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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-katina ta' forniment tal-prodotti agrikoli: struttura u implikazzjonijiet
(2011/2114(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Ġunju 2011 bl-isem ta’ "Il-PAK fid-dawl 
tas-sena 2020: Nindirizzaw l-isfidi tal-futur fl-ambitu tal-ikel, tar-riżorsi naturali u dak 
territorjali"1,,

– wara l-kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Settembru 2010 dwar id-dħul ġust għall-
bdiewa: Katina tal-provvista alimentari fl-Ewropa li taħdem aħjar2,,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Marzu 2011 dwar id-defiċit ta' proteini fl-
UE: x'soluzzjoni għal problema li ilha teżisti?3 ,

– wara li kkunsidra r-rapport preliminari tal-OECD ta' Mejju 2011 dwar "Strateġija 
Ambjentali ta' Tkabbir għall-Ikel u l-Agrikoltura"4, 

– wara li kkunsidra d-data tal-Eurostat dwar l-indiċi tal-prezzijiet dwar il-mezzi ta' 
produzzjoni agrikola (spejjeż ta' input) u indiċi ta' prezzijiet għall-prodotti agrikoli 
(prezzijiet ta' output)5, 

– wara li kkunsidra it-tielet Eżerċizzju ta' Tbassir KPRA tal-Kumitat Permanenti dwar ir-
Riċerka Agrikola (KPRA) tal-Kummissjoni Ewropea dwar "il-Konsum sostenibbli tal-ikel 
u l-produzzjoni f'dinja b'riżorsi limitati" (Frar 2011)6,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tar-"Rapport Globali – L-Agrikoltura f'Salib it-
Toroq" mill-Valutazzjoni Internazzjonali tal-Għarfien, Xjenzi u Teknoloġiji Agrikoli 
għall-Iżvilupp (IAASTD),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-2008 tal-JRC dwar "Sistemi ta' biedja bi produzzjoni 
baxxa: opportunità għal żvilupp agrikolu sostenibbli"7,,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' 
Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja għall-ilħiq ta' użu sostenibbli 
tal-pestiċidi;

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 
(A7-0000/2011),

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0297.
2 Testi adottati, P7_TA(2010)0302.
3 Testi adottati, P7_TA(2011)0084.
4 http://www.oecd.org/dataoecd/38/10/48224529.pdf
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
6 http://ec.europa.eu/research/agriculture/conference/pdf/feg3-report-web-version.pdf
7 http://agrienv.jrc.ec.europa.eu/publications/pdfs/LIFS_final.pdf
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A. billi l-volatilità għolja tal-prodotti agrikoli bażiċi u tal-prezzijiet tal-input mill-biedja 
żiedet l-inċertezza fid-dħul mill-biedja u fl-investimenti fit-tul mill-bdiewa; 

B. billi, skont il-Eurostat, l-ispejjeż ta' input globali għall-bdiewa tal-UE żdiedu b'medja ta' 
kważi 40 % bejn l-2000 u l-2010, filwaqt li l-prezzijiet ta' produzzjoni mir-razzett żdiedu 
b'medja ta' anqas minn 25%; billi iż-żieda fl-ispejjeż tal-input għall-enerġija u l-
lubrifikanti tul dak id-deċennju laħqet is-60 %, kważi 80 % għall-fertilizzanti sintetiċi u 
għall-sustanzi li jtejbu l-ħamrija, aktar minn 30 % għall-għalf, madwar 36 % għall-
makkinarju u tagħmir ieħor, kważi 30 % għaż-żrieragħ u l-friegħi għat-tħawwil u kważi 
13 % għal prodotti u pestiċidi għall-protezzjoni tal-pjanti;

C. billi l-pressjoni 'l fuq fuq il-prezzijiet tal-input hi mistennija tiżdied aktar minħabba l-
iskarsezza tar-riżorsi u t-talba dejjem akbar f'ekonomiji emerġenti;

D. billi bħalissa l-agrikoltura tal-UE tiddependi b'mod qawwi fuq importazzjonijiet tal-input 
– b'mod speċjali l-karburanti fossili, iżda ukoll l-għalf u l-iskarsezza ta' minerali għat-titjib 
tal-ħamrija bħall-fosfat – u għalhekk hi aktar vulnerabbli għal żidiet qawwija fil-prezzijiet; 
billi dan qajjem tħassib kbir dwar il-kompetittività tal-bdiewa tal-UE, speċjalment fis-
settur tat-trobbija tal-annimali;

E. billi, l-ispejjeż qegħdin jiżdiedu wkoll minħabba rekwiżiti fitosanitarji, iġjeniċi u ta' 
sigurtà tal-ikel,speċjalment fis-settur tat-trobbija tal-annimali;

F. billi medja ta' 42 % tal-provvista totali tal-ilma fl-Ewropa tintuża mill-agrikoltura (88 % 
fil-Greċja, 72 % fi Spanja, 59 % fil-Portugall) u billi l-ispejjeż ta' irrigazzjoni u drenaġġ 
żdiedu b'mod sostanzjali kaġun tat-tbattil tal-ilma ħelu u huma mistennija jiżdiedu aktar 
minħabba t-tibdil fil-klima;

