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Suġġett: Petizzjoni 0042/2013, imressqa minn Jonas Dieckmann, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar is-sussidjar żejjed tal-prodotti agrikoli

1. Sommarju tal-petizzjoni

Skont il-petizzjonant, ir-riżultat tas-sussidjar (żejjed) tal-agrikoltura huwa li l-prodotti mill-
Ewropa qed jinbiegħu bi prezz irħas minn dawk li jitkabbru lokalment fis-swieq Afrikani u 
Asjatiċi. Min-naħa l-oħra, huwa impossibbli li l-prodotti agrikoli barranin jikkompetu fis-suq 
Ewropew. Barra dan, skont il-petizzjonant qed titwettaq xorta ta’ rikolonizzazzjoni fit-Tielet 
Dinja min-naħa tal-Kumpaniji tal-Punent li qegħdin jikru jew jixtru meded kbar ta’ art 
agrikola. Il-petizzjonant jemmen li s-sitwazzjoni tista’ tittejjeb jekk is-sussidji agrikoli 
jitnaqqsu. 

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Settembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013

Il-Kummissjoni temmen li l-allegazzjoni tal-petizzjonant li s-sussidji tal-UE qegħdin 
iwaqqgħu l-prezzijiet ta’ prodotti agrikoli lokali f’pajjiżi li qed jiżviluppaw ma 
tikkorrispondix mar-realità.

Matul dawn l-aħħar 20 sena, il-PAK għaddiet minn tibdiliet konsiderevoli li gradwalment 
bidlu l-impatt tal-politika fuq id-deċiżjonijiet ta’ produzzjoni tal-bdiewa, biex iddiriġiet l-
agrikoltura tal-UE lejn aktar orjentazzjoni tas-suq. Il-PAK inbidlet b’mod fundamentali minn 
politika ta’ appoġġ għall-prezzijiet għal politika ta’ appoġġ għad-dħul fejn strumenti tas-suq 
jintużaw biss biex jipprovdu xbieki ta’ sikurezza għas-suq f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi. B’hekk, 
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l-UE trid toqgħod għall-prezzijiet fis-swieq dinjija għall-biċċa l-kbira tal-prodotti agrikoli 
filwaqt li 94 % tal-appoġġ tad-dħul dirett huwa diżakkoppjat mill-produzzjoni. 

Minn tliet snin ilu r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni kienu mnaqqsin b’mod drastiku u minn 
Lulju 2013 huma stabbiliti għal żero għall-komoditajiet kollha. Barra minn hekk, bil-PAK il-
ġdida, ir-rifużjonijiet tal-esportazzjoni għandhom jintużaw biss taħt kundizzjonijiet 
eċċezzjonali fis-suq.

L-impatt tal-istrumenti tal-PAK riformata fuq il-prezzijiet tas-suq dinji u fuq il-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw huwa negliġibbli. Dan kien dokumentat b’mod tajjeb ħafna fil-Valutazzjoni tal-
Impatt reċenti relatata mal-proposti għar-riforma tal-PAK u fir-Rapport tal-UE għall-2013 
dwar il-Koerenza ta’ Politika għall-Iżvilupp.

Il-governanza tal-art qed isir suġġett dejjem aktar importanti fl-iżvilupp tal-agrikoltura. L-
għajnuna għal pajjiżi biex ifasslu u jimplimentaw sistemi komprensivi ta’ pussess tal-art, 
itejbu l-aċċess għall-art, u jipproteġu l-populazzjoni tagħhom minn arranġamenti abbużivi u 
mhux trasparenti, hija prijorità fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE għas-sigurtà alimentari 
u l-iżvilupp rurali. Il-Linji Gwida Volontarji dwar Governanza Responsabbli tal-Pussess tal-
Art, is-Sajd u l-Foresti adottati f’Mejju 2012 mill-Kumitat Dinji tas-Sigurtà Alimentari 
jipprovdu prinċipji ta’ governanza dwar ir-rispett ta’ drittijiet u tranżazzjonijiet tal-pusses tal-
art. L-UE qed taħdem biex tinkoraġixxi l-implimentazzjoni u r-rispett ta’ dawn il-linji gwida 
permezz ta’ djalogu mal-gvernijiet u r-reġjuni rispettivi, u fil-programmi ta’ appoġġ tal-UE 
kollha. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tappoġġja bis-sħiħ il-proċess li għaddej bħalissa fil-
Kumitat tas-Sigurtà Alimentari Dinjija (CFS) biex jiġi żviluppat qafas volontarju li jinkludi 
prinċipji għall-investiment agrikolu responsabbli (RAI). Tali qafas ta’ prinċipji maqbula 
internazzjonalment huwa meħtieġ biex jiggwida l-investituri, il-pajjiżi ospitanti u l-
intermedjarji lejn investiment fl-agrikoltura li jirrispetta d-drittijiet umani, l-għajxien u r-
riżorsi. Dan għandu jinkludi wkoll il-monitoraġġ ta’ akkwisti tal-art fuq skala kbira. L-UE, 
permezz tad-diversi strumenti tagħha, tappoġġja l-investiment agrikolu responsabbli għaliex 
dan irid jiżdied f’ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw, speċjalment fl-Afrika. Id-diskrepanza fl-
investiment f’investimenti agrikoli għadha konsiderevoli – l-FAO stabbiliet li hija ta’ 
83US$ biljun fi prezzijiet tal-2009 1.

Konklużjoni

Abbażi tal-osservazzjonijiet ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni temmen li m’hemm il-ħtieġa ta’ 
ebda azzjoni partikolari li tmur lil hinn mill-qafas politiku attwali.

                                               
1 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Investment.pdf


