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Emenda 1
Ska Keller, Catherine Grèze

Abbozz ta' opinjoni
Premessa A a (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

A a (ġdida). Billi 40% tal-gassijiet b'effett 
serra dinjin joħroġu mis-settur agrikolu;  
billi l-agrikoltura hija s-sors ewlieni tal-
metan u l-N20, u dawn iż-żewġ gassijiet 
b'effett serra għandhom potenzjal ta' 
effett serra ħafna akbar mid-diossidu tal-
karbonju; u billi t-tibdil fil-klima jaffettwa 
speċjalment in-nies fqar f'pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw u jnaqqas l-
opportunitajiet tal-biedja; 

Or. en

Emenda 2
Ska Keller, Catherine Grèze

Abbozz ta' opinjoni
Premessa A b (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

A b (ġdida). billi l-liberalizzazzjoni tal-
kummerċ fl-agrikoltura fetħet il-biebien 
tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw għall-
importazzjonijiet bi prezz baxx mill-
Ewropa, l-Asja u l-Istati Uniti, u b'hekk 
din assuġġettat l-ikel prodott lokalment 
għal kompetizzjoni qawwija wisq;  u billi 
dawn iż-żidiet f’daqqa fl-importazzjonijiet 
bi prezz baxx ifaqqru lill-bdiewa u l-
ħaddiema agrikoli nazzjonali b'mod 
konsiderevoli;

Or. en
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Emenda 3
Ska Keller, Catherine Grèze

Abbozz ta' opinjoni
Premessa A c (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

A c (ġdida). Billi r-residenti rurali f'pajjiżi 
li qegħdin jiżviluppaw jirrapreżentaw bejn 
70% u 80% ta' dawk neqsin sew mill-ikel; 
u billi l-eliminazzjoni ta' faqar u ġuħ 
estremi tiddependi fuq it-titjib tal-
kundizzjonijiet tal-ħajja tal-bdiewa u l-
ħaddiema agrikoli fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw; 

Or. en

Emenda 4
Ska Keller, Catherine Grèze

Abbozz ta' opinjoni
Premessa A d (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

A d (ġdida). Billi r-rapport tar-rapporteur 
speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-
dritt għall-ikel "Agroecolgy and the Right 
to Food" (L-approċċ ekoloġiku għall-
agrikoltura u d-dritt għall-ikel) juri li l-
approċċ ekoloġiku għall-agrikoltura jista' 
jirdoppja l-produzzjoni tal-ikel f'reġjuni 
intieri f'għaxar snin filwaqt li jnaqqas it-
tibdil fil-klima u jtaffi l-faqar rurali;  
jirrikonoxxi li l-produttività fit-tul u s-
sikurezza tal-ikel, b'mod partikolari r-
reżiljenza tas-sistemi agrikoli għat-taqlib 
fil-klima, jiddependu fuq l-attenzjoni 
xierqa għar-riżorsi naturali, b'mod 
partikolari l-ħamrija, l-użu tal-ilma u l-
bijodiversità;
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Or. en

Emenda 5
Ska Keller, Catherine Grèze

Abbozz ta' opinjoni
Premessa A e (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

A e (ġdid). Billi produttività agrikola 
ogħla fl-Ewropa tiriżulta fl-użu ta' aktar 
ħamrija, għalf eċċ minn pajjiżi li qed 
jiżviluppaw; billi madwar 80% tad-
domanda tal-Ewropa għar-raba' għall-
għalf li fih il-proteini hija sodisfatta bl-
importazzjonijiet u b'hekk dawn ikopru 
żona ta' madwar 20 miljun ettari ta' użu 
ta' art barra mill-Ewropa;  billi 
importazzjonijiet mingħajr dazju tal-
prodotti tar-raba' li fihom il-proteini u ż-
żrieragħ żejtnija fl-Ewropa 
kkontribwixxew għad-deforestazzjoni, l-
ispustament ta' komunitajiet, it-telf tal-
bijodiversità u nuqqas li dejjem qed 
jiżdied ta' sigurtà tal-ikel fl-Amerika 
t'isfel;

Or. en

Emenda 6
Charles Goerens

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jieħu nota tat-tħassib mifrux dwar l-
impatti negattivi kumulattivi tal-PAK 
fuq il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
anke jekk dawn issa qegħdin jonqsu,
jiddispjaċih li l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-PAK lejn l-2020 
ma ssemmix dawn l-effetti; jitlob li l-
PAK il-ġdida tinkludi l-prinċipju "tal-

1. Jistieden lill-FAO biex, minn naħa, 
tagħti l-opinjoni tagħha dwar l-impatt 
tal-PAK fuq il-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, u, min-naħa l-oħra, 
tivvaluta il-fatturi kollha li qed 
iwaqqgħu piż ukoll fuq is-sitwazzjoni 
agrikola u tal-ikel tal-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw;
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ebda ħsara" lill-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw bħala objettiv ewlieni;

Or. fr

Emenda 7
Filip Kaczmarek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jieħu nota tat-tħassib mifrux dwar l-
impatti negattivi kumulattivi tal-PAK fuq 
il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, anke jekk 
dawn issa qegħdin jonqsu, jiddispjaċih li 
l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
il-PAK lejn l-2020 ma ssemmix dawn l-
effetti; jitlob li l-PAK il-ġdida tinkludi l-
prinċipju "tal-ebda ħsara" lill-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw bħala objettiv ewlieni;

1. Jieħu nota tal-impatt neċessarju tal-
politiki agrikoli tal-UE fuq il-pajjiżi li
qegħdin jiżviluppaw, u l-effett tagħhom 
fuq il-livell tal-prezzijiet domestiċi u dinjin 
għall-prodotti agrikoli; għalhekk jitlob li 
l-PAK il-ġdida tqis b'mod sħiħ il-prinċipju 
"tal-ebda ħsara" lill-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw bħala objettiv ewlieni;

Or. en

Emenda 8
Ricardo Cortés Lastra and Miguel Angel Martínez Martínez

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

 1. Jieħu nota tat-tħassib mifrux dwar l-
impatti negattivi kumulattivi tal-PAK
fuq il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
anke jekk dawn issa qegħdin jonqsu, 
jiddispjaċih li l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-PAK lejn l-2020 
ma ssemmix dawn l-effetti; jitlob li l-
PAK il-ġdida tinkludi l-prinċipju "tal-
ebda ħsara" lill-pajjiżi li qegħdin 

1. Jieħu nota tal-progress miksub fuq ir-
riforma tal-PAK, li jnaqqas l-impatti 
negattivi tagħha fuq il-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw; jitlob li l-PAK il-ġdida 
tinkludi l-prinċipju "tal-ebda ħsara" lill-
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw f'konformità 
mal-objettiv tal-Koerenza tal-Politiki 
għall-Iżvilupp tat-Trattat ta' Lisbona.
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jiżviluppaw bħala objettiv ewlieni;