G. billi iż-żieda fl-ispejjeż għal art mikrija u fil-prezzijiet tal-art jinfluwenzaw ukoll bil-
qawwi l-vijabilità tal-biedja u ta' dawk iż-żgħażagħ imħajra għall-biedja u dawn 
għandhom jingħataw kunsiderazzjoni xierqa fir-riflessjonijiet dwar il-possibilità li 
jitnaqqsu l-ispejjeż ta' input; billi din is-sitwazzjoni għandha titjieb, b'mod speċjali għall-
bdiewa żgħażagħ, u jekk ikun meħtieġ permezz ta' regolamentazzjoni aħjar, ;

H. billi l-konċentrazzjoni tas-suq tal-fornituri ta' input tal-biedja hi għolja ħafna, b'sitt 
kumpaniji jikkontrollaw kważi 75 % tas-suq tal-prodtti agrokimiċi u tliet kumpaniji li 
jikkontrollaw aktar minn 45 % tas-suq taż-żerriegħa; billi din il-konċentrazzjoni 
tikkontribwixxi għaż-żamma ta' prezzijiet taż-żerriegħa għolja u għandha impatt negattiv 
sostanzjali fuq id-diversità tal-koltivazzjoni;

I. billi ż-żrieragħ ċċertifikati u bi privattiva u d-drittijiet ta' proprjetà għall-użu ta' dawn iż-
żrieragħ jirrappreżentaw iż-żieda ewlenija fl-ispejjeż taż-żerriegħa għall-bdiewa;

J. billi, fid-dawl tal-fluttwazzjonijiet estremi tal-prezzijiet agrikoli tul il-katina alimentari u l-
ispekulazzjoni finanzjarja relatata, it-trasparenza tal-industrija 'l fuq mill-katina tal-ikel hi 
essenzjali ukoll biex titjieb il-kompetizzjoni u r-reżistenza għall-volatilità tal-prezzijiet;

K. billi jenħtieġu investimenti ta' input imtejba u fit-tul u fil-ġestjoni tar-riżorsi (l-enerġija, il-
ħamrija u n-nutrijenti, l-ilma) biex jiġu ffaċċjati l-isfidi ekonomiċi u ambjentali l-ġodda, 
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inkluż fi ħdan il-kuntest tal-Istrateġija Ewropa 2020; billi l-bdiewa għandu jkollhom 
biżejjed redditu mill-investiment tagħhom sabiex ikunu jistgħu jadottaw sistemi ta' biedja 
aktar effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, aktar sostenibbli u innovattivi;

L. billi t-titjib fis-sistemi ta' drenaġġ fl-irziezet u fiż-żoni rurali, kif ukoll l-kompostaġġ ta' 
skart likwidu għandu potenzjal qawwi bħala sorsi ta' nutrijenti u ta' enerġija, sakemm 
dawn ikunu soġġetti għal investigazzjoni bir-reqqa tal-użu possibbli tagħhom, tat-
trattament adegwat ta' sustanzi potenzjalment ta' ħsara u kontrolli stretti;

M. billi il-biedja għandha potenzjal konsiderevoli biex tiffranka l-enerġija u l-ispejjeż 
permezz tat-titjib fl-effiċjenza enerġetika u bi produzzjoni lokali tal-enerġija rinnovabbli 
(speċjalment ir-riħ, ix-xemx, il-bijogass, l-użu ta' prodotti tal-iskart eċċ.);

N. billi n-newb tal-għelejjel għandu jiddaħħal fil-miżuri ta' "tħaddir" bħala parti mir-riforma
tal-PAK, fir-rigward tal-kontribut sinifikanti tagħha għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
u l-potenzjal għat-tnaqqis fl-użu ta' fertilizzanti sintetiċi u pestiċidi;

O. billi l-produzzjoni ta' għelejjel ta' proteina leguminuża fl-UE kif ukoll it-titjib ta' sistemi ta' 
produzzjoni bbażati fuq il-ħaxix għandhom inaqqsu d-defiċit ta' proteini tal-UE u d-
dipendenza tal-UE fuq importazzjoni tal-għalf u għandu jħalli benefiċċji ekonomiċi 
ewlenin għall-bdiewa;

P. billi l-integrazzjoni ta' ċerti għelejjel enerġetiċi fis-sistemi tan-newb tal-għelejjel u l-
produzzjoni estensiva fit-trobbija tal-bhejjem tista' wkoll tnaqqas b'mod sinifikanti l-
ispejjeż ta' input, it-telf ta' NO2 fl-atmosfera u n-nixxa ta' nutrijenti; 

