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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza r-rwol tar-riċerka u l-iżvilupp bħala fattur ewlieni għall-prosperità soċjali u 
ekonomika fl-Ewropa, bil-ħsieb li tissaħħaħ il-koeżjoni territorjali; iqis li l-finanzjament 
tar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku għandu jsir aktar effikaċi fuq livell nazzjonali u dak 
tal-UE partikolarment fis-settur tal-biedja, li hu ta' importanza strateġika f'termini 
soċjoekonomiċi, ambjentali u ta' sigurtà tal-ikel;

2. Jaqsam, fil-kuntest tal-Istrateġija Ewropa 2020, it-twemmin li hemm bżonn li jkunu 
sodisfatti l-objettivi tiegħu ta' żvilupp intelliġenti u sostenibbli f'dan ir-rigward, kif ukoll l-
objettiv li l-infiq fuq ir-Riċerka u l-Iżvilupp jiżdied biex jilħaq it-3% tal-PDG sal-2020;

3. Jemmen li l-agrikoltura se jkollha tirrispondi għal sfidi speċifiċi fid-deċennji li ġejjin: 
tipprovdi għall-bżonnijiet ta' ikel għal popolazzjoni li qed tikber, bi prattiki aktar effiċjenti 
fl-użu tar-riżorsi u aktar sostenibbli mil-lat ambjentali minħabba ż-żieda fl-iskarsezzi (l-
ilma, l-enerġija, id-degradazzjoni tal-ħamrija, eċċ.), filwaqt li tikkunsidra l-bżonn li ttaffi 
t-tibdil fil-klima u tadatta għalih (in-nixfa, l-għargħar, salinità ogħla); iqis li dawn l-isfidi 
jfissru li fil-ġejjieni l-agrikoltura se tkun aktar affettwata minn żviluppi bħalma huma t-
tnaqqis sinifikanti fin-numru ta' bdiewa u t-tnaqqis fid-diversità ta' ħxejjex; jindika li l-
livell lokali u reġjonali huwa dak adegwat għall-iżvilupp tas-sinerġija bejn il-politiki tar-
riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku u l-politika ta' koeżjoni, li se jkollhom impatt fuq l-
attivitajiet ekonomiċi u industrijali u l-prattiki soċjali; jenfasizza l-importanza tar-riċerka u 
l-ekoinnovazzjoni sabiex l-agrikoltura ssir aktar sostenibbli, ma tagħmilx ħsara lill-
ambjent u tkun aktar kompetittiva fuq skala dinjija;

4. Jappella għal iktar riċerka biex jittejjeb l-użu intelliġenti tar-riżorsi bijoloġiċi (il-
produzzjoni u s-saħħa tal-annimali u tal-pjanti u l-fatturi tal-produzzjoni tagħhom, id-
disponibilità tal-bijomassa, il-ġestjoni tal-foresti u l-iskart tagħhom) u fiżiċi (l-użu tal-art, 
l-integrità tal-ħamrija, id-disponibilità tal-ilma, it-tibdil fil-klima); u l-iżvilupp ta' 
attivitajiet ekonomiċi li huma ekonomikament u ambjentalment sostenibbli; jemmen li l-
Fond Ewropew għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jista' jaqdi rwol ewlieni fl-iżvilupp 
tar-riċerka u t-taħriġ fil-qasam agrikolu; jinsisti fiż-żamma ta' dan il-fond u li l-livell 
finanzjarju ma jkunx inqas milli hu bħalissa; 

5. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jintensifikaw l-investimenti finanzjarji fir-
riċerka indipendenti bijoteknika u bijoteknoloġika sabiex tintlaħaq l-isfida tas-sigurtà 
dinjija tal-ikel;