Or. en

Emenda 9
Åsa Westlund

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jieħu nota tat-tħassib mifrux dwar l-
impatti negattivi kumulattivi tal-PAK 
fuq il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
anke jekk dawn issa qegħdin jonqsu,
jiddispjaċih li l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-PAK lejn l-2020 
ma ssemmix dawn l-effetti; jitlob li l-
PAK il-ġdida tinkludi l-prinċipju "tal-
ebda ħsara" lill-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw bħala objettiv ewlieni;

1. Jenfasizza l-Artikolu 3(5) tat-TFUE li 
jipprovdi li l-UE għandha 
tikkontribwixxi għall-kummerċ ħieles 
u ġust u għall-eliminazzjoni tal-faqar; 
Jieħu nota tat-tħassib mifrux dwar l-
impatti negattivi kumulattivi tal-PAK 
fuq il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
anke jekk dawn issa qegħdin jonqsu;
jiddispjaċih li l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-PAK lejn l-2020 
ma ssemmix dawn l-effetti; jitlob li l-
PAK il-ġdida tinkludi l-prinċipju "tal-
ebda ħsara" lill-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw bħala objettiv ewlieni;
jistieden lill-UE tiżgura l-konsistenza 
bejn il-PAK u l-politiki kummerċjali u 
ta' żvilupp tagħha u tirrispetta bis-sħiħ 
il-prinċipju ta' Koerenza tal-Politiki 
għall-Iżvilupp; 

Or. en

Emenda 10

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jieħu nota tat-tħassib mifrux dwar l-
impatti negattivi kumulattivi tal-PAK 

1. Jieħu nota tat-tħassib dwar l-impatti tal-
PAK fuq il-pajjiżi li qegħdin 
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fuq il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
anke jekk dawn issa qegħdin jonqsu, 
jiddispjaċih li l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-PAK lejn l-2020
ma ssemmix dawn l-effetti; jitlob li l-
PAK il-ġdida tinkludi l-prinċipju "tal-
ebda ħsara" lill-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw;

jiżviluppaw, jiddispjaċih li l-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
il-PAK sal-2020 ma ssemmix dawn l-
effetti; jitlob li l-PAK il-ġdida 
tikkunsidra l-prinċipju "tal-ebda ħsara" 
lill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw;

Or. de

Emenda 11
Kriton Arsenis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jieħu nota tat-tħassib mifrux dwar l-
impatti negattivi kumulattivi tal-PAK fuq 
il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, anke jekk 
dawn issa qegħdin jonqsu, jiddispjaċih li l-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-
PAK lejn l-2020 ma ssemmix dawn l-
effetti; jitlob li l-PAK il-ġdida tinkludi l-
prinċipju "tal-ebda ħsara" lill-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw bħala objettiv ewlieni; 

1. Jieħu nota tat-tħassib mifrux dwar l-
impatti negattivi diretti u indiretti 
kumulattivi tal-PAK fuq il-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw; jiddispjaċih li l-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-
PAK lejn l-2020 ma ssemmix dawn l-
effetti, u b'hekk ma tirrikonoxxix l-obbligi 
legali tal-EU għall-Koerenza tal-Politiki 
għall-Iżvilupp u l-impenn tagħha sabiex 
tilħaq l-MDGs; jitlob li l-PAK il-ġdida 
tinkludi l-prinċipju "tal-ebda ħsara" lill-
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw bħala objettiv 
ewlieni u toħloq mekkaniżmi xierqa li 
jiżguraw li qed jiġi rrikonoxxut;

Or. en

Emenda 12
Franziska Keller, Catherine Grèze

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jieħu nota tat-tħassib mifrux dwar l- 1. Jieħu nota tat-tħassib mifrux dwar l-
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impatti negattivi kumulattivi tal-PAK 
fuq il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
anke jekk dawn issa qegħdin jonqsu, 
jiddispjaċih li l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-PAK lejn l-2020 
ma ssemmix dawn l-effetti; jitlob li l-
PAK il-ġdida tinkludi l-prinċipju "tal-
ebda ħsara" lill-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw bħala objettiv ewlieni;

impatti negattivi kumulattivi tal-PAK fuq 
il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw;
jiddispjaċih li l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-PAK lejn l-2020 ma 
ssemmix dawn l-effetti; jistieden lill-
Kummissjoni tniedi valutazzjoni dettaljata 
tal-PAK u l-impatt tagħha fuq il-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw, u jitlob li l-PAK il-
ġdida tinkludi l-prinċipju "tal-ebda ħsara" 
lill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw bħala 
objettiv ewlieni; b'mod aktar ġenerali, 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-
proposti leġiżlattivi tal-PAK jissodisfaw l-
objettiv tal-Koerenza tal-Politiki għall-
Iżvilupp, kif stabbilit fl-Artikolu 208 tat-
Trattat ta' Lisbona;

Or. en

Emenda 13
Franziska Keller, Catherine Grèze

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1 a (ġdid). Jistieden lill-UE tiżgura l-
konsistenza bejn il-PAK u l-politiki ta' 
żvilupp u kummerċjali tagħha; b'mod 
partikolari jenfasizza l-bżonn għall-
klawżoli ta' salvagwardja fil-ftehimiet 
kummerċjali u d-dritt għall-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw li jipproteġu s-swieq 
agrikoli tagħhom;  

Or. en

Emenda 14
Franziska Keller, Catherine Grèze

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1 b (ġdid). Jenfasizza li s-sussidji għall-
esportazzjoni Ewropej ixekklu b'mod 
serju l-iżvilupp agrikolu tal-pajjiżi fqar 
billi ħolqu kompetizzjoni inġusta mal-
agrikoltura lokali tagħhom, b'mod 
partikolari fil-każ ta' nuqqas ta' 
protezzjoni ta' importazzjoni effikaċi fil-
pajjiż jew ir-reġjun li qed jimporta (eż. 
ostakli doganali, kwoti tal-importazzjoni, 
sussidji għall-produtturi lokali eċċ) 
jinnota wkoll li s-sussidji għall-
esportazzjoni tal-UE fil-qasam tal-
agrikoltura kkontribwixxew għal żidiet 
f'daqqa fl-importazzjonijiet, u għalhekk, 
rendew għadd kbir ta' pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw aktar dipendenti fuq l-
importazzjonijiet, u b'hekk ipperikolaw l-
awtoprovvista ta' dawn il-pajjiżi u l-
abbiltà ta' dawn il-popolazzjonijiet li 
jitmagħaw lilhom infushom;   

Or. en

Emenda 15
Filip Kaczmarek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jitlob li fil-qafas l-PAK ta' wara l-2013
telimina kull sussidju għall-esportazzjoni u 
tissepara l-ħlasijiet diretti mill-
produzzjoni, sabiex jinħoloq ambjent ekwu 
bejn l-UE u l-prodotti agrikoli tal-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw; jitlob lill-
Kummissjoni tiffinanzja skemi 
transnazzjonali għall-uċuħ tar-raba' 
effettwati minn din is-separazzjoni, li 
għandha l-għan li tippromwovi l-prattiki 
ta' biedja organika u sostenibbli;