Q. billi ż-żrieragħ miġbura mill-irziezet jistgħu joffru benefiċċji ekonomiċi u ambjentali 
sinifikanti, inkluż tnaqqis fl-ispejjeż għall-bdiewa u anqas dipendenza fuq prodotti 
agrikoli bażiċi, biex b'hekk jiġu ffaċċjati l-kundizzjonijiet agronomiċi partikolari fl-
irziezet; billi t-titjib tal-infrastruttura f'dan il-qasam jista' jnaqqas b'mod sinifikanti l-
ispejjeż fit-tul ta' żmien għall-għalf u dawk ta' produzzjoni taż-żerriegħa;

Soluzzjonijiet ġenerali 

1. Jitlob lill-Kummissjoni tinkludi reviżjoni tal-leġiżlazzjoni fil-programm ta' ħidma tagħha 
sabiex ittejjeb it-trasparenza tal-prezzijiet ta' input fl-irziezet u l-marġini tal-prezzijiet tal-
industriji 'l fuq mill-biedja;

2. Jitlob lill-Kummissjoni tħeġġeġ prattiki agronomiċi mtejba u l-ġestjoni tar-riżorsi agrikoli, 
bil-għan li jitnaqqsu l-ispejjeż ta' produzzjoni u l-ħela ta' nutrijenti u b'hekk jiżdiedu l-
innovazzjoni, l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u s-sostenibilità fi ħdan is-sistemi ta' biedja;

3. Jenfasizza b'mod partikolari l-ħtieġa għal Strument Ewropew għall-Monitoraġġ tal-
Prezzijiet tal-Ikel li jkun kapaċi jagħti trasparenza akbar lill-iżvilupp tal-prezz ta' input u li 
jippermetti r-rabta bejn il-prezzijiet ta' produzzjoni diretti mir-razzett jintrabtu mal-
ispejjeż ta' produzzjoni;

4. Jitlob lill-awtoritajiet għall-kompetizzjoni nazzjonali u Ewropej jindirizzaw bis-sod il-
pożizzjoni dominanti tal-kummerċjanti agroalimentari u tal-kumpaniji ta' input u biex 
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jikkunsidraw il-proposti għal-leġiżlazzjoni anti-trust;

5. Jenfasizza wkoll il-ħtieġa għal sistema mifruxa mal-UE kollha għall-iskambju ta' 
informazzjoni dwar prattiki tajba fil-ġestjoni tan-nutrijenti, l-enerġija u r-riżorsi naturali li 
jnaqqsu l-ispejjeż ta' produzzjoni;

6. Jappella għal politika ta' żvilupp rurali ġdida li tinkludi miżuri ta' appoġġ speċifiċi għall-
ġestjoni  tar-riżorsi mtejba u għall-prattiki sostenibbli li jnaqqsu l-ispejjeż ta' input u l-
vulnerabilità għall-volatilità tal-prezzijiet u li tappoġġja b'mod speċifiku l-katini ta' input 
baxx u tal-ikel;

7. Jitlob li parti sostanzjali mill-programm qafas ta' riċerka li jmiss tiġi allokata għar-R&Ż 
applikati fil-ġestjoni ta' inputs tal-irziezet sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż ta' produzzjoni u 
jitjiebu l-prattiki agronomiċi, inkluż il-parteċipazzjoni, it-taħriġ imtejjeb u l-bini ta' 
kapaċità għall-bdiewa u għat-titjib tal-kollaborazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet xjentifiċi 
pubbliċi u privati u tal-organizzazzjonijiet tal-bdiewa;

8. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinvestigaw aktar dwar ir-rwol tal-
organizzazzjonijiet u l-kooperattivi tal-produtturi fl-organizzazzjoni ta' akkwisti kollettivi 
ta' input tal-irziezet, bil-għan li tiżdied is-setgħa ta' negozjar tal-bdiewa fir-rigward tal-
industrija fornitriċi;

9. Jistieden lill-Kummissjoni toħloq kampanja ta' informazzjoni tal-UE għall-bdiewa u għall-
konsumaturi li tenfasizza l-ħtieġa għal ġestjoni aħjar tal-enerġija, l-ilma, ir-riżorsi naturali 
tul il-katina tal-ikel, sabiex tnaqqas b'mod sinifikanti l-ħela ta' riżorsi u tal-ikel; 

Enerġija

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu, permezz ta' miżuri 
leġiżlattivi, investimenti fl-iffrankar tal-enerġija u fil-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli 
fir-razzett jew fi proġetti ta' sħubija lokali (riħ, xemx, bijogass, ġeotermiku eċċ.) b'enfasi 
speċjali dwar l-użu tal-iskart u tal-prodotti sekondarji f'livell lokali;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-miżuri ta' appoġġ pubbliku 
għall-bijomassa u l-agrokarburanti – inkluż il-bijogass – ma jikkontribwixxux għall-
kompetizzjoni mhux sostenibbli għar-riżorsi bejn il-produzzjoni tal-ikel u tal-enerġija u 
biex dawn ma joħolqux aktar żidiet fi spejjeż tal-input u tal-kera tal-art;

12. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħinu fil-ħolqien ta' dħul ġdid għall-
bdiewa billi jiffaċilitaw l-integrazzjoni tal-enerġija prodotta minn sorsi rinnovabbli tal-
biedja fis-sistemi u n-netwerks tal-enerġija privati u pubbliċi;

