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SUĠĠERIMENTI

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

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;

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;

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;

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

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;

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.


