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SUĠĠERIMENTI

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. Jitlob sabiex il-PAK wara l-2013 ssegwi l-għanijiet tal-ikel li jħeġġu forom ġodda ta’ 
produzzjoni agrikola sostenibbli li jiffrankaw l-enerġija, inaqqsu l-użu ta’ kimiċi u jiġi 
sfruttat il-potenzjal tal-ekosistemi b'mod aktar effikaċi; jinnota li għandha tkun kapaċi 
tirrispondi għall-isfidi ambjentali, bħalma huwa t-tibdil fil-klima, l-eżawriment tar-riżorsi, 
it-tniġġis tal-ilma u l-erożjoni tal-ħamrija, eċċ;

2. Jinnota li l-PAK tinkludi l-bdiewa u l-pubbliku b’mod ġenerali - li huma kemm 
konsumaturi kif ukoll dawk li jħallsu t-taxxa - u dan tal-aħħar jibbenefika minn ikel sikur, 
ambjent b'saħħtu, saħħa tajba u prospetti ta' impjiegi;

3. Jitlob sabiex l-iffinanzjar tal-PAK jiġi bbażat fuq mudell li jinkludi l-ħlas marbut ma’ 
żvantaġġi naturali u ħlasijiet ta’ postijiet ħodor jew pagamenti għar-reġjuni vulnerabbli;

4. Jitlob għat-tisħiħ tal-kunċett ta’ iffinanzjar kemm għal suġġetti ewlenin għat-twettiq ta’ 
numru ta’ kriterji ambjentali u ta’ bijodiversità, sabiex ikun jista’ jiġi prodott ikel ta’ 
kwalità tajba li juża prattiċi sostenibbli; jinnota li l-unika garanzija ta’ suċċess tal-miri tal-
miżuri agri-ambjentali huma l-fondi suffiċjenti; 

5. Jenfasizza li t-tħaddir mandatorju li jirrispetta l-ekosistemi mhuwiex ta’ benefiċċju biss 
għall-ambjent, iżda jassiguraw wkoll futur sostenibbli għall-biedja tal-UE;

6. Jilqa’ l-għażla strateġika 2 tal-Kummissjoni, li se tindirizza l-isfidi ekonomiċi, amjentali u 
soċjali tal-UE u ssaħħaħ il-kontribu taż-żoni agrikoli u rurali għall-objettiv Ewropew 
2020 ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużi;

7. Jemmen li skont il-PAK irriveduta għandha tingħata konsiderazzjoni lill-għodod ġodda ta' 
kreditu tal-karbonju, minħabba li l-agrikoltura toffri ħafna potenzjal għall-ġlieda kontra t-
tibdil fil-klima;

8. Jikkundanna l-fatt li l-miri ta’ bijodiversità tal-UE għadhom ma ntlaħqux u jistenna li l-
PAK tkun katalizzatur ta' sforzi sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet;

9. Jinnota li l-maggoranza tal-Ewropej jopponu l-użu ta’ OĠM fl-agrikoltura u l-ikel; jitlob 
lill-Kummissjoni, għaldaqstant, tistudja l-possibilità li jiġu rrifjutati l-fondi għall-impriżi 
agrikoli involuti f’OĠMs;

10. Iħeġġeġ aktar proġetti ffinanzjati mill-UE li permezz tagħhom il-bdiewa u r-riċerkaturi 
jistgħu jaħdmu flimkien biex isibu modi innovattivi għall-ikkultivar tal-art b’mod 
ambjentalment sostenibbli.


