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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li l-wirt naturali tagħna huwa patrimonju ekoloġiku prinċipali li huwa 
fundamentali għall-benesseri tal-bniedem; hu tal-fehma li l-Istati Membri kollha tal-UE 
għandhom jikkooperaw u jikkoordinaw l-isforzi tagħhom biex jiżguraw użu aktar effettiv 
tar-riżorsi naturali u jevitaw telf nett fil-bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistemi taż-żoni 
kemm rurali kif ukoll urbanizzati; 

2. Jilqa’ l-istrateġija l-ġdida tal-UE għall-bijodiversità, iżda ma jappoġġax il-proposta tal-
Kummissjoni għall-ħolqien ta’ komponent ta’ pagamenti addizzjonali ‘ekoloġiċi’, kif 
propost fl-abbozz tar-riforma tal-PAK lejn l-2020; iqis li l-proposti tal-Kummissjoni se 
jżidu l-ispejjeż amministrattivi u jmorru kontra l-għan tas-simplifikazzjoni tal-PAK;

3. Jemmen li qabel ma l-PAK issir aktar ekoloġika, għandna neżaminaw l-impatt ta’ dawn l-
azzjonijiet fuq il-kompetittività tal-biedja tal-UE fis-suq globali;

4. Jinnota r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni għar-riforma tal-PAK, inklużi miżuri 
mfassla b’mod ċar skont l-ewwel u t-tieni pilastri bil-għan li l-bijodiversità tiġi 
kkonservata u mtejba; jenfasizza f’dan ir-rigward ir-rwol speċjali tal-biedja, li diġà tat 
kontribut kbir għall-konservazzjoni tad-diversità tal-ispeċijiet u tal-bijotopi u se 
tikkontribwixxi wkoll b’mod sinifikanti għas-suċċess tal-istrateġija Ewropea għall-
bijodiversità bbażata fuq prattika agrikola tajba inkluż l-użu sostenibbli tar-riżorsi tal-
ilma;

5. Jenfasizza n-neċessità li nimxu mill-approċċ iffukat fuq il-mezzi għal wieħed li jiffoka fuq 
ir-riżultati sabiex tiġi evalwata l-effikaċja tal-istrumenti implimentati;

6. Huwa konvint li l’hekk imsejħa "ekoloġizzazzjoni" tal-PAK għandha tiġi implimentata 
b'mod effettiv u mingħajr burokorazija, mingħajr ma tikkawża ebda diskriminazzjoni 
kontra l-miżuri agroambjentali eżistenti; jitlob, inter alia, fid-dawl tat-tnaqqis meħtieġ fil-
piżijiet amministrattivi, biex il-ħlasijiet kollha tal-PAK, anke wara l-2014, jiġu appoġġati 
minn regoli sodi ta’ kundizzjonalità, li jkunu kemm trasparenti kif ukoll li jkunu jistgħu 
jiġu implimentati u sorveljati bl-aktar mod sempliċi;

7. Jemmen li iżjed effetti ambjentali fil-livell tal-UE jistgħu jintlaħqu fi ħdan il-qafas tal-
PAK, prinċipalment permezz ta’ implimentazzjoni iżjed effettiva ta’ regoli ta’ 
kundizzjonalità (fost oħrajn bl-applikazzjoni tal-Istandards fil-Qasam tal-Kundizzjoni 
Agrikola u Ambjentali Tajba (KAAT) mill-Istati Membri kollha u bl-allinjament tal-mod 
li fih jiġu implimentati d-direttivi), l-implimentazzjoni ta’ programmi agroambjentali u 
appoġġ għal żoni ta’ Natura 2000 fl-ambitu tat-tieni pilastru tal-PAK iffinanzjat aħjar;

8. Ifakkar ir-rwol ewlieni tal-PAK li tiggarantixxi s-sigurtà fil-provvistà ta' ikel ta’ kwalità 
għolja u bi prezz li jintlaħaq mill-konsumaturi; jindika f'dan ir-rigward li l-proposta tal-
Kummissjoni għad-desinjazzjoni obbligatorja ta’ 7 % tal-art agrikola bħala żona 
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ambjentali prijoritarja hija kkunsidrata bħala waħda li mhix xierqa u lanqas prattika, 
speċjalment jekk dawn iż-żoni fir-reġjuni produttivi ma jibqgħux disponibbli għall-
produzzjoni tal-ikel;

