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Il-futur tal-PAK wara l-2013 

2009/2236(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa K a (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 Ka. billi r-riformi suëëessivi tal-PAK 
dejjem qiesu l-interessi tal-kumpaniji 
agrikoli l-kbar li, bis-saħħa tal-
liberalizzazzjoni sħiħa tas-swieq agrikoli, 
qegħdin jimlew is-suq bi prodotti bi 
prezzijiet vantaāāuŜi għalihom, u dan 
qiegħed iwassal għal konëentrazzjoni tal-
art, tal-produzzjoni agrikola u tal-
kummerëjalizzazzjoni u jipperikola s-
sopravivenza tal-bdiewa Ŝ-Ŝgħar u ta' daqs 
medju f'bosta pajjiŜi tal-UE, 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 Lb. billi l-ispekulazzjoni finanzjarja 
internazzjonali hija fil-qalba tal-volatilità 
tal-prezzijiet agrikoli; billi huwa 
importanti li għandu jkun hemm politika 
agrikola attiva tal-UE li tiggarantixxi s-
sigurtà tal-ikel u tistabbilizza l-prezzijiet 
tal-ikel f'livell raāonevoli u billi l-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jieħdu miŜuri biex jevitaw aktar 
spekulazzjoni fil-āejjieni fir-rigward tal-
ikel, 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 Ma. billi r-riformi suëëessivi tal-PAK 
issagrifikaw il-bdiewa Ŝgħar u ta' daqs 
medju għall-interessi ta' setturi bħall-
industrija u s-servizzi nnegozjati mill-UE 
fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerë 
(WTO) u fil-ftehimiet ta' kummerë ħieles; 
billi t-taħditiet mad-WTO juru li l-UE hija 
lesta tissagrifika l-interessi tal-bdiewa u 
tal-komunità rurali mhux għall-āid tat-
tielet dinja, iŜda għall-interessi tal-
kumpaniji multinazzjonali, filwaqt li l-
PAK ma għandhiex tagħmel ħsara lis-
sistemi tal-ikel u tal-agrikoltura ta' pajjiŜi 
oħrajn, 
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Premessa O a (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 Oa. billi l-kawŜi strutturali tal-volatilità 
tal-prezzijiet huma direttament marbuta 
mal-għajbien ta' rziezet Ŝgħar u ta' daqs 
medju, u mat-tnaqqis fil-popolazzjoni 
rurali fil-pajjiŜi Ewropej tan-Nofsinhar u 
fl-Istati Membri l-āodda, b'effetti negattivi 
fuq il-volum u l-kwalità tal-produzzjoni, li 
jwassal għal proëess ta' konëentrazzjoni li 
jħalli biss numru Ŝgħir ta' impriŜi, 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 4a. Jenfasizza li l-PAK wara l-2013 ma 
għandhiex tkompli bil-metodu tas-sussidji 
ta' 'separazzjoni' mill-produzzjoni u l-
impjiegi, u ma għandhiex issegwi politika 
ta' appoāā għal sidien kbar tal-artijiet u 
korporazzjonijiet multinazzjonali tal-ikel 
li ŜŜomm id-distribuzzjoni ināusta tas-
sussidji fost il-produtturi u fost il-pajjiŜi u 
tippromwovi l-mudell ta' 'agrikoltura 
intensiva', b'effetti negattivi fuq il-kwalità 
tal-ikel, 