2. Ifakkar l-impenn tal-UE u l-partijiet 
terzi membri tal-OECD - fil-kuntest tan-
negożjati tar-Rawnd ta' Doha - li 
jeliminaw kull sussidju għall-esportazzjoni 
sal-2013 u jisseparaw il-ħlasijiet diretti 
mill-produzzjoni, sabiex jinħoloq ambjent 
ekwu bejn l-UE u l-prodotti agrikoli tal-
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw; 
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Or. en

Emenda 16
Franziska Keller,Catherine Grèze

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jitlob li fil-qafas l-PAK ta' wara l-2013 
telimina kull sussidju għall-
esportazzjoni u tissepara l-ħlasijiet 
diretti mill-produzzjoni, sabiex 
jinħoloq ambjent ekwu bejn l-UE u l-
prodotti agrikoli tal-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw; jitlob lill-Kummissjoni
tiffinanzja skemi transnazzjonali 
għall-uċuħ tar-raba' effettwati minn 
din is-separazzjoni, li għandha l-għan 
li tippromwovi l-prattiki ta' biedja 
organika u sostenibbli;

2. Jitlob li fil-qafas l-PAK ta' wara l-2013 
jiġi eliminat kull sussidju għall-
esportazzjoni; jirrimarka madankollu li l-
projbizzjoni tas-sussidji għall-
esportazzjoni ma tbiddilx id-distorsjonijiet 
ekonomiċi li jirriżultaw mis-sussidji diretti 
jew indiretti, li jippermettu s-settur 
agrikolu tal-UE jesporta prodotti agrikoli 
bi prezz aktar baxx mill-medja tal-ispejjeż 
ta' produzzjoni tagħhom;  jistieden lill-UE 
tappoġġa t-talbiet tal-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw u tipproteġi l-popolazzjoni 
tagħhom mill-effetti potenzjalment 
distruttivi tal-importazzjonijiet irħas; 

Or. en

Emenda 17
Horst Schnellhardt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jitlob li fil-qafas l-PAK ta' wara l-2013 
telimina kull sussidju għall-
esportazzjoni u tissepara l-ħlasijiet 
diretti mill-produzzjoni, sabiex 
jinħoloq ambjent ekwu bejn l-UE u l-
prodotti agrikoli tal-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw; jitlob lill-Kummissjoni 
tiffinanzja skemi transnazzjonali għall-
uċuħ tar-raba' effettwati minn din is-
separazzjoni, li għandha l-għan li 
tippromwovi l-prattiki ta' biedja 

2. Jirrikonoxxi li fil-qafas tal-PAK ta' 
wara l-2013 kull sussidju għall-
esportazzjoni se jiġi ristrett aktar –
madankollu bil-kunsiderazzjoni li anki 
l-għajnuniet tal-esportazzjoni ta' sħab 
kummerċjali oħra (b'mod partikolari 
l-Istati Uniti tal-Amerika, il-Kanada, 
l-Awstralja u New Zealand) ukoll 
għandhom jinġiebu konformi mar-
regoli tad-WTO u tissepara l-ħlasijiet 
diretti mill-produzzjoni, sabiex il-
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organika u sostenibbli; kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni 
għall-prodotti agrikoli tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u tal-UE jiġu adattati; 
jitlob lill-Kummissjoni tiffinanzja 
skemi transnazzjonali għall-uċuħ tar-
raba' effettwati minn din is-
separazzjoni, li għandha l-għan li 
tippromwovi l-prattiki ta' biedja 
organika u sostenibbli;

Or. de

Emenda 18
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jitlob li fil-qafas l-PAK ta' wara l-2013 
telimina kull sussidju għall-
esportazzjoni u tissepara l-ħlasijiet 
diretti mill-produzzjoni, sabiex 
jinħoloq ambjent ekwu bejn l-UE u l-
prodotti agrikoli tal-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw; jitlob lill-Kummissjoni 
tiffinanzja skemi transnazzjonali 
għall-uċuħ tar-raba' effettwati minn 
din is-separazzjoni, li għandha l-għan
li tippromwovi l-prattiki ta' biedja 
organika u sostenibbli;

2. Jitlob li fil-qafas l-PAK ta' wara l-
2013 jiġi eliminat kull sussidju għall-
esportazzjoni u jiġu sseparati l-ħlasijiet 
diretti mill-produzzjoni, jistieden lill-
Kummissjoni timplimenta dawn il-bidliet 
b'perjodi tranżitorji adegwati, sabiex jiġu 
evitati l-impatti negattivi fiż-żoni rurali 
Ewropej, u jiġu promossi l-prattiki ta' 
biedja organika u sostenibbli;

Or. en

Emenda 19
Corina Creţu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jitlob li fil-qafas l-PAK ta' wara l-2013 2. Jitlob li fil-qafas l-PAK ta' wara l-2013 
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telimina kull sussidju għall-esportazzjoni u 
tissepara l-ħlasijiet diretti mill-
produzzjoni, sabiex jinħoloq ambjent ekwu 
bejn l-UE u l-prodotti agrikoli tal-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw; jitlob lill-
Kummissjoni tiffinanzja skemi 
transnazzjonali għall-uċuħ tar-raba' 
effettwati minn din is-separazzjoni, li 
għandha l-għan li tippromwovi l-prattiki ta' 
biedja organika u sostenibbli;

jiġi eliminat kull sussidju għall-
esportazzjoni u jiġu sseparati l-ħlasijiet 
diretti mill-produzzjoni, sabiex jinħoloq 
ambjent ekwu bejn l-UE u
l-prodotti agrikoli tal-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw sabiex jiġu stimulati l-
kummerċ u t-tkabbir; jitlob lill-
Kummissjoni tiffinanzja skemi tranżitorji
għall-uċuħ tar-raba' effettwati minn din is-
separazzjoni, li għandha l-għan li 
tippromwovi l-prattiki ta' biedja organika u 
sostenibbli;

Or. en

Emenda 20
Gabriele Zimmer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jitlob li fil-qafas l-PAK ta' wara l-2013 
telimina kull sussidju għall-esportazzjoni u 
tissepara l-ħlasijiet diretti mill-produzzjoni, 
sabiex jinħoloq ambjent ekwu bejn l-UE u 
l-prodotti agrikoli tal-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw; jitlob lill-Kummissjoni 
tiffinanzja skemi transnazzjonali għall-
uċuħ tar-raba' effettwati minn din is-
separazzjoni, li għandha l-għan li 
tippromwovi l-prattiki ta' biedja organika u 
sostenibbli;

