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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-

kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1. Jirrimarka li l-politika agrikola komuni (PAK) ilha politika komuni tal-UE għal għexieren 

ta' snin, li jfisser li l-infiq marbut mal-agrikoltura jammonta għal perċentwal kbir mill-

baġit totali tal-UE; jisħaq fuq il-fatt li l-infiq fuq l-agrikoltura naqas b'mod konsiderevoli 

f'termini relattivi matul l-aħħar tletin sena minn 75 % għal 38 % bħalissa, f'konformità 

mar-riformi suċċessivi tal-PAK li huma orjentati lejn is-suq; jenfasizza, għaldaqstant, li 

kull ċittadin tal-UE jikkontribwixxi biss 32 ċenteżmu kull jum għall-PAK u li din il-

politika għandha rata baxxa ta' żbalji f'dak li jikkonċerna l-irregolaritajiet fl-infiq; 

jenfasizza li l-ikel, bħall-ilma, se jkun prodott bażiku strateġiku fil-ġejjieni u li l-Ewropa 

għaldaqstant se teħtieġ il-PAK u baġit agrikolu b'saħħtu aktar minn qatt qabel; 

2. Jisħaq fuq il-fatt li l-PAK, permezz tal-Pilastru 1 u 2, tipprovdi appoġġ kostanti għall-

introjtu lill-bdiewa li jipprovdi appoġġ għall-produzzjoni agrikola, għall-programmi 

ambjentali u għall-attività ekonomika fiż-żoni rurali u għall-prevenzjoni tad-

depopolazzjoni rurali; jinnota, f'dan il-kuntest, li mill-inqas d-daqs attwali tal-baġit huwa 

essenzjali biex iżomm l-istruttura tal-PAK b'żewġ pilastri sabiex il-bdiewa jiġu 

kkumpensati u appoġġjati fis-setturi agrikoli kollha u sabiex tintlaħaq il-mira importanti 

tal-innovazzjoni filwaqt li jiġu mħarsa u jinħolqu l-impjiegi u jiżdied l-introjtu tal-bdiewa; 

jenfasizza li sabiex tinkiseb politika ta' żvilupp rurali koerenti u effettiva, huwa essenzjali 

li l-iżvilupp rurali jibqa' parti mill-PAK u li għandu jkun iffinanzjat sew sabiex tiġi 

garantita s-sostenibbiltà fit-tul taż-żoni rurali; 

3. Jirrimarka li, li kieku l-politiki kollha fl-UE, fil-livell nazzjonali jew tal-Unjoni, kellhom 

jiġu ffinanzjati kompletament mill-baġit tal-UE, kieku s-sehem tal-PAK jirrappreżenta 

biss 1 %, li jidher li huwa pjuttost raġonevoli għal politika li tipprovdi l-ikel lil aktar minn 

500 miljun ċittadin, tappoġġja s-sostenibbiltà ambjentali u toħloq l-impjiegi; iqis li l-PAK 

hija l-aqwa u l-irħas politika ta' sigurtà tal-Unjoni, peress li tiżgura provvista suffiċjenti 

tal-ikel, trawwem il-koeżjoni territorjali u tipprevjeni d-depopolazzjoni rurali; 

4. Jenfasizza li l-PAK, li tirrappreżenta inqas minn 1 % tan-nefqa pubblika totali tal-UE, 

għandha tinżamm tal-inqas fil-livelli attwali sal-2020 sabiex jiġi żgurat li s-settur agrikolu 

jkun ekonomikament sostenibbli, jissodisfa d-domanda li dejjem qiegħda tikber tal-ikel u 

jippromwovi t-tkabbir u l-impjiegi f'żoni rurali tal-UE; 

5. Jirrikonoxxi li l-proporzjon apparentement kbir tal-baġit tal-UE allokat lill-agrikoltura 

jista' jwassal biex il-pubbliku jkollu ideat żbaljati dwar il-politika, meta fir-realtà s-sussidji 

agrikoli jikkostitwixxu ammonti negliġibbli meta mqabbla mal-PDG totali tal-Istati 

Membri, iżda għandhom impatt sinifikanti biex jiżguraw il-kontinwità fil-biedja u s-

sigurtà tal-introjtu għall-bdiewa u huma ta' benefiċċju għall-ekonomija rurali usa'; 

jenfasizza li r-regoli dwar l-implimentazzjoni tal-PAK iridu jiġu ssimplifikati sabiex l-

appoġġ finanzjarju għall-agrikoltura u għall-iżvilupp rurali jkun jista' jiġi assorbit aħjar; 

6. Jiddikjara b'mod ċar li, permezz ta' bosta riformi politiċi, l-infiq tal-PAK tnaqqas u sar 

aktar immirat u orjentat lejn is-suq u ddedikat biex itejjeb il-kompetittività tal-agrikoltura 
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tal-UE, filwaqt li fl-istess ħin jindirizza firxa dejjem akbar ta' sfidi, inklużi l-kwistjonijiet 

