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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jindika li n-nefqa fuq il-biedja fil-baġit tal-UE hija pjuttost riġida, meta wieħed iqis il-
prevedibilità tagħha u l-fatt li, fejn għandu x’jaqsam mal-pagamenti diretti, il-
korrispondenza sħiħa hija mandatorja bejn l-impennji u l-pagamenti u li tali pagamenti 
jsarrfu 70% tal-baġit tal-PAK, b'mod illi kull varjazzjoni hija marbuta prinċipalment man-
nefqa tas-suq;

2. Jirrifjuta l-emenda tal-Kunsill għall-Abbozz tal-Baġit 2012; iqis li l-istimi tal-ħtiġijiet 
baġitarji tal-Kummissjoni huma aktar realistiċi mill-proposti tal-Kunsill, speċjalment 
rigward il-likwidazzjoni tal-kontijiet tas-snin preċedenti; jinsisti, għalhekk, fuq l-użu mill-
ġdid tal-figuri fl-Abbozz tal-Baġit 2012, b’mod partikolari meta jitqies l-isfond ta’ 
bħalissa ta’ inċertezza ekonomika kbira u l-instabilità tas-suq, li jeħtieġu approċċ għaqli 
għal kull bidla importanti;

3. Ifisser it-tħassib tiegħu dwar l-assunt ottimista tal-Kummissjoni li t-tendenzi fis-swieq tal-
biedja se jibqgħu bejn wieħed u ieħor stabbli u favorevoli bil-kbir, u dwar it-tnaqqis 
konsistenti fil-ħtiġiet f’termini ta’ nefqa marbuta mas-suq; jindika li l-impatt ta’ 
sitwazzjonijiet imtejba tas-suq ħafna drabi jvarja minn settur għal ieħor; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tissorvelja sew l-iżviluppi fis-swieq agrikoli u tkun lesta tirreaġixxi malajr u 
b'mod effikaċi bil-mekkaniżmi neċessarji biex tikkumbatti żviluppi negattivi tas-suq, 
bħalma hija s-sitwazzjoni attwali fis-setturi taż-żejt taż-żebbuġa u l-laħam tal-majjal; 
jisħaq dwar il-ħtieġa li tkun adattata l-loġika tal-interventi u jiġu aġġornatti l-prezzijiet li 
jservu ta’ soll fid-dawl tat-tendenzi tas-suq; 

4. Jenfasizza l-importanza ta' finanzjament adegwat għal programmi speċifiċi bħalma huma 
l-iskemi tal-frott fl-iskejjel u l-ħalib fl-iskejjel; jindika li dawn il-programmi speċifiċi ma 
jibbenefikawx minnhom biss il-bdiewa imma jappoġġaw ukoll gruppi vulnerabbli fis-
soċjetà u jinkoraġġixxu dieta aktar sana; jitlob, għalhekk, li l-ammonti li ddaħħlu fl-
Abbozz tal-Baġit tal-2012 għaż-żewġ programmi għandhom jintużaw mill-ġdid; 

5. Jindika li l-programmi għal nies fil-bżonn għandhom jiġu implimentati fid-dawl tal-
proċedimenti quddiem il-Qorti Ġenerali, kif tindika tajjeb il-Kummissjoni fid-
dikjarazzjoni tal-estimi tagħha; jinnota li, fid-deċiżjoni tagħha fil-Kawża T-576/08 tat-13 
ta’ April 2011, il-Qorti Ġenerali ddikjarat li l-finanzjament għal dan il-programm għandu 
jkopri biss il-kost tat-teħid tal-ikel mill-istokkijiet ta' intervent, u mhux min-nefqa 
ġġenerata mix-xiri tal-provvisti tal-ikel fis-suq; jisħaq, għalhekk, dwar il-ħtieġa urġenti 
għal bażi ġuridika ġdida ħalli jinżamm l-istess livell ta’ appoġġ finanzjarju għall-
programmi ta’ assistenza tal-ikel; 

6. Jitlob li jitwaqqfu l-proġetti pilota proposti, b’mod partikolari l-proġett pilota mmirat 
għall-iżvilupp tal-programmi tal-biedja u l-istrumenti ta' appoġġ li jippremjaw lill-
produtturi li jipproduċu beni pubbliċi extra-ambjentali, u l-proġett pilot li jagħti tagħrif 
lill-konsumaturi, fl-iskejjel, fil-punti ta' bejgħ u f'punti oħrajn ta' kuntatt, dwar il-kwalità 
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għolja, is-sikurezza tal-ikel, l-istandards ta-benessri ambjentali u tal-annimali li jridu jiġu 
sodisfatti mill-bdiewa Ewropej; jitlob li jkun hemm estensjoni tal-proġett pilota dwar 
programm ta’ skambju għal bdiewa żgħażagħ; jitlob lill-Kummissjoni timplementa l-
proġetti pilota proposti kollha;