2. Jitlob li fil-qafas tal-PAK ta' wara l-2013 
telimina kull sussidju għall-esportazzjoni u 
tissepara l-ħlasijiet diretti mill-produzzjoni, 
sabiex jinħoloq ambjent ekwu bejn l-UE u 
l-prodotti agrikoli tal-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw; jitlob lill-Kummissjoni 
tiffinanzja skemi transnazzjonali għall-
uċuħ tar-raba' effettwati minn din is-
separazzjoni, li għandha l-għan li 
tippromwovi l-prattiki ta' biedja organika u 
sostenibbli li jeħtieġu biss ftit fatturi 
kimiċi u li jqisu l-kundizzjonijiet naturali 
lokali; jitlob ukoll li jsir investiment fir-
riċerka dwar il-prattiki agriekoloġiċi u li 
jinħolqu servizzi pubbliċi għall-bdiewa ż-
żgħar sabiex dawn tal-aħħar ikunu 
jistgħu jibdlu għal produzzjoni ekoloġika 
sostenibbli;

Or. de
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Emenda 21
Horst Schnellhardt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a (ġdid). jenfasizza li hemm bżonn aktar 
koerenza bejn il-PAK, il-politika tal-
kummerċ u dik tal-iżvilupp, bil-għan li 
tiżgura l-effikaċja tal-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp; jirrimarka, barra minn 
hekk, li l-Unjoni Ewropea, min-naħa 
tagħha, jeħtiġilha ttejjeb il-
koordinament mal-NGOs, mal-FAO, 
man-NU u ma' istituzzjonijiet 
internazzjonali oħra;

Or. de

Emenda 22
Horst Schnellhardt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b (ġdid). huwa tal-fehma li l-PAK 
għandha rwol importanti fir-rigward tal-
politika tal-iżvilupp, speċjalment fil-
qasam tas-sigurtà tal-ikel; jinnota li l-
PAK tista' tikkontribwixxi biex jintlaqa' 
għaż-żieda fid-domanda dinjija għall-ikel;

Or. deEmenda 23
Corina Creţu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2 a. Jinnota li fatturi bħall-faqar, is-
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saħħa, l-istabbiltà politika, l-
infrastruttura u d-diżastri naturali 
jaffettwaw is-sigurtà tal-ikel fil-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw;

Or. en

Emenda 24
Franziska Keller,Catherine Grèze

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2 a (ġdid). Jirrakomanda, f'konformità 
mal-konklużjonijiet tal-Valutazzjoni 
Internazzjonali tal-Għarfien, Xjenzi u 
Teknoloġiji Agrikoli għall-Iżvilupp, li l-
UE tiżviluppa politika agrikola u tal-ikel li 
tappoġġa l-biedja organika u prattiki 
agroekoloġiċi oħra;  b'mod partikolari, 
jistieden ukoll lill-Kummissjoni tirriforma 
l-PAK billi torbot il-ħlasijiet diretti ma' 
kundizzjonijiet soċjali u ambjentali;

Or. en

Emenda 25
Franziska Keller,Catherine GrèzeAbbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2 b (ġdid). Ifakkar li l-biċċa l-kbira tal-
pajjiżi zviluppati issa huma importaturi 
netti tal-ikel; jenfasizza li l-PAK 
jikkontribwixxi għal dan l-iżvilupp fil-
forma ta' esportazzjonijiet sussidjati 
direttament jew indirettament fi swieq 
vulnerabbli fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw; ifakkar li d-dritt għall-ikel 
jimplika l-għoti ta' flessibbilta fil-politika 
lill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw sabiex 
tissaħħaħ il-kapaċità tagħhom li 
jipproduċu b'mod sostenibbli sabiex 
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jitmagħaw lilhom infushom u r-reġjuni 
tagħhom;  f'dan il-kuntest, jenfasizza li l-
pajjiżi li qegħdin jizviluppaw għandhom 
jużaw l-istrumenti neċessarji, inklużi d-
dażji doganali varjabbli u l-kwoti ta' 
importazzjoni (żewġ strumenti 
partikolarment aċċessibbli għall-pajjiżi l-
aktar fqar) sabiex jipproteġu l-iżvilupp 
agrikolu tagħhom; 

Or. en

Emenda 26
Charles Goerens

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jistieden lill-UE tuża l-politiki 
kummerċjali u ta' żvilupp tagħha biex 
tippromwovi prattiki ta' biedja 
sostenibbli u s-sovranità alimentari fil-
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, bil-għan 
li ttaffi l-impatti negattivi kumulattivi 
tal-PAK fuq il-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw; iqis bħala essenzjali s-
salvagwardja tas-sigurtà tal-ikel għall-
pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs) u l-
Pajjiżi li Qegħdin Jiżviluppaw 
Importaturi Netti tal-Ikel (Net Food 
Importing Developing Countries), l-
eliminazzjoni tal-ħtif tal-art, l-iżgurar 
tad-drittijiet ta' proprjetà ta' bdiewa 
żgħar u bdiewa indiġeni u fuq it-tmiem 
ta' monopolji taż-żerriegħa u 
dipendenza fuq pestiċidi speċjalizzati;

3. (del) Jistieden lill-UE tuża l-politiki 
kummerċjali u ta' żvilupp tagħha biex 
tikkontribwixxi għall-promozzjoni ta' 
prattiki ta' biedja sostenibbli fil-pajjiżi 
li qegħdin jiżviluppaw, is-salvagwarda
tas-sigurtà tal-ikel għall-pajjiżi l-anqas 
żviluppati (LDCs) u l-Pajjiżi li Qegħdin 
Jiżviluppaw Importaturi Netti tal-Ikel 
(Net Food Importing Developing 
Countries), l-eliminazzjoni tal-ħtif tal-
art, l-iżgurar tad-drittijiet ta' proprjetà 
ta' bdiewa żgħar u bdiewa indiġeni u 
fuq it-tmiem ta' monopolji taż-
żerriegħa u dipendenza fuq pestiċidi 
speċjalizzati, skont il-prinċipju ta' 
sħubija stabbilit fil-Ftehim ta' 
Cotonou;

Or. en
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Emenda 27
Ricardo Cortés Lastra,Miguel Angel Martínez Martínez

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jistieden lill-UE tuża l-politiki 
kummerċjali u ta' żvilupp tagħha biex 
tippromwovi prattiki ta' biedja 
sostenibbli u s-sovranità alimentari fil-
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, bil-għan 
li ttaffi l-impatti negattivi kumulattivi 
tal-PAK fuq il-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw; iqis bħala essenzjali s-
salvagwardja tas-sigurtà tal-ikel għall-
pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs) u l-
Pajjiżi li Qegħdin Jiżviluppaw 
Importaturi Netti tal-Ikel (Net Food 
Importing Developing Countries), l-
eliminazzjoni tal-ħtif tal-art, l-iżgurar 
tad-drittijiet ta' proprjetà ta' bdiewa 
żgħar u bdiewa indiġeni u fuq it-tmiem 
ta' monopolji taż-żerriegħa u 
dipendenza fuq pestiċidi speċjalizzati;