9. Itenni l-importanza li tinżamm attività agrikola u tal-forestrija b’saħħitha u 
ekonomikament kompetittiva sabiex tiżgura l-konservazzjoni tal-pajsaġġi u tal-
bijodiversità fl-Ewropa; jenfasizza li n-nuqqas ta’ użu u l-abbandun ta’ art agrikola jista’ 
jkollhom konsegwenzi diżastrużi għall-ambjent naturali, f’dan ir-rigward jitlob biex il-
baġit tal-PAK wara l-2013 jinżamm tal-anqas fil-livell attwali biex tiġi żgurata l-vitalità 
taż-żoni rurali u t-tkomplija tal-prattiki agrikoli fl-Ewropa;

10. Jistieden lill-Kummissjoni fil-kuntest tar-riforma tal-PAK biex iżżid l-isforzi tagħha fl-
appoġġ tas-setturi agrikoli li jagħtu kontribuzzjoni ppruvata għall-konservazzjoni tal-
bijodiversità, u b’mod partikolari s-settur tat-trobbija tan-naħal; jindika li l-insetti selvaġġi 
u domestiċi bħan-naħal jikkontribwixxu għal 80 % tad-dakkir tal-pjanti li jagħtu l-fjuri, u 
li t-tnaqqis li qed jheddidhom jirrapreżenta sfida kbira għas-soċjetajiet tagħna fejn il-
produzzjoni agrikola, u b’hekk l-ikel, jiddependu sew mid-dakkir tal-pjanti tal-fjuri; 
jisħaq, għaldaqstant, li l-apikultura għandha tkun l-oġġett ta’ attenzjoni partikolari fil-
miżuri li ser jittieħdu għall-protezzjoni tal-bijodiversità;

11. Jisħaq – ladarba aktar minn nofs it-territorju Ewropew huwa ġestit mill-bdiewa – li l-PAK 
hija għodda assolutament kruċjali għall-bijodiversità għax il-bdiewa Ewropej 
jikkontribwixxu b’mod sinifikanti biex jintlaħqu miri Ewropej ta’ bijodiversità u klima; 
jappoġġa l-adozzjoni ta’ pakkett ta’ prattiki li jistgħu jitħaddmu fil-livell tal-farms immirat 
għal orjentament mill-ġdid addizzjonali tal-PAK lejn il-kumpens għat-twassil tal-beni 
pubbliċi;

12. Iqis li s-suq attwalment qed jonqos milli jqis l-valur ekonomiku tas-servizzi tal-ekosistemi 
u milli jippremja lil dawk li jmexxu l-art kif suppost biex jipprovduhom; iqis neċessarju, 
għaldaqstant, li wieħed iħallas għal prodotti pubbliċi provduti mis-settur agrikolu sabiex 
jiġu żgurati ż-żamma u t-titjib tal-bijodiversità; f’dan il-kuntest, iqis li għandu jinżamm 
post importanti għal soluzzjonijiet innovattivi u għal proġetti ta’ kooperazzjoni; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu proġetti fejn il-bdiewa jkunu 
involuti bħala sħab;

13. Jindika li, fir-rigward tal-PAK, diġà qed jiġi implimentat numru sostanzjali ta’ miżuri li 
jikkontribwixxu għat-titjib tal-ħarsien ambjentali u l-konservazzjoni ta’ riżorsi naturali u li 
jirrispondu għall-isfidi tat-tibdil fil-klima, tal-konservazzjoni tal-bijodiversità kif ukoll tat-
tnaqqis fir-riżorsi tal-ilma u l-fertilità tal-ħamrija; jenfasizza li l-ħamrija għandha rwol 
importanti xi twettaq fil-kisba tal-għan tal-UE għall-bijodiversità; iqis li l-PAK għandha, 
permezz ta' pagament dirett skont l-erja tal-art b’fondi tal-UE, tippremja l-bdiewa li 
jipprovdu servizzi ta’ ekosistema addizzjonali anke għal azzjonijiet li jrawmu l-
bijodiversità, implimentati flimkien mal-obbligi li jirriżultaw mill-KAAT;