13. Iqis li l-miżuri effikaċi għall-iffrankar u l-ġestjoni tal-enerġija fir-razzett u dik lokali 
għandha tkun disponibbli fl-UE kollha permezz tal-programmi ta' żvilupp rurali u 
għandhom jiffurmaw parti mis-servizzi għall-estensjoni tal-irziezet;

14. Jitlob lill-Kummissjoni tanalizza l-ispejjeż tal-enerġija f'sistemi ta' rziezet differenti 
attwali u l-fornituri ta' produtturi assoċjati, l-industrija tal-ipproċessar u s-sistemi ta' 
distribuzzjoni, b'kunsiderazzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-użu ta' sorsi 
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sostenibbli tal-enerġija biex jiġu ffaċċjati l-isfidi l-ġodda, u l-ibbilanċjar mill-ġdid meħtieġ 
tal-produzzjoni tan-newb tal-għelejjel u tal-annimali; 

Prodotti għat-titjib tal-ħamrija u għall-protezzjoni tal-pjanti

15. Itenni l-appell tiegħu li n-newb tal-għelejjel u d-diversità tal-għelejjel f'lista mifruxa mal-
UE kollha ta' miżuri ta' "tħaddir" li għandhom jiġu ppremjati fi ħdan il-PAK, meta jitqies 
l-effett pożittiv li dawn il-miżuri għandhom fuq il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, il-
kwalità tal-ħamrija u tal-ilma u l-finanzi tal-bdiewa (bi tnaqqis sinifikanti fl-użu ta' 
fertilizzanti, prodotti għat-titjib tal-ħamrija, prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u l-
pestiċidi li għandhom inaqqsu l-ispejjeż ta' inputs għall-bdiewa);

16. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkoraġġixxu – soġġett għal investigazzjoni 
bir-reqqa tal-użu possibbli tagħhom, it-trattament adegwat ta' sustanzi potenzjalment ta' 
ħsara u kontrolli stretti - ir-riċiklaġġ tan-nutrijenti minn kanali tal-iskart, speċjalment 
demel likwidu, skart organiku u sistemi ta' drenaġġ lokali, li jistgħu jgħinu biex inaqqsu l-
ispejjeż ta' produzzjoni għall-fertilizzanti u li jiġbru mill-ġdid in-nitroġenu u l-fosfat;

Għalf 

17. Itenni l-appelli tiegħu lill-Kummissjoni sabiex tressaq minnufih rapport lill-Parlament u 
lill-Kunsill dwar il-possibilitajiet u l-għażliet għaż-żieda fil-produzzjoni ta' għelejjel ta' 
proteina lokali fl-UE permezz ta' strumenti ta' politika ġodda, biex b'hekk titnaqqas id-
dipendenza tal-UE fuq l-importazzjonijiet ta' proteini u l-produzzjoni esterna ta' 
fertilizzanti u pestiċidi minerali, u l-investigazzjoni tal-effett potenzjali ta' dawn il-
possibilitajiet fuq id-dħul tal-bdiewa;

18. Jenfasizza għal darb'oħra l-ħtieġa li jiddaħħlu miżuri u strumenti adatti fil-PAK il-ġdida 
biex tingħata għajnuna lil dawk il-bdiewa li jikkoltivaw għelejjel ta' proteina f'sistemi ta' 
tinwib tal-għelejjel, biex b'hekk jitnaqqas id-defiċit ta' għelejjel ta' proteina tal-UE u l-
volatilità tal-prezzijiet, it-titjieb ta' prattiki agrikoli, it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
b'effett ta' serra u t-titjib tal-kontroll tal-mard li jittieħed u tal-fertilità tal-ħamrija;

Żrieragħ

19. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw l-isforzi biex jinżamm l-użu ta' 
żerriegħa mir-razzett fil-biedja tal-UE meta jitqiesu l-benefiċċji ekonomiċi u ambjentali u 
l-kontribut għall-agrobijodiversità; 

20. Jitlob b'mod partikolari lill-Kummissjoni tipproponi l-irtirar tar-restrizzjonijiet dwar l-użu 
ta' żerriegħa mir-razzett kif stipulat fl-Artikolu 14(1) u (2) tar-Regolament (KE) 
Nru 2100/94 dwar id-drittijiet għall-varjetà tal-pjanti fil-Komunità, fil-kuntest tar-
reviżjoni li jmiss ta' dan ir-regolament;

21. Jitlob, fid-dawl tal-konferenza globali Rio+20 li jmiss, inizjattiva ġdida tal-UE dwar il-
konservazzjoni, l-użu sostenibbli u r-reklamar ta' kwalità għall-agrobijodiversità, sabiex 
jitnaqqsu l-ispejjeż ta' akkwist taż-żerriegħa u jiżdied il-valur miżjud għall-biedja;