6. Jemmen li r-riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam tas-saħħa tal-pjanti u tal-annimali 
għandhom iqisu l-possibbiltà ta' proliferazzjoni ta' mard u ta' fatturi oħra li jostakolaw it-
tkabbir inklużi dawk li huma ġġenerati mit-tibdil fil-klima; l-avvanz fl-għarfien tal-
ġestjoni sostenibbli, tal-produzzjoni u l-użu tar-riżorsi bijoloġiċi (mikrobjali, pjanti u 
annimali) jipprovdi l-bażi għal prodotti u servizzi aktar sikuri, ekoeffiċjenti u kompetittivi 
għall-industriji tal-agrikoltura u dawk relatati; jindika li l-UE teħtieġ tieħu vantaġġ mill-
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innovazzjonijiet kollha biex tibqa' kompetittiva fis-suq dinji;

7. Jinnota bi tħassib it-tnaqqis ritmiku fl-iżvilupp tal-produzzjoni agrikola, fil-kuntest ta' 
progress li qed jimxi iktar bil-mod fir-riċerka u l-innovazzjoni fl-agrikoltura; 

8. Jirrikonoxxi r-rwol kruċjali tar-riċerka u l-innovazzjoni, kemm għall-objettiv li jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tas-CO2 fl-agrikoltura kif ukoll għall-iżvilupp ta' enerġiji rinnovabbli u ż-
żieda fl-effiċjenza tal-produzzjoni tal-bijoenerġija bil-ħsieb li jitnaqqsu l-effetti fuq is-
settur agroalimentari;

9. Iqisu kruċjali li l-investiment fix-xjenza għandu jsir flimkien ma' investiment fil-ħiliet tan-
nies, bil-ħsieb li jkunu promossi l-biedja moderna u d-diversifikazzjoni ta' attivitajiet 
rurali; l-edukazzjoni, it-taħriġ u s-servizzi ta' konsulenza huma komponenti essenzjali li 
jmexxu t-tkabbir abbażi tal-għarfien dwar in-negozji rurali; hu għaldaqstant neċessarju li 
s-servizzi ta' konsulenza u taħriġ jiġu ffukati fuq l-inizjattiva għall-innovazzjoni f'kull 
livell (innovazzjoni fir-rigward tal-prodotti, tal-proċessi u tal-ġestjoni); jenfasizza, l-
ewwel nett, l-appoġġ li jeħtieġu bdiewa żgħażagħ biex jiżviluppaw il-ħiliet meħtieġa 
għall-amministrazzjoni u l-ġestjoni ta' impriżi agrikoli;

10. Jinnota li l-agrikoltura hi attività interdixxiplinarja u li tinqeda l-aħjar bir-riċerka 
multidixxiplinarja. L-attività agrikola tgħaqqad il-kisbiet tar-riċerka f'diversi oqsma tar-
riċerka, eż. t-teknoloġija u x-xjenzi tal-ħajja, u tiddependi l-iktar fuq il-politiki pubbliċi; 
jemmen, barra minn hekk, li huwa essenzjali li t-trasferimenti tal-għarfien u tal-esperjenza 
jingħataw prijorità bejn il-bdiewa Ewropej billi jiġu ffinanzjati programmi ta' żjarat 
edukattivi għal bdiewa żgħażagħ; 

11. Jissuġġerixxi li, sabiex tittejjeb il-kompetittività fis-settur tal-agrikoltura, ikunu 
identifikati u jitneħħew l-ostakli għat-trasferiment tar-riżultati tar-riċerka mil-laboratorju 
għall-fażijiet ta' żvilupp, kummerċjalizzazzjoni u applikazzjoni fil-katini agroalimentari u 
agroindustrijali;

12. Jemmen li r-riċerka u l-innovazzjoni teknoloġika għandhom bżonn jimmiraw li jilħqu 
forom ibbilanċjati ta' appoġġ għall-parteċipanti kollha fil-katina ta' produzzjoni tal-
agroalimentazzjoni; 

13. Ifakkar li l-politiki pubbliċi eżistenti u prospettivi għandhom jikkontribwixxu għall-
innovazzjoni. Għandu jittieħed approċċ aktar kunfidenti b'enfasi fuq il-miri kritiċi u 
simplifikazzjoni konsiderevoli tal-amministrazzjoni. Bidliet possibbli fis-sistema 
amminstrattiva u finanzjarja għandhom jappoġġjaw finanzjament tal-innovazzjoni li jkun 
multidixxiplinari u li jgħaqqad diversi politiki u fondi;
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