14. Hu tal-fehma li l-miżuri għall-iżvilupp rurali għandhom ikomplu jissodisfaw l-isfidi fl-
oqsma tat-tibdil fil-klima, il-konservazzjoni tal-bijodiversità, is-sigurtà fil-qasam tal-ikel, 
il-ġestjoni sostenibbli ta’ riżorsi naturali, u għall-promozzjoni tal-koeżjoni territorjali 
bbilanċjata u l-impjiegi; jitlob, għaldaqstant, li jissaħħaħ it-tieni pilastru kif ukoll jitjieb 
b'mod sinifikanti f’dak li għandu x’jaqsam mal-orjentazzjoni ambjentali ta' dan il-pilastru 



AD\893871MT.doc 5/6 PE480.548v02-00

MT

u l-effettività tal-miżuri agroambjentali tiegħu, fost l-oħrajn permezz ta’ nfiq minimu 
obbligatorju tal-fondi agrikoli għal miżuri agroambjentali;

15. Jisħaq li agrikultura li tiffunzjona, li tkun sostenibbli, estiża u produttiva biss hija kapaċi 
tipprovdi dik iż-żieda fis-servizzi mitluba mis-soċjetà fil-forma ta' prodotti pubbliċi; huwa 
għaldaqstant favur approċċ li jibbilanċja u jintegra l-introduzzjoni ta' miżuri addizzjonali 
għall-protezzjoni ambjentali bir-rwol ewlieni tal-PAK li jiżgura produzzjoni effiċjenti;

16. Jisħaq fuq il-bżonn ta’ kooperazzjoni aktar effettiva fil-livell Ewropew rigward ir-riċerka 
xjentifika u f’dik applikata fuq id-diversità tar-riżorsi ġenetiċi tal-pjanti u l-annimali 
sabiex tiġi żgurata l-konservazzjoni tagħhom, titjieb l-abilità tagħhom biex jadattaw għat-
tibdil fil-klima u jiġi promoss użu xieraq fil-programmi ta’ titjib ġenetiku għal skopijiet ta’ 
produzzjoni;

17. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu appoġġati prattiki ta' biedja mingħajr ħsara għall-ambjent, inkluż 
l-użu ta' żrieragħ tradizzjonali u varjetajiet ta' pjanti lokali sabiex tiġi ppreservata l-
bijodiversità; jindika l-fatt li d-diversità tal-ispeċijiet u l-bijotopi li llum huma meqjusa li 
jeħtieġ li jkunu protetti hija attribwita għall-użu agrikolu u forestali li kien hemm s’issa fl-
Ewropa, li għalhekk għandu jitkompla fis-sens ta’ strateġija għall-użu sostenibbli; jinnota, 
f'dan ir-rigward, li ċ-ċirkostanzi differenti, bħall-klima, il-ħamrija u d-disponibbiltà tal-
ilma huma primarjament determinati lokalment u reġjonalment u li konsegwentement 
għandhom jiġu kkunsidrati r-rekwiżiti reġjonali u korrispondentement għandhom jinstabu 
possibiltajiet differenti ta’ użu;

18. Jirrakomanda t-tkabbir tal-governanza lejn mobilizzazzjoni taċ-ċittadini, iżda wkoll lejn 
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ u lill-atturi ekonomiċi, filwaqt li l-enfasi, għal 
dawn tal-aħħar, ikun fuq l-integrazzjoni tal-bijodiversità fl-istrateġiji tal-kumpaniji; jisħaq 
fuq il-bżonn li jiġu organizzati kampanji ta' għarfien u informazzjoni dwar il-bijodiversità 
għall-etajiet u l-kategoriji soċjali kollha, bil-fehim li qabel kollox għandha titqajjem 
kuxjenza fost it-tfal u l-adolexxenti fil-qafas tal-iskola tagħhom; hu tal-fehma li l-
edukazzjoni u t-taħriġ professjonali, b’mod partikolari fil-biedja, fil-forestrija u s-setturi 
relatati, għandhom jiffukaw aktar fuq ir-rwol tal-bijodiversità. jemmen li l-bdiewa 
għandhom rwol ewlieni fil-konservazzjoni tal-bijodiversità, u li għaldaqstant għandhom 
jiġu mħeġġa u motivati biex jipparteċipaw attivament fil-programmi rilevanti;

19. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni dwar il-konsegwenzi għall-attività agrikola ta’ ċerti 
politiki ta’ appoġġ għall-bijodiversità, u b’mod partikolari għall-impatt tal-predaturi kbar 
(partikolarment l-ors u l-lupu) fuq l-ekonomija agrikola, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-
psikoloġija tal-bdiewa.
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