Prezzijiet tal-art u kera tal-art
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22. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq studju dwar l-impatt tal-kera tal-art u ż-żieda fl-ispejjeż 
għall-akkwist u l-kera tal-art qed ikollhom fuq is-setturi tal-biedja fl-Istati Membri tal-UE 
u biex tiddetermina jekk il-monitoraġġ tal-aċċess għall-art u l-leġiżlazzjoni l-ġdida f'dan 
il-qasam humiex meħtieġa sabiex ikun evitat distakk ulterjuri bejn il-prezzijiet tal-art, il-
kera tal-art u l-valur tal-użu għall-agrikoltura;

Ilma

23. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem, bħala parti mir-riforma tal-PAK u tad-Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma, biex ittejjeb l-irrigazzjoni u s-sistemi ta' ħżin tal-ilma għall-agrikoltura, biex 
tinkludi kemm it-titjib tal-kapaċitajiet ta' ħżin tal-ilma fil-ħamrija u l-ġbir tal-ilma f'żoni 
nexfin, bħala mezz biex jitnaqqas l-użu tal-ilma ħelu kif ukoll bħala prekawzjoni kontra l-
bidliet fit-tendenzi ta' xita minħabba t-tibdil fil-klima;

24. Jistieden lill-Kummissjon u lill-Istati Membri jtejbu l-ġestjoni u l-allokazzjoni mill-ġdid 
tad-drittijiet tal-ilma u biex isaħħu l-agroekosistemi u l-agroforesti multifunzjonali;

25. Jitlob għal appoġġ akbar għat-taħriġ tal-bdiewa fil-ġestjoni tal-ilma u l-irrigazzjoni, inkluż 
għodod prattiċi għall-ħżin tal-ilma għall-prevenzjoni ta' telf ta' nutrijenti jew ta' 
salinizzazzjoni, kif ukoll titjib fl-ipprezzar tal-ilma u fl-iskemi ta' amministrazzjoni tal-
ilma fil-livell lokali u reġjonali sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż ta' input fit-tul;

26. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.

.

NOTA SPJEGATTIVA

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ Settembru 2010 dwar “Dħul ġust għall-bdiewa: lejn 
funzjonament aħjar tal-katina tal-provvista tal-ikel fl-Ewropa", il-Parlament adotta numru ta' 
rakkomandazzjonijiet biex isolvi l-problemi f'livell aktar 'l isfel mill-produzzjoni fl-irziezet 
sabiex jitjieb id-dħul tal-bdiewa. Il-Parlament issuġġerixxa bidla politika sostanzjali fil-liġi 
tal-kompetizzjoni tal-UE u ressaq rakkomandazzjonijiet għall-inklużjoni ta' miżuri fil-proposti 
leġiżlattivi dwar ir-riforma tal-PAK 2020. Il-Kummissjoni adottat nota ta' segwitu fit-23 ta' 
Novembru dwar din ir-riżoluzzjoni, li tħabbar azzjoni dwar din il-kwistjoni.

Dan ir-rapport ta' inizjattiva l-ġdid, jidentifika problemi fl-industriji 'l fuq mill-inputs fl-
irziezet, jiffoka fuq il-l-akkwist ta' inputs mill-irziezet tul id-deċennju li għadda fil-qasam tal-
enerġija, makkinarju, għalf kompost, fertilizzanti, pestiċidi, żrieragħ u ilma. Jinnota li l-impatt 
fuq bosta setturi ta' produzzjoni, jenfasizza d-dipendenza dejjem akbar tal-bdiewa fuq 
industrija tal-produzzjoni aktar u aktar ikkonċentrata, u jissuġġerixxi miżuri li għandhom 
jittieħdu fi ħdan ir-riforma tal-PAK li jmiss.

B'riforma tal-PAK ewlenija quddiemna, li ser ikollha twieġeb għal numru ta' sfidi ewlenin li 
qegħdin jiffaċċjaw il-bdiewa, l-għan ta' dan ir-rapport hu li janalizza l-istrutturi u s-swieq tal-
industriji 'l fuq mill-biedja u jissuġġerixxi possibilitajiet ta' politika li jistgħu jgħinu lill-
bdiewa jnaqqsu l-ispejjeż ta' produzzjoni tagħhom, bil-għan li jżidu l-awtonomija u l-introjtu 
tagħhom, sabiex javvanzaw lejn użu aktar effikaċi u sostenibbli ta' riżorsi ta' produzzjoni. 
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Ir-rapporteur jissuġġerixxi li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jintalbu jressqu aktar data dwar 
l-ispejjeż ta' input u ta' produzzjoni li mbgħad għandhom jiġu analizzati u mqassma 
regolarment lill-bdiewa minn aġenzija Ewropea ta' monitoraġġ tal-prezzijiet. L-indiċijiet tal-
prezzijiet jistgħu wkoll itejbu l-kompetizzjoni fis-settur tal-input, u possibbilment jgħinu lill-
bdiewa jinqalgħu minn pożizzjoni diffiċli li jinsabu maqbudin fiha, bejn agroindustrija dejjem 
aktar ikkonċentrata u b'saħħitha aktar 'il fuq u aktar 'l isfel mill-produzzjoni primarja. 

