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SUGGERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 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. Jafferma li s-sigurtà tal-ikel tirrappreżenta qasam fundamentali għall-Unjoni Ewropea 
u li teħtieġ intervent kontinwu bil-għan li tiġi garantita s-sigurtà tal-ikel f'livell 
Komunitarju u dinji;

2. Jesprimi tħassib kbir għall-effetti tal-kriżi ekonomika u finanzjarja reċenti li, billi 
involviet tnaqqis tar-riżorsi finanzjarji fis-setturi kollha tal-ekonomija, ma għandhiex 
twassal għal tnaqqis tal-viġilanza u tas-sigurtà tal-prodotti tal-ikel; jistieden lill-
Kummissjoni ssaħħaħ il-programmi attwali li jiggarantixxu s-sigurtà tal-ikel fi ħdan l-
Istati Membri;

3. Jenfasizza li l-prodotti tal-ikel għandhom ikunu ekonomikament aċċessibbli għall-
konsumaturi, jikkundanna l-formazzjoni ta' ftehimiet min-naħa tas-setturi tad-
distribuzzjoni fuq skala kbira u jitlob l-adozzjoni ta' miżuri biex iwaqqfu dawn il-
prattiki u biex tintlaħaq t-trasparenza fil-proċess ta' formazzjoni tal-prezzijiet tal-
prodotti tal-ikel għall-konsumatur finali;

4. Jesprimi d-dispjaċir tiegħu għall-konklużjonijiet tas-Samit tal-2010 tan-Nazjonijiet 
Uniti dwar l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju (MDG), li minnhom tinbet il-kapaċità 
skarsa tal-Pajjiżi emerġenti li joneraw l-impenji meħuda fl-2000 f'termini ta' lħuq tal-
għanijiet ta' żvilupp; 

5. jilqa' b'sodisfazzjon l-inizjattiva li ħa l-Bank Dinji, waqt ix-xogħlijiet tas-Samit tal-
2010 tan-Nazjonijiet Uniti dwar l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju (MDG), biex iżid 
is-sostenn lis-settur agrikolu bil-għan li jiġu stimolati d-dħul finanzjarju, l-impjiegi u 
s-sigurtà tal-ikel fiż-żoni bi dħul baxx;

6. Jitlob li jitjiebu u jissaħħew il-kontrolli tas-sigurtà tal-ikel fl-Unjoni u jaqbel mal-
konklużjonijiet tar-Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
dwar l-operazzjoni ġenerali tal-kontrolli uffiċjali fl-Istati Membri fuq is-sikurezza tal-
ikel, is-saħħa tal-annimali u l-welfare tal-annimali, u s-saħħa tal-pjanti 
(COM(2010)0441) li fih jintalab li tiġi kkunsidrata l-opportunità li jiġu implimentati, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, numru ta' azzjonijiet sabiex l-
informazzjoni dwar il-kontrolli tinġabar, tiġi analizzata u preżentata b'mod iktar 
effiċjenti u komprensiv, bil-għan li l-awtoritajiet nazzjonali u l-Kummissjoni jitħallew 
joffru liċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea l-garanziji kollha dwar l-effikaċja ta' sistemi ta' 
kontroll;

7. Jenfasizza, fid-dawl taż-żieda prevista tad-domanda globali għall-ikel u tal-pressjoni 
konsegwenti fuq ir-riżorsi naturali, il-bżonn li s-sigurtà tal-ikel tkun kkonċiljata mal-
konservazzjoni tal-bijodiversità; josserva li l-ġlieda kontra l-urġenza tal-problemi 
ambjentali bħad-degrad tal-ħamrija, it-telf tal-bijodiversità, eċċ., tirrappreżenta s-
soluzzjoni biex tinżamm il-produttività agrikola tal-UE u s-sigurtà tal-ikel fit-tul.


