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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 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. Jinnota li l-Ewropa teħtieġ settur agrikolu aktar b'saħħtu u aktar kompetittiv sabiex jiġu 
żgurati l-kwalità u s-sikurezza tal-ikel għall-konsumatur Ewropew u sabiex jiġu indirizzati 
l-isfidi tal-futur involuti fil-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir ekonomiku u l-garanzija tal-
ambjent; 

2. Jirrikonoxxi r-rwol li jiżvolġi s-settur agrikolu biex jipprovdi beni pubbliċi ambjentali; 
barra minn hekk, jemmen li l-agrikoltura għandha potenzjal sinifikattiv u mhux sfruttat 
biex tipprovdi enerġija ħadra; jemmen li r-riforma tal-PAK għandha tkun iddirezzjonata 
biex tiżblokka l-potenzjal sħiħ tal-agrikoltura biex tipprovdi beni pubbliċi ambjentali u 
enerġija ħadra;

3. Jemmen li hemm bżonn ta' investimenti fl-innovazzjoni u l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet u 
modi ġodda ta' produzzjoni taħt it-tieni pilastru sabiex jinħolqu inċentivi għall-bdiewa biex 
jinvolvu ruħhom fil-produzzjoni tal-enerġija;

4. Jissuġġerixxi li l-bdiewa għandhom ikunu intitolati għall-komponent ekoloġiku jekk 
jipprovdu tliet beni pubbliċi ambjentali minn lista ta' 10 beni pubbliċi ambjentali li huma 
relevanti fl-Istati Membri kollha;

5. Jenfasizza li l-komponent ekoloġiku għandu jkun obbligatorju għall-Istati Membri biex 
jimplimentawh, imma fakultattiv għall-bdiewa; josserva li, jekk il-komponent ekoloġiku 
jsir parti mill-ewwel pilastru u għaldaqstant parti mill-pagamenti diretti, ikun marbut mal-
inizjattivi ekoloġiċi u ambjentali u jipprovdi lill-bdiewa b'inċentiv ekonomiku reali għal 
modi ta' produzzjoni aktar ekoloġiċi;

6. Barra minn hekk, jisħaq fuq il-fatt li l-komponent ekoloġiku ma jridx iwassal għal aktar 
burokrazija għall-bdiewa Ewropej: hemm bżonn ta' sistema loġika u sempliċi, u għalhekk 
il-monitoraġġ tal-ilħuq tal-komponent ekoloġiku għandu jiġi inkluż fil-mekkaniżmi ta' 
monitoraġġ eżistenti;

7. Jisħaq fuq il-fatt li l-komponent ekoloġiku jrid iqis il-punti ta' tluq differenti tal-Istati 
Membri sabiex jiġi żgurat li l-bdiewa jkollhom l-istess opportunitajiet li jirċievu l-
komponent ekoloġiku, li jfisser li l-elementi ekoloġiċi diġa inizjati għandhom jitħallew 
jitqiesu;

8. Jenfasizza li l-inizjattivi ambjentali fl-ewwel pilastru għandhom ikunu ta' natura Ewropea, 
u jikkumplementaw il-miżuri ambjentali fit-tieni pilastru, li jiffoka fuq il-prijoritajiet u l-
ispeċifiċitajiet nazzjonali, reġjonali u lokali; jemmen li l-komponent ekoloġiku jrid ikun 
parti mill-pagamenti diretti fl-ewwel pilastru sabiex jiġi żgurat li jinċentivizza l-impenji 
ambjentali tal-bdiewa u sabiex tiġi żgurata l-istess implimentazzjoni fl-Istati Membri 
kollha. 
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