3. Jistieden lill-UE tuża l-politiki 
kummerċjali u ta' żvilupp tagħha biex 
tippromwovi prattiki ta' biedja 
sostenibbli u s-sigurtà alimentari fil-
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw; iqis 
bħala essenzjali li huma jiġu permessi 
tiddiversifikaw l-produzzjoni tal-ikel, 
jissavlagwarjaw is-sigurtà tal-ikel 
għall-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs) 
u l-Pajjiżi li Qegħdin Jiżviluppaw 
Importaturi Netti tal-Ikel (Net Food 
Importing Developing Countries), 
jeliminaw il-ħtif tal-art, jiżguraw id-
drittijiet ta' proprjetà ta' bdiewa żgħar u 
bdiewa indiġeni u jtemmu l-monopolji
taż-żerriegħa u dipendenza fuq pestiċidi 
speċjalizzati;

Or. en

Emenda 28
Filip Kaczmarek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jistieden lill-UE tuża l-politiki 
kummerċjali u ta' żvilupp tagħha biex 
tippromwovi prattiki ta' biedja sostenibbli 
u s-sovranità alimentari fil-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw, bil-għan li ttaffi l-
impatti negattivi kumulattivi tal-PAK fuq 
il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw; iqis bħala 

3. Jinnota li l-ikel mhuwiex biss 
merkanzija, u li l-aċċess għall-ikel 
huwa essenzjali għall-eżistenza tal-
bniedem; Jistieden lill-UE tuża l-
politiki kummerċjali u ta' żvilupp 
tagħha biex tippromwovi prattiki ta' 
biedja sostenibbli u s-sigurtà alimentari
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essenzjali s-salvagwardja tas-sigurtà tal-
ikel għall-pajjiżi l-anqas żviluppati 
(LDCs) u l-Pajjiżi li Qegħdin Jiżviluppaw 
Importaturi Netti tal-Ikel (Net Food 
Importing Developing Countries), l-
eliminazzjoni tal-ħtif tal-art, l-iżgurar tad-
drittijiet ta' proprjetà ta' bdiewa żgħar u 
bdiewa indiġeni u fuq it-tmiem ta' 
monopolji taż-żerriegħa u dipendenza fuq 
pestiċidi speċjalizzati;

fil-LDCs u l-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw fid-dawl ta' żieda fid-
domnda u fil-prezzijiet tal-ikel;

Or. enEmenda 29
Gabriele Zimmer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jistieden lill-UE tuża l-politiki 
kummerċjali u ta' żvilupp tagħha biex 
tippromwovi prattiki ta' biedja sostenibbli 
u s-sovranità alimentari fil-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw, bil-għan li ttaffi l-
impatti negattivi kumulattivi tal-PAK fuq 
il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw; iqis bħala 
essenzjali s-salvagwardja tas-sigurtà tal-
ikel għall-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs) 
u l-Pajjiżi li Qegħdin Jiżviluppaw 
Importaturi Netti tal-Ikel (Net Food 
Importing Developing Countries), l-
eliminazzjoni tal-ħtif tal-art, l-iżgurar tad-
drittijiet ta' proprjetà ta' bdiewa żgħar u 
bdiewa indiġeni u fuq it-tmiem ta' 
monopolji taż-żerriegħa u dipendenza fuq 
pestiċidi speċjalizzati;

3. Jistieden lill-UE tuża l-politiki 
kummerċjali u ta' żvilupp tagħha biex 
tippromwovi prattiki ta' biedja sostenibbli 
bbażati fuq l-utilizzazzjoni ta' fatturi 
esterni, kif ukoll is-sovranità alimentari 
fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, bil-għan 
li telimina l-impatti negattivi kumulattivi 
tal-PAK fuq il-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw; iqis bħala essenzjali s-
salvagwardja tad-dritt ta' kull bniedem 
għall-ikel fil-pajjiżi l-anqas żviluppati 
(LDCs) u l-Pajjiżi li Qegħdin Jiżviluppaw 
Importaturi Netti tal-Ikel (Net Food 
Importing Developing Countries), l-
eliminazzjoni tal-ħtif tal-art, l-iżgurar tad-
drittijiet konswetudinali u ta' proprjetà ta' 
bdiewa żgħar u bdiewa indiġeni u fuq it-
tmiem ta' monopolji taż-żerriegħa u 
dipendenza fuq pestiċidi;

Or. de

Emenda 30
Horst Schnellhardt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3.  Jistieden lill-UE tuża l-politiki 
kummerċjali u ta' żvilupp tagħha biex 
tippromwovi prattiki ta' biedja 
sostenibbli u s-sovranità alimentari fil-
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, bil-għan 
li ttaffi l-impatti negattivi kumulattivi 
tal-PAK fuq il-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw; iqis bħala essenzjali s-
salvagwardja tas-sigurtà tal-ikel għall-
pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs) u l-
Pajjiżi li Qegħdin Jiżviluppaw 
Importaturi Netti tal-Ikel (Net Food 
Importing Developing Countries), l-
eliminazzjoni tal-ħtif tal-art, l-iżgurar 
tad-drittijiet ta' proprjetà ta' bdiewa 
żgħar u bdiewa indiġeni u fuq it-tmiem 
ta' monopolji taż-żerriegħa u 
dipendenza fuq pestiċidi speċjalizzati; 

3. Jistieden lill-UE tuża l-politiki 
kummerċjali u ta' żvilupp tagħha biex 
tippromwovi prattiki ta' biedja 
sostenibbli u s-sovranità alimentari fil-
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw; iqis 
bħala essenzjali li tinġieb 'il quddiem 
is-salvagwardja tas-sigurtà tal-ikel 
għall-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs) 
u l-Pajjiżi li Qegħdin Jiżviluppaw 
Importaturi Netti tal-Ikel (Net Food 
Importing Developing Countries), li 
ssir ħidma favur l-eliminazzjoni tal-
ħtif tal-art, l-iżgurar tad-drittijiet ta' 
proprjetà ta' bdiewa żgħar u bdiewa 
indiġeni u fuq li jiġu evitati monopolji 
taż-żerriegħa u dipendenza fuq pestiċidi 
speċjalizzati; 

Or. de

Emenda 31
Kriton Arsenis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jistieden lill-UE tuża l-politiki 
kummerċjali u ta' żvilupp tagħha biex 
tippromwovi prattiki ta' biedja sostenibbli 
u s-sovranità alimentari fil-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw, bil-għan li ttaffi l-
impatti negattivi kumulattivi tal-PAK fuq 
il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw; iqis bħala 
essenzjali s-salvagwardja tas-sigurtà tal-
ikel għall-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs) 
u l-Pajjiżi li Qegħdin Jiżviluppaw 
Importaturi Netti tal-Ikel (Net Food 
Importing Developing Countries), l-
eliminazzjoni tal-ħtif tal-art, l-iżgurar tad-
drittijiet ta' proprjetà ta' bdiewa żgħar u
bdiewa indiġeni u fuq it-tmiem ta' 