Or. en 
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Paragrafu 9 a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 9a. Jenfasizza n-natura fundamentali tad-
dritt għall-ikel u l-ħtieāa li jitjieb l-aëëess 
għall-persuni kollha fil-ħinijiet kollha 
biex ikollhom biŜŜejjed ikel għal ħajja 
attiva u b'saħħitha; jenfasizza li l-ikel ma 
għandux jitqies bħala prodott 'komuni' 
magħmul u mqassam skont ir-regoli tas-
suq ħieles; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 10a. Jenfasizza l-fatt li l-Unjoni Ewropea 
u l-Istati Membri għandhom obbligu li 
jipproteāu u jirrispettaw id-dritt 
fundamentali għall-ikel; hu tal-fehma li l-
politiki agrikoli għandhom jiggarantixxu 
prezzijiet āusti għall-bdiewa Ŝ-Ŝgħar u ta' 
daqs medju u għall-irziezet tal-familja, 
b'mod partikolari, b'għajnuna marbuta 
kemm jista' jkun mill-qrib mal-
produzzjoni u mqassma b'mod āust fost il-
produtturi, il-prodotti u l-pajjiŜi, soāāetta 
għal-limiti u l-modulazzjoni; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 11a. Jitlob li d-dritt għall-ikel u s-
sovranità tal-ikel jiāi infurzat bi prinëipju; 
iqis li għandha tingħata prijorità lill-
awtosuffiëjenza fl-ikel u l-kapaëità tal-
pajjiŜi u r-reājuni li jiŜviluppaw il-
produzzjoni tagħhom għall-bŜonnijiet 
nazzjonali jew reājonali tagħhom tal-ikel; 
jenfasizza li l-politiki agrikoli għandhom 
jappoāāaw l-attivitajiet li jippromwovu l-
produzzjoni lokali li tirrispetta l-ambjent 
lokali, tipproteāi l-ħamrija u l-ilma, iŜŜid 
il-produzzjoni tal-ikel ħielsa mill-OMĀ, u 
tkattar il-bijodiversità taŜ-Ŝrieragħ għall-
bdiewa u d-diversità tal-ispeëijiet ta' 
bhejjem domestiëi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 21a. Jitlob għal riforma mill-qiegħ tal-
politiki komuni dwar l-agrikoltura għall-
garanzija tas-sigurtà tal-ikel u tas-
sovranità ta' kull pajjiŜ, il-promozzjoni ta' 
proāetti pubbliëi u l-appoāā għal irziezet 
mikro, Ŝgħar u ta' daqs medju, is-siwi tal-
azjendi tal-familji li jŜommu l-produzzjoni 
agrikola u tal-bhejjem fuq il-baŜi tal-
ħarsien tal-bijodiversità, is-sikurezza tal-
ikel u l-kwalità tal-prodotti, il-koperattivi 
u l-awtoritajiet lokali, filwaqt li l-fondi tal-
Komunità jingħataw kif jixraq u 
jissewwew l-assimetriji reājonali; 
jenfasizza li l-baāit tal-PAK għandu 
jitqassam mill-ādid b'mod partikolari biex 
jintlaħqu l-ħtiāijiet taŜ-Ŝoni rurali, tal-
produtturi Ŝ-Ŝgħar, u taŜ-Ŝoni Ŝvantaāāati 
u muntanjuŜi fl-Istati Membri kollha; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 25a. Jitlob għal investiment akbar fl-
agrikoltura u fil-produzzjoni tal-ikel, 
inkluŜ l-investiment meħtieā għall-
infrastruttura (l-irrigazzjoni, it-trasport u 
l-ħŜin tal-prodotti agrikoli);  
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 29a. Ifakkar li l-garanziji tal-prezzijiet 
għall-bdiewa Ewropej kienu inëentiv 
importanti għall-produzzjoni agrikola fl-
Ewropa ta' wara l-gwerra; jirrimarka li l-
liberalizzazzjoni tas-swieq tal-ikel fir-
rigward tad-WTO naffret il-produzzjoni 
agrikola; iqis li l-istabbiltà tal-prezzijiet 
tista' tinkiseb billi jiāi stabbilit limitu 
minimu ta' prezzijiet rimunerattivi u 
siguri għall-irziezet u billi jiddaħħlu 
klawsoli awtomatiëi ta' salvagwardja li 
jkopru tnaqqis qawwi fil-prezzijiet, u dan 
għandu jippermetti dħul āust għall-
bdiewa u l-ħaddiema agrikoli, kif ukoll 
prezzijiet āusti għall-konsumaturi; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 36a. Iqis li l-għan prinëipali tal-attività 
agrikola huwa l-produzzjoni tal-ikel u li l-
għan ewlieni tal-PAK wara l-2013 għandu 
jkun li tiŜdied il-produzzjoni tal-ikel fl-UE 
kollha bil-ħsieb li jissaħħu s-sigurtà u s-
sovranità tal-ikel; josserva li l-uŜu mhux 
għall-ikel ta' prodotti agrikoli, b'mod 
partikolari l-bijofjuwils, mhux bilfors 
jgħin biex ikabbar l-attività agrikola u 
jista' ma joffrix tweāiba sodisfaëenti 
għad-deŜertifikazzjoni rurali; jinnota li 
produzzjoni ta' dan it-tip tista' tispiëëa 
tieħu post il-produzzjoni tal-ikel, 
b'konsegwenzi negattivi għall-volum ta' 
produzzjoni tal-ikel u s-sovranità tal-ikel; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 81a. Jitlob għat-twaqqif ta' fond pubbliku 
ta' assigurazzjoni għall-bdiewa iffinanzjat 
mill-Komunità li jippermetti li l-bdiewa 
jitħallsu dħul minimu fil-kaŜ ta' diŜastri 
naturali; 

Or. en 

 

 

 


