoll fit-tiswir u l-preservazzjoni tad-diversità u l-kwalità ta' pajsaġġi ta' 
valur fl-UE, partikolament fiż-żoni żvantaġġati u r-reġjuni muntanjużi, fejn l-agrikoltura 
hi l-unika attività ekonomika li tista' titwettaq; jinnota li l-PAK jiżvolġi wkoll rwol 
importanti fil-kisba tal-objettivi Ewropej fil-qasam tal-enerġija, jiżvolġi parti kruċjali fl-
evitar ta' żbilanċji territorjali u fil-ġlieda kontra l-abbandun tal-art agrikola, id-
depopolazzjoni rurali u t-tixjiħ tal-popolazzjoni rurali fl-UE billi tipprovdi l-finanzjament 
xieraq għall-komunitajiet rurali, u hi prekundizzjoni essenzjali għall-iżvilupp sostenibbli 
f'ħafna reġjuni tal-UE;

3. Jinnota l-importanza tal-innovazzjoni u tas-sostenibbiltà fil-kuntest tal-agrikoltura 
Ewropeam, li jagħti kontribut importanti għall-ilħiq tal-miri tal-Unjoni Ewropea; jitlob 
aktar koerenza tal-politiki u użu aħjar tal-istrumenti eżistenti tal-politika tal-koeżjoni u tar-
riċerka, bl-intenzjoni li tingħata spinta għall-investiment fir-riċerka agrikola;

4. Ifakkar li l-inizjattiva JEREMIE kellha suċċess kbir u ppermettiet li aktar minn 
EUR 6 biljun jingħataw lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, u jippropni li jitfassal 
mekkaniżmu finanzjarju simili, li jista' jissemma JERICHO ("Joint European Rural 
Investment CHOice"), għall-programmi tal-iżvilupp rurali fil-qafas tal-perjodu ta' 
programmazzjoni li jmiss;

5. Jirrimarka li l-UE se jibqa' jkollha bżonn agrikoltura effikaċi wara l-2013; hu tal-fehma li 
s-sovranità alimentari trid tibqa' objettiv fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

6. Ifakkar li, fid-deċennji li ġejjin, l-Unjoni Ewropea u l-bqija tad-dinja se jkollhom 
jaffaċċjaw sfidi ġodda, bħalma huma s-sigurtà tal-ikel u n-nuqqasijiet tal-enerġija u tal-
ilma; jemmen li l-agrikoltura tista' tgħin biex ittaffi l-effetti negattivi possibbli ta' dawn il-
problemi;

7. Jinnota li din hi l-ewwel riforma tal-PAK minn meta l-UE saret tinkludi 27 Stat Membru u 
li , għall-iżgurar tas-sigurta tal-ikel Ewropea u dinjija, hu importanti li tkun inkoraġġita ż-
żamma tat-tipi kollha ta' agrikoltura billi jsir possibbli li jiġu pprattikati, filwaqt li jitqiesu 
l-livelli differenti ta' żvilupp fid-diversi pajjiżi u territorji Ewropej, filwaqt li ssir 
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reżistenza għal kwalunkwe tentattiv biex terġa' tiġi nnazzjonalizzata dik li hi politika 
komuni; jisħaq fuq il-fatt li l-PAK il-ġdid irid jiżgura distribuzzjoni raġonevoli tar-riżorsi 
fost l-Istati Membri;

8. Jisħaq fuq il-ħtieġa tal-implimentazzjoni mhux biss ta' skema ta' appoġġ dirett (l-ewwel 
pilastru) biex inħallu li fl-Ewropa titwettaq agrikoltura li tinfirex fuq ir-reġjuni kollha u 
biex niżguraw li l-bdiewa jkollhom mezzi ta' għajxien raġonevoli, imma anke programmi 
għall-assistenza taż-żoni rurali (it-tieni pilastru), partikolarment fil-livell tal-agrikoltura;
jiffavorixxi tnaqqis tal-infiq amministrattiv (qabel xejn għall-kundizzjonalità) kif ukoll 
semplifikazzjoni tal-proċeduri, b'tali mod li l-bdiewa jkunu jistgħu jikkonċentraw fuq ix-
xogħol prinċipali tagħhom u jiksbu l-akbar sigurtà ta' pjanifikazzjoni possibbli;