3. Jistieden lill-UE tuża l-politiki 
kummerċjali u ta' żvilupp tagħha biex 
tippromwovi prattiki ta' biedja sostenibbli 
u s-sovranità alimentari fil-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw, bil-għan li ttaffi l-
impatti negattivi kumulattivi tal-PAK fuq 
il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw; iqis bħala 
essenzjali l-iżgurar tas-sigurtà tal-ikel 
għall-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs) u l-
Pajjiżi li Qegħdin Jiżviluppaw Importaturi 
Netti tal-Ikel (Net Food Importing 
Developing Countries), l-eliminazzjoni tal-
ħtif tal-art, in-nuqqas ta' ksur tad-drittijiet 
ta' proprjetà ta' bdiewa żgħar, bdiewa nisa ,
bdiewa indiġeni u komunitajiet u l-iżgurar 
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monopolji taż-żerriegħa u dipendenza fuq 
pestiċidi speċjalizzati;

tagħhom u t-tmiem ta' monopolji taż-
żerriegħa u dipendenza fuq pestiċidi 
speċjalizzati;

Or. en

Emenda 32
Filip Kaczmarek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-ikel mhuwiex biss kumdità, 
iżda l-aċċess għall-ikel hu dritt universali 
ewlieni tal-bniedem;

imħassar

Or. en

Emenda 33
Kriton Arsenis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-ikel mhuwiex biss kumdità, 
iżda l-aċċess għall-ikel hu dritt universali 
ewlieni tal-bniedem;

4. Jinnota li l-ikel mhuwiex biss 
merkanzija, u li l-aċċess għal ikel li huwa 
ta' ġid għas-saħħa, nutrijenti u adegwat
hu dritt universali ewlieni tal-bniedem;
jitlob li fil-PAK ta' wara l-2013 jiġu 
inkorporati bħala objettivi ewlenin 
addizzjonali s-sovranità alimentari u l-
aċċess għall-ikel li huwa ta' ġid għas-
saħħa; 

Or. en
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Emenda 34
Franziska Keller,Catherine Grèze

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-ikel mhuwiex biss kumdità, 
iżda l-aċċess għall-ikel hu dritt 
universali ewlieni tal-bniedem;

4. Jinnota li l-ikel mhuwiex biss 
merkanzija, u li l-aċċess għall-ikel hu dritt 
universali ewlieni tal-bniedem; jenfasizza, 
f'dan il-kuntest, li sabiex tiggarantixxi s-
sigurtà dinjija tal-ikel, l-Ewropa għandha, 
pjutost milli żżid l-esportazzjonijiet 
agrikoli tagħha lejn pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, tgħin il-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw billi tippermettielhom li jżidu 
u jiddivdersifikaw il-produzzjoni tagħhom 
stess sabiex titjib is-sigurtà tal-ikel 
tagħhom u sabiex tiġi sodisfatta d-
domanda tas-swieq lokali tagħhom;

Or. en

Emenda 35
Gabriele Zimmer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-ikel mhuwiex biss kumdità, 
iżda l-aċċess għall-ikel hu dritt universali 
ewlieni tal-bniedem;

4. Jinnota li l-ikel mhuwiex biss kumdità, 
iżda l-aċċess għall-ikel hu dritt universali 
ewlieni tal-bniedem; jitlob lill-
Kummissjoni, f'dan il-kuntest, biex il-
ftehimiet ekonomiċi, kummerċjali, u ta' 
investiment konklużi mill-UE ma' pajjiżi 
terzi jingħaddew minn valutazzjoni tal-
impatt f'dak li jirrigwarda d-drittijiet tal-
bniedem, biex ma jiġrix li jkun hemm 
kontradizzjoni bejn l-valuri li l-Unjoni 
tiddefendi u l-politika barranija tagħha;

Or. de
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Emenda 36
Franziska Keller,Catherine Grèze

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4 a (ġdid). Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-
UE, permezz tal-promozzjoni tagħha tal-
Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (FSE) u 
ftehimiet bilaterali ta' kummerċ ħieles 
oħra qed tipprova timponi aġenda ta' 
liberizzazzjoni tal-ikel fuq il-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw u tisforzhom jiftħu s-
swieq agrikoli;  ifakkar li, filwaqt li l-
importazzjonijiet mhux protetti ta' għalf 
irriżultaw f'dipendenza għolja tal-UE fis-
settur tal-għalf bil-proteini, is-sigurtà tal-
ikel fl-Ewropa nkisbet, għall-kuntrarju ta' 
dan, permezz tal-protezzjoni tas-swieq 
agrikoli; għalhekk, iħeġġeġ lill-UE tieqaf 
milli tisforza l-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw jiftħu s-suq agrikolu 
tagħhom; 

Or. en

Emenda 37
Franziska Keller,Catherine Grèze

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4 b (ġdid). Jinnota bi tħassib li d-
dipendenza tal-UE fuq l-għalf importat, 
b'mod partikolari s-sojja, ikkontribwixxiet 
għad-domanda li dejjem qed tiżdied għall-
art f'post barrani, li wasslet għad-
deforestazzjoni, għall-ispustament ta' 
komunitajiet u għal espansjoni ta' sojja 
ġenetikament modifikata fl-Amerika 
t'isfel;  għalhekk, jistieden lill-
Kummissjoni biex tagħmel it-tnaqqis tad-
dipendenza tal-għalf importat, jiġifieri, 
permezz tal-iżvilupp u l-espansjoni tal-
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kultivazzjoni sostenibbli ta' prodotti li 
fihom il-proteini fl-UE, bħala waħda mill-
prijoritajiet tagħha;

Or. en

Emenda 38
Filip Kaczmarek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Hu tal-fehma li fil-kuntest tal-azzjoni 
biex tiġi ffaċjata l-ispekulazzjoni 
internazzjonali fil-prezzijiet tal-
merkanzija agrikola, il-PAK il-ġdida 
għandha tistabbilixxi mekkaniżmi u regoli 
adegwati li jiggvernaw id-derivattivi tal-
merkanzija agrikola u ssaħħaħ it-
trasparenza; jemmen li l-UE għandha 
tagħti eżempju billi tistabbilixxi swieq tal-
irkant agrikolu u sistemi ta' distribuzzjoni 
lokali fi ħdan it-territorju lokali, li 
jkabbar is-setgħa ta' negozjar tal-bdiewa 
żgħar fil-katina ta' provvista tal-ikel;

5. imħassar

Or. en

Emenda 39
Gabriele Zimmer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Hu tal-fehma li fil-kuntest tal-azzjoni 
biex tiġi ffaċjata l-ispekulazzjoni 
internazzjonali fil-prezzijiet tal-merkanzija 
agrikola, il-PAK il-ġdida għandha 
tistabbilixxi mekkaniżmi u regoli adegwati 
li jiggvernaw id-derivattivi tal-merkanzija 