Barra minn hekk il-bdiewa jeħtieġu li jingħataw appoġġ fit-titjib tal-prestazzjoni agronomika 
u ambjentali sabiex jiffaċċjaw l-isfidi klimatiċi, ambjentali u ekonomiċi  l-ġodda li ġejjin. 
Bħala parti mill-"miżuri ta' tħaddir" kif previst fil-PAK il-ġdida, il-bdiewa ser ikollhom 
jintegraw mill-ġdid l-ispejjeż ta' produzzjoni esternalizzati li jinvolvu ġestjoni aħjar tal-
bijodiversità, nutrijenti tal-ilma u tal-ħamrija u għandhom jingħataw għajnuna biex jagħmlu 
dan. Ovvjament, l-ispejjeż inizjali għandhom joffru lill-bdiewa benefiċċji fit-tul, bħar-
reżistenza għall-instabilità klimatika, aktar saħħa u fertilità għall-ħamrija u anqas 
suxxettibilità għall-mard. Darba li l-bdiewa jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar tal-potenzjal ta' 
input tar-razzett huma jsiru anqas vulnerabbli għall-volatilità tal-prezzijiet. 

Il-Kummissjoni għandha wkoll tissuġġerixxi miżuri li jħeġġu lill-bdiewa biex jorganizzaw 
b'mod kollettiv il-preservazzjoni u l-akkwist ta' inputs, sabiex b'hekk iżidu s-setgħa ta' 
negozjar tagħhom, bi qbil mal-ħolqien ta' organizzazzjoni ta' produtturi 'l isfel mill-biedja. Il-
bdiewa għandhom jitħeġġew u jiġu ppremjati wkoll jekk jorganizzaw lilhom infushom aħjar 
fil-ġestjoni ta' riżorsi u fi prattiki sostenibbli aħjar li jnaqqsu l-vulnerabilità għall-volatilità tal-
prezzijiet.  

Ir-rapporteur, f'dan il-kuntest, jixtieq jenfasizza li l-bdiewa f'ħafna pajjiżi diġà ħadmu ħafna 
biex itejbu l-prattiki agonomiċi tagħhom u biex iżidu l-awtonomija ekonomika tagħhom mix-
xiri ta' inputs. In-netwerks tal-bdiewa ilhom li stabbilixxew kollaborazzjoni importanti bejn il-
korpi u l-organizzazzjonijiet tal-bdiewa governattivi u mhux governattivi (jiġifieri s-CEDAPA 
jew is-CIVAM fi Franza eċċ) għal ħafna snin u qassmu b'mod attiv l-esperjenzi u r-riżultati 
tagħhom lill-komunitajiet agrikulturali aktar b'mod ġenerali. Din l-inizjattiva u dan l-impenn 
tagħhom għandhom jingħataw rikonoxximent bis-sħiħ bit-tisħiħ tal-kollabborazzjoni bejn l-
entitajiet ta' riċerka u l-organizzazzjonijiet tal-biedja u ta' żvilupp rurali u għandhom jitqiesu 
fl-estensjoni ta' servizzi tal-biedja u fil-programmi ta' taħriġ.

Ir-rapporteur jissuġġerixxi l-istrutturar tar-riżoluzzjoni skont il-fatturi ta' input agrikulturali li 
ġejjin:

Enerġija
Id-data tal-EUROSTAT u l-analiżi tal-Kummissjoni jindikaw li t-twessigħ tad-distakk bejn l-
ispejjeż tal-input u l-prezzijiet mir-razzett mhuwiex ekonomikament vijabbli f'bosta setturi. L-
ispejjeż tal-enerġija tal-biedja żdiedu b'bejn wieħed u ieħor 60 % bejn l-2000 u l-2010, filwaqt 
li l-prezzijiet mir-razzett żdiedu biss b'25 %. Dawn jinkludu żidiet ġenerali għall-karburant, 
gass u l-elettriku. 
Ir-rapporteur jipproponi miżuri biex iżid l-kapaċità tal-irziezet biex jiffrankaw l-enerġija 
f'binjiet, prattiki tal-biedja, trasport permezz ta' programmi fl-effiċjenza enerġetika u 
investiment fil-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli fir-razzett jew fil-lokal (riħ, xemx, 
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bijogass, ġeotermika eċċ.).

F'dan il-kuntest jirrakkomanda ukoll l-analiżi u l-evalwazzjoni tal-ammont u tal-ispejjeż tal-
enerġija fis-sistemi ta' biedja eżistenti u l-fornituri ta' sistemi ta' inputs, tal-ipproċessar u ta' 
distribuzzjoni relatati . Fir-riforma tal-PAK li jmiss hu importanti li titqies l-effiċjenza tal-
enerġija u l-użu ta' sorsi tal-enerġija sostenibbli, sabiex jiġu ffaċċjati l-isfidi l-ġodda. Dan 
jinkludi bbilanċjar mill-ġdid tal-produzzjoni ta' pjanti u annimali f'rabta mar-riżorsi tal-
enerġija disponibbli u sistemi ta' produzzjoni b'input baxx, bħall produzzjoni estensiva ta' 
bhejjem li jieklu l-ħaxix. 