9. Jinnota li s-sehem tal-PAK tal-baġit totali tal-UE naqas bla waqfien, minn madwar 75% 
fl-1985 għal dak li hu mistenni jkun 39.3% sal-2013 – ċifra li tirrapreżenta anqas minn 
0.45% tal-PDG totali tal-UE, allavolja l-politika agrikola tagħti kontribut essenzjali għas-
sigurtà alimentari għal 500 miljun Ewropew, tipprovdi 13.6 miljun impjieg, tikkostitwixxi 
l-bażi għall-5 miljun impjieg tal-industrija agroalimentari tal-UE, u direttament tħares u 
tmantni 47% tat-territorju sħiħ tal-Unjoni Ewropea;

10. Jikkunsidra li, minħabba l-firxa wiesgħa ta' objettivi li l-politika agrikolat hi mitluba tilħaq 
fl-istrateġija Ewropa 2020 u f'imkejjen oħrajn u l-ħtieġa li jiġu estiżi biex titqies firxa ta' 
sfidi ġodda għall-azzjoni Ewropea, kif ukoll biex jiġi żgurat valur miżjud reali, il-baġit 
allokat għall-politika agrikola tal-UE jrid ikun tal-anqas indaqs għall-baġit attwali tagħha;

11. Ifakkar li l-kriżi ekonomika reċenti kellha effett ħażin sinifkattiv fuq l-agrikoltura;

12. Jenfasizza li l-produtturi Ewropej huma obbligati jikkonformaw mal-istandards għoljin 
tal-Unjoni Ewropea, fuq kollox f'dak li jirrigwarda l-kwalità tal-prodotti, is-sikurezza tal-
ikel, l-ambjent, il-leġiżlazzjoni soċjali u l-benessri tal-annimali; hu tal-fehma li, fin-
nuqqas ta' riżorsi baġitarji adegwati għall-PAK, il-produtturi Ewropej mhux se jkunu 
jkomplu jistgħu jiżguraw konformita' ma' dawn l-istandards;

13. Jirrimarka li l-Unjoni Ewropea rreġistrat żieda kostanti tad-defiċit kummerċjali f'dak li 
jirrigwarda l-prodotti agrikoli u li tilfet sehem sinifikattiv tas-suq matul l-aħħar għaxar 
snin; jenfasizza li l-ekonomija Ewropea tħabbat wiċċha ma' dipendenza kbira rigward l-
importazzjoni f'oqsma bħal dak tal-materja prima rikka fi proteina veġetali;

14. Jikkunsidra li t-tul tal-qafas finanzjarju pluriennali jrid jintgħażel b'tali mod li jippermetti 
implimentazzjoni xierqa u effikaċi tal-baġit li tkun kapaċi tikseb il-miri ta' Ewropa 
b'saħħitha u li hemm bżonn ta' grad għoli ta' flessibilità, fid-dawl tal-isfidi l-ġodda li l-
PAK diġà qed ikollu jiffaċċja;

15. Jemmen li, fid-dawl tal-esperjenza tal-imgħoddi, perjodi ta' programmazzjoni qosra 
jistgħu jiġġeneraw ineffiċjenzi f'dak li għandu x'jaqsam kemm mal-infiq, kif ukoll mal-
ilħiq tal-għanijiet, u għaldaqstant jipproponi perjodu ta' mill-inqas seba' snin, sabiex il-
problemi u l-iżbalji li nqalgħu jew li seħħew dan l-aħħar ma jiġux ripetuti, waqt li jiġi 
pprovdut qafas stabbli li jiffavorixxi l-investimenti fil-qasam tal-agrikoltura;

16. Jitlob biex jinżammu l-qafas finanzjarju pluriennali u l-istruttura baġitarja attwali fuq 
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żewġ pilastri sabiex tiġi ggarantita intestatura unika għall-agrikoltura u l-iżvilupp rurali;

17. Jirrakkomanda li għall-ġejjieni, bħala prinċipju, il-livell ta' kofinanzjament tal-UE għandu 
jirrifletti l-valur miżjud tal-investimenti differenti magħmula fil-kuntest tal-programmi tal-
iżvilupp rurali;
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