5. Hu tal-fehma li l-Unjoni Ewropea 
jeħtiġilha tirrispetta l-prinċipji u taħdem 
biex tilħaq l-objettivi vinkolanti tagħha, u 
b'mod partikolari l-eliminazzjoni tal-ġuħ 
u tal-faqar mid-dinja, u li, għaldaqstant, 
fil-kuntest tal-azzjoni biex tiġi ffaċjata l-
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agrikola u ssaħħaħ it-trasparenza; jemmen 
li l-UE għandha tagħti eżempju billi 
tistabbilixxi swieq tal-irkant agrikolu u 
sistemi ta' distribuzzjoni lokali fi ħdan it-
territorju lokali, li jkabbar is-setgħa ta' 
negozjar tal-bdiewa żgħar fil-katina ta' 
provvista tal-ikel;

ispekulazzjoni internazzjonali fil-prezzijiet 
tal-merkanzija agrikola, il-PAK il-ġdida 
għandha tistabbilixxi mekkaniżmi u regoli 
adegwati li jiggvernaw id-derivattivi tal-
merkanzija agrikola u ssaħħaħ it-
trasparenza; jitlob li jiġi segwit l-eżempju 
tal-Istati Uniti tal-Amerika u li jiġu 
introdotti u kkontrollati b'effikaċja 
limitazzjonjiet ta' pożizzjonijiet fuq it-titoli 
finanzjarji u l-materja prima agrikola; 
jinsisti li jiġu implimentati korpi 
regolatorji ċentrali li jrażżnu 
tranżazzjonijiet hekk imsejħa "over the 
counter" (OTC) fil-qasam agrikolu u 
b'hekk iġibu t-trasparenza neċessarja:  
jemmen li l-UE għandha tagħti eżempju 
billi tistabbilixxi swieq tal-irkant agrikolu u 
sistemi ta' distribuzzjoni lokali fi ħdan it-
territorju lokali, li jkabbar is-setgħa ta' 
negozjar tal-bdiewa żgħar fil-katina ta' 
provvista tal-ikel;

Or. de

Emenda 40
Franziska Keller,Catherine Grèze

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Hu tal-fehma li fil-kuntest tal-azzjoni 
biex tiġi ffaċjata l-ispekulazzjoni 
internazzjonali fil-prezzijiet tal-
merkanzija agrikola, il-PAK il-ġdida 
għandha tistabbilixxi mekkaniżmi u 
regoli adegwati li jiggvernaw id-
derivattivi tal-merkanzija agrikola u 
ssaħħaħ it-trasparenza; jemmen li l-UE 
għandha tagħti eżempju billi 
tistabbilixxi swieq tal-irkant agrikolu u 
sistemi ta' distribuzzjoni lokali fi ħdan 
it-territorju lokali, li jkabbar is-setgħa 
ta' negozjar tal-bdiewa żgħar fil-katina 
ta' provvista tal-ikel;

5. Jenfasizza li l-oxxillazzjonijiet fil-
prezzijiet tal-prodotti agrikoli jolqtu l-
aktar lill-pajjiżi l-fqar; hu tal-fehma li 
fil-kuntest tal-azzjoni biex tiġi ffaċjata 
l-ispekulazzjoni internazzjonali fil-
prezzijiet tal-merkanzija agrikola, il-
PAK il-ġdida għandha tistabbilixxi 
mekkaniżmi u regoli adegwati li 
jiggvernaw id-derivattivi tal-merkanzija 
agrikola u ssaħħaħ it-trasparenza; 
jemmen li l-UE għandha tagħti 
eżempju billi tistabbilixxi swieq 
agrikoli lokali u sistemi ta' 
distribuzzjoni lokali fi ħdan it-territorju 
tagħha, li jkabbar is-setgħa ta' negozjar 
tal-bdiewa żgħar fil-katina ta' provvista 
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tal-ikel;

Or. en

Emenda 41
Horst Schnellhardt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Hu tal-fehma li fil-kuntest tal-azzjoni 
biex tiġi ffaċjata l-ispekulazzjoni 
internazzjonali fil-prezzijiet tal-
merkanzija agrikola, il-PAK il-ġdida 
għandha tistabbilixxi mekkaniżmi u 
regoli adegwati li jiggvernaw id-
derivattivi tal-merkanzija agrikola u 
ssaħħaħ it-trasparenza; jemmen li l-UE 
għandha tagħti eżempju billi 
tistabbilixxi swieq tal-irkant agrikolu 
u sistemi ta' distribuzzjoni lokali fi 
ħdan it-territorju lokali, li jkabbar is-
setgħa ta' negozjar tal-bdiewa żgħar 
fil-katina ta' provvista tal-ikel;

5. Hu tal-fehma li fil-kuntest tal-azzjoni 
biex tiġi ffaċjata l-ispekulazzjoni 
internazzjonali fil-prezzijiet tal-
merkanzija agrikola, il-PAK il-ġdida 
għandha tistabbilixxi mekkaniżmi u 
regoli adegwati li jiggvernaw id-
derivattivi tal-merkanzija agrikola u 
ssaħħaħ it-trasparenza; huwa favur 
sistema dinjija ta' notifika dwar 
stokkijiet agrikoli; jirrimarka li 
għandu jiġi kkunsidrat ħżin preventiv 
tal-materja agrikola l-aktar 
importanti;

Or. de

Emenda 42
Kriton Arsenis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Hu tal-fehma li fil-kuntest tal-azzjoni 
biex tiġi ffaċjata l-ispekulazzjoni 
internazzjonali fil-prezzijiet tal-merkanzija 
agrikola, il-PAK il-ġdida għandha 
tistabbilixxi mekkaniżmi u regoli adegwati 
li jiggvernaw id-derivattivi tal-merkanzija 
agrikola u ssaħħaħ it-trasparenza; jemmen 

5. Hu tal-fehma li fil-kuntest tal-azzjoni 
biex tiġi ffaċjata l-ispekulazzjoni 
internazzjonali fil-prezzijiet tal-merkanzija 
agrikola, il-PAK il-ġdida għandha 
tistabbilixxi mekkaniżmi u regoli adegwati 
li jiggvernaw id-derivattivi tal-merkanzija 
agrikola u ssaħħaħ it-trasparenza; jemmen 
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li l-UE għandha tagħti eżempju billi 
tistabbilixxi swieq tal-irkant agrikolu u 
sistemi ta' distribuzzjoni lokali fi ħdan it-
territorju lokali, li jkabbar is-setgħa ta' 
negozjar tal-bdiewa żgħar fil-katina ta' 
provvista tal-ikel;

li l-UE għandha tagħti eżempju billi 
tistabbilixxi swieq lokali tal-irkant ta' 
prodotti agrikoli u sistemi ta' distribuzzjoni 
lokali fi ħdan it-territorju lokali, li jkabbar 
is-setgħa ta' negozjar tal-bdiewa żgħar fil-
katina dinjija ta' provvista tal-ikel;

Or. en

Emenda 43
Charles Goerens

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Hu tal-fehma li fil-kuntest tal-azzjoni 
biex tiġi ffaċjata l-ispekulazzjoni 
internazzjonali fil-prezzijiet tal-
merkanzija agrikola, il-PAK il-ġdida 
għandha tistabbilixxi mekkaniżmi u 
regoli adegwati li jiggvernaw id-
derivattivi tal-merkanzija agrikola u 
ssaħħaħ it-trasparenza; jemmen li l-UE 
għandha tagħti eżempju billi 
tistabbilixxi swieq tal-irkant agrikolu u 
sistemi ta' distribuzzjoni lokali fi ħdan 
it-territorju lokali, li jkabbar is-setgħa 
ta' negozjar tal-bdiewa żgħar fil-katina 
ta' provvista tal-ikel;

5. Hu tal-fehma li fil-kuntest tal-azzjoni 
biex tiġi ffaċjata l-ispekulazzjoni 
internazzjonali fil-prezzijiet tal-
merkanzija agrikola, il-PAK il-ġdida 
għandha tistabbilixxi mekkaniżmi u 
regoli adegwati fil-qasam tad-
derivattivi tal-merkanzija agrikola u 
ssaħħaħ it-trasparenza; jemmen li l-UE 
għandha tagħti eżempju billi 
tistabbilixxi swieq lokali tal-irkant ta' 
prodotti agrikoli u sistemi ta' 
distribuzzjoni lokali fi ħdan it-territorju 
tagħha, li jkabbar is-setgħa ta' negozjar 
tal-bdiewa żgħar fil-katina ta' provvista 
tal-ikel;

Or. en

Emenda 44
Åsa Westlund

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5 a (ġdid). Jirrikonoxxi l-bżonn urġenti li 
tiġi żgurata s-sigurtà dinjija tal-ikel billi 
jiżdied l-investiment fl-agrikoltura 
f'reġuni fid-dinja fejn ma hemmx sigurtà 
tal-ikel;  jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-
iżvilupp agrikolu għandu jkun ibbażat fuq 
id-dritt għall-ikel u d-dritt għall-
produzzjoni tal-ikel u li l-UE għandha 
tirrikonoxxi u tiddefendi n-neċessità tal-
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw li jiksbu s-
sigurtà tal-ikel;

Or. en

Emenda 45
Filip Kaczmarek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

   6. Jitlob għal bidla radikali fit-test tan-
negozjati għall-ftehim bejn l-UE u l-
Mercosur bi tweġiba għall-
valutazzjoni tal-impatt tal-
Kummissjoni li jwissi dwar żieda 
mifruxa ta' qtugħ ta' siġar illegali ta' 
biedja industrijali illegali b'detriment 
tal-komunitajiet rurali u tal-ambjent, 
u bit-telf ta' miljuni ta' impjiegi rurali 
fl-Ewropa, li jxekklu l-effikaċja tal-
PAK.

6. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi 
valutazzjoni tal-impatt dettaljat dwar in-
negozjati kummerċjali kollha li 
għaddejjin bħalissa, b'mod partikolari l-
Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-
Mercosur, li ma għandux jaffetta b'mod 
ħażin il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u 
jxekkel l-effikaċja tal-PAK lejn 2020.

Or. en
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Emenda 46
Horst Schnellhardt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6.  Jitlob għal bidla radikali fit-test tan-
negozjati għall-ftehim bejn l-UE u l-
Mercosur bi tweġiba għall-valutazzjoni 
tal-impatt tal-Kummissjoni li jwissi 
dwar żieda mifruxa ta' qtugħ ta' siġar 
illegali ta' biedja industrijali illegali 
b'detriment tal-komunitajiet rurali u 
tal-ambjent, u bit-telf ta' miljuni ta' 
impjiegi rurali fl-Ewropa, li jxekklu l-
effikaċja tal-PAK.

6. Jitlob għal rieżami tat-test tan-
negozjati għall-ftehim bejn l-UE u l-
Mercosur bi tweġiba għall-valutazzjoni 
tal-impatt tal-Kummissjoni li jwissi 
dwar żieda mifruxa ta' qtugħ ta' siġar 
illegali ta' biedja industrijali illegali li 
jistgħu jseħħu għad-detriment tal-
komunitajiet rurali u tal-ambjent, u bit-
telf ta' miljuni ta' impjiegi rurali fl-
Ewropa, li jxekklu l-effikaċja tal-PAK. 

Or. de

Emenda 47
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jitlob għal bidla radikali fit-test tan-
negozjati għall-ftehim bejn l-UE u l-
Mercosur bi tweġiba għall-valutazzjoni
tal-impatt tal-Kummissjoni li jwissi 
dwar żieda mifruxa ta' qtugħ ta' siġar 
illegali ta' biedja industrijali illegali 
b'detriment tal-komunitajiet rurali u 
tal-ambjent, u bit-telf ta' miljuni ta' 
impjiegi rurali fl-Ewropa, li jxekklu l-
effikaċja tal-PAK.

6. Jitlob għal test tan-negozjati bbilanċjat 
għall-ftehim bejn l-UE u l-Mercosur, li 
jqis il-valutazzjonijiet tal-impatt tal-
Kummissjoni. Jitlob alternattivi 
realistiċi, sabiex jiġi promoss l-
iżvilupp tal-pajjiżi tal-Mercosur u 
sabiex jitnaqqas l-impatt fuq il-
produtturi Ewropej.

Or. en
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Emenda 48
Gay Mitchell

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7 (ġdid). Jirrikonoxxi li r-riformi tal-PAK 
naqqsu b'mod sinifikattiv l-impatt tal-
produzzjoni agrikola tal-UE fuq il-pajjiżi 
li qegħdin jiżviluppaw billi ġew eliminati 
kważi r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni 
kollha; jistieden lill-UE tirrikonoxxi l-
importanza li jiġu appoġġati s-setturi 
agrikoli tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
b'mod partikolari billi tiżgura li l-
agrikoltura tingħata prijorità fil-pajjiż li 
qegħdin jiżviluppaw u fil-baġit ta' 
għajnuna estera tal-UE għall-iżvilupp; 

Or. en

Emenda 49
Filip Kaczmarek

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7 (ġdid). Jistieden lill-Unjoni Ewropea 
tiżgura l-konsistenza bejn il-PAK u l-
politika tagħha dwar l-iżvilupp u l-
kummerċ, filwaqt li tqis il-ħtiġijiet u t-
tħassib tal-bdiewa fl-Istati Membri tal-UE 
u fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw filwaqt 
li tirrispetta l-prinċipju tal-Koerenza 
Politika fl-Iżvilupp; 

Or. en
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