Fertilizzanti u sustanzi li jtejbu l-ħamrija
L-ispejjeż għall-fertilizzanti u sustanzi li jtejbu l-ħamrija rduppjaw fid-deċennju li għadda. L-
applikazzjonijiet ta' inputs ta' nitrat u fosfat joħolqu problemi speċifiċi, b'mod partikolari it-
tnixxija fejn ikun hemm ħamrija u pjanti li ma jistgħux jaħżnu u jassorbu dawn in-nutrijenti.

Jeżistu soluzzjonijiet: it-titjib tal-analiżi u l-ġestjoni tan-nutrijenti fir-razzett; it-tnaqqis tan-
nefqa għall-fertilizzanti permezz ta' analiżi u ġestjoni aħjar tal-fertilità tal-ħamrija, b'mod 
speċifiku t-titjib tal-istruttura tal-frak tal-ħamrija u tal-livelli tal-ħumus organiku (li 
jippermetti ż-żamma aħjar tal-ilma u n-nutrijenti) permezz tat-tidmil, it-titjib tal-kwalità tad-
demel likwidu, prattiki aħjar għat-tinwib, applikazzjoni trail hose flimkien mal-inklużjoni 
immedjata f'livell baxx (skont xi riċerka, tnaqqis ta' 50Kg N / ha fl-agrikoltura – jew sa 70 % 
tal-inputs attwali – hi possibbli fit-Tramuntana u fil-Punent tal-Ewropa mingħajr telf fil-
produzzjoni). In-nixxa ta' nutrijenti, hi sors ewlenija ta' telf ta' nitrati għall-ambjenti akkwatiċi 
u telf tal-NO2 (ossidu nitruż) fl-atmosfera, jista' jitnaqqas bl-użu ta' ċerti għelejjel tal-enerġija 
bħala lqugħ għal żoni ta' protezzjoni tal-ilma u tul nixxigħat miftuħa.

Barra minn hekk is-sistemi tad-drenaġġ tal-irħula u tal-bliet għandhom jitqiesu bħala sorsi 
potenzjali ta' nutrijenti (bijogass), sakemm tkun żgurata s-separazzjoni ta' sustanzi 
potenzjalment ta' ħsara. 

Żrieragħ
L-ispejjeż għal żrieragħ u pjanti għat-tħawwil żdiedu kważi b'medja ta' 30 % sa mill-2000. 
Dan hu kaġun tal-ispejjeż għoljin għall-akkwist ta' żrieragħ ċertifikati u t-tnaqqis fl-użu ta' 
żrieragħ mir-razzett. Iż-rieragħ mir-razzett għandhom bosta vantaġġi ekonomiċi u ambjentali: 
dawn jiswew lill-bdiewa medja ta' 40 % anqas miż-żrieragħ ċertifikati, jippermettu lill-bdiewa 
jkabbru l-pjanti li huma adattati għal kundizzjonijiet agrnomiċi partikulari fir-reġjuni 
tagħhom, u spiss jeħtieġu anqas fertilizzanti u prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, filwaqt li 
jkattru l-bijodiversità tal-għelejjel. Barra minn hekk, il-bdiewa jistgħu jagħżlu perjodi ta' żrigħ 
li huma adattati għall-kundizzjonijiet tal-biedja tagħhom mingħajr ma jkollhom jistennew 
kunsinnji minn kumpaniji taż-żerriegħa.

Aktar min-nofs iż-żoni agrikoli utli għaċ-ċereali fl-Ewropa huma miżrugħa b'żerriegħa mill-
irziezet - u madwar 90 % f'pajjiżi bħall-Polonja - iżda l-iżvilupp tagħhom f'setturi oħrajn bħal 
dak tal-frott u l-ħxejjex hu mxekkel, fost l-oħrajn, mill-fatt li skont ir-Regolament 2100/94 il-
bdiewa jitħallew jiżirgħu biss 21 varjetà ta' pjanti minn żrieragħ mill-irziezet. Min-naħa l-oħra 
l-industrija taż-żerriegħa tqis id-dritt għall-eżenzjoni tal-użu ta' żerriegħa mill-irziezet għandu 
jitneħħa fil-kuntest tar-reviżjoni li jmiss tar-regolament.
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Prodotti ta' protezzjoni tal-pjanti u pestiċidi
Il-prodotti ta' protezzjoni tal-pjanti u pestiċidi oħrajn żdiedu kważi b'medja ta' 13 % tul id-
deċennju li għadda. Is-soluzzjonijiet jinkludu l-ħolqien ta' proporzjon ibbilanċjat bejn il-
karbonju u n-nitroġenu fil-ħamrija u t-titjib tal-istruttura tal-ħamrija (u b'konsegwenza, 
tnaqqis fl-użu ta' applikazzjoni ta' pestiċidi u erbiċidi, minħabba l-mard tal-pjanti u l-invażjoni 
tal-ħaxix ħażin). 

