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Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura

minn Corinne Lepage u Gerben-Jan Gerbrandy f’isem il-Grupp tal-Alleanza tal-Liberali u d-
Demokratiċi għall-Ewropa

Suġġett: Is-sussidji tal-UE għall-prattiki li jniġġsu u li mhumiex sostenibbli

Is-sussidji tal-UE fl-oqsma tal-agrikoltura, il-politika ta’ koeżjoni, it-trasport, l-enerġija u s-
sajd jistgħu b’mod mhux intenzjonat ikollhom effetti ta’ ħsara fuq l-ambjent. F’dawn l-aħħar 
snin, saru għadd ta’ studji li eżaminaw is-sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent. Abbażi tad-
definizzjoni tal-OECD, F’din is-sitwazzjoni, is-sussidji [li jagħmlu ħsara lill-ambjent] iżidu l-
livelli tal-produzzjoni/l-użu ta’ riżorsa naturali u għalhekk iżidu l-livell ta’ skart, tniġġis u
sfruttament tan-natura għal dawk konnessi.

Studju kkumissjonat mill-Kumitat tal-Parlament Ewropew għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika 
u s-Sikurezza tal-Ikel u li ġie ppubblikat fi Frar 2011, enfasizza l-impatti negattivi ta’ punti 
baġitarji ewlenin f’diversi politiki settorjali tal-UE fuq l-ambjent. Dan l-istudju jissuġġerixxi 
li l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jivvalutaw fid-dettall l-effetti diretti u indiretti tal-qafas 
tas-sussidji attwali tal-UE u għandhom imbagħad jirriformawh. 

Il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2010 tennew “l-istedina li l-Kunsill ilu 
jagħmel lill-Kummissjoni biex din tippreżenta pjan direzzjonali għat-tneħħija ta’ sussidji li 
għandhom effetti negattivi kbar fuq l-ambjent, biex ikunu jistgħu jsiru l-monitoraġġ u aktar 
rappurtar regolari tal-progress li jkun sar mill-2011 ’il quddiem, filwaqt li tittieħed 
inkunsiderazzjoni l-Istrateġija Ewropa 2020.

Il-Kummissjoni ħadet l-ewwel passi biex tneħħi b’mod gradwali dawn it-tipi ta’ sussidji 
permezz tar-riforma fil-politika tas-sajd u bħala parti mill-verifika tas-saħħa tal-PAK. 
Madankollu, għad fadal ħafna x’isir biex il-baġit tal-UE jkun iktar sostenibbli u biex tiżdied 
il-koerenza fil-politiki tal-UE. Barra minn dan, il-Kummissjoni ma pprovdietx pjan 
direzzjonali dettaljat biex tagħmel skrutinju ta’ kull linja tal-baġit tal-UE biex tivvaluta l-
impatt negattiv li jista’ jkun hemm fuq l-ambjent, u biex tipproponi riforma fl-istruttura tal-
baġit.

-        X’inhi l-qagħda attwali tal-ħidma tal-Kummissjoni fit-twettiq ta’ analiżi sħiħa tal-għodda 
ta’ riforma fis-sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent b’rabta mat-titoli baġitarji kritiċi?

-        Il-Kummissjoni, meta qed tippjana li tipprovdi proposti ċari u b’bażi soda għat-tneħħija 
ta’ elementi mhux sostenibbli mill-baġit tal-UE?
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