Għalf u spejjeż veterinarji
Is-sistemi intensivi ta' produzzjoni tal-annimali japplikaw dieti b'perċentwali għoljin ta' 
konċentrati ta' għalf kompost; iż-żerriegħa taż-żejt u l-proteina użati huma fil-parti l-kbira 
tagħhom importati minn barra. Il-prezzijiet tal-input f'dan is-settur żdiedu b'medja ta' aktar 
minn 30 % fid-deċennju li għadda.

Fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' Marzu 2011 dwar id-defiċit ta' proteini tal-UE, il-PE appella għall-
ħolqien tal-qafas neċessarju għall-iżviupp ta' għelejjel tal-proteina u produzzjoni leguminuża 
fl-UE, sabiex jitnaqqas id-defiċit ta' proteini ta' 70 % b'għalf prodott mill-produzzjoni lokali. 
Jeżistu bosta għelejjel leguminużi li huma eliġibbli għal dan il-għan, b'mod partikolari l-
piżelli, ful u lupini.

In-newb tal-għelejjel inklużi l-għelejjel tal-proteina jista’ jnaqqas il-konsum tal-fjuwil fit-
trattament tal-ħamrija, peress li l-kontenut tal-ħumus u tal-indewwa tal-ħamrija jkun 
ippriservat aħjar u l-ħamrija tkun teħtieġ li tinħadem inqas. Studju reċenti ppubblikat mill-
Parlament Ewropew (PE 438.591) u studju tal-Kummissjoni Franċiża dwar l-iżvilupp 
sostenibbli tal-Gvern Franċiż (Diċembru 2009 nru 15) jistma tnaqqis fl-ispejjeż għall-
fertilizzanti fi Franza sa EUR 100 miljun fis-sena.

Bini tar-razzett u l-enerġija rinnovabbli
L-ispejjeż ta' bini tar-razzett mhux residenzjali żdiedu b'medja ta' 20 %, minħabba ż-żieda fl-
ispejjeż ta' materjal għall-bini u x-xogħol tal-kostruzzjoni. L-ispejjeż qegħdin jiżdiedu wkoll 
minħabba rekwiżiti fitosanitarji, iġjeniċi u ta' sigurtà tal-ikel, b'mod speċjali fis-settur tat-
trobbija tal-annimali;

F'xi Stati Membri, il-bdiewa huma mħeġġa jinvestu fi produzzjoni rinnovabbli fl-irziezet 
bħar-riħ, l-enerġija mix-xemx u l-bijogass. Pereżempju fil-Ġermanja, is-soqfa tal-binjiet tar-
razzett għandhom id-drawwa li jinstallaw pannelli solari u l-iżolament tal-binjiet hu mtejjeb u 
d-demel likwidu jintuża għall-bijogass. Madankollu, is-sussidji nazzjonali fil-qasam tal-
bijogass f'xi każijiet wassal għall-użu ta' pjanti ta' qamħirrum u pjanti għaċ-ċereali bbażati fuq 
il-bijogass li żiedu l-kirja tal-art u attiraw l-investituri li jbiegħdu l-profitt mill-bdiewa.

Prezzijiet tal-art u kera tal-art
Il-prezzijiet tal-kera tal-art huma spiża importanti f'bosta setturi tal-biedja u fl-Istati Membri u 
għandhom jitqiesu bħala spejjeż ta' input. F'ħafna mill-Ewropa tal-Punent, il-bejgħ ta' art 
għall-użu agrikolu u l-prezzijiet tal-kera laħaq livelli mhux sostenibbli u wasslu għal 
diskrepanza qawwija bejn il-kapaċitajiet ta' produzzjoni, l-aċċess għall-art u l-valur ta' użu 
għall-agrikoltura. F'xi każijiet, dan seħħ minħabba t-tifrix tal-bliet, il-pressjoni mill-
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agrikoltura industrijali u l-konċentrazzjoni tal-proprjetà tal-art f'idejn ftit min-nies. Ir-
rapporteur jirrakkomanda sistema ta' monitoraġġ fuq prezzijiet tal-art u ta' aċċess għall-art 
speċjalment għal bdiewa żgħażagħ.

Beni u servizzi oħrajn inkluż l-ilma
Meta titqies l-importanza tal-ilma fil-produzzjoni għall-agrikoltura, l-UE għandha tappoġġja 
lill-Istati Membri fl-għoti ta' sistemi ta' ħżin tal-ilma għall-agrikoltura, inkluż it-titjieb tal-
kapaċitajiet ta' ħżin tal-ilma fil-ħamrija, il-ġbir tal-ilma f'żoni nexfin bħala prekawzjoni kontra 
tibdil fit-tendenzi ta' xita minħabba it-tibdil fil-klima.
Barra minn hekk teżisti ħtieġa urġenti għal ġestjoni mtejba u għall-allokazzjoni mill-ġdid tad-
drittijiet tal-ilma; Il-preservazzjoni u l-ħolqien ta' agroekosistemi multifunzjonali u sistemi 
agroforestali sabiex jitjiebu l-ħiliet ta' żamma tal-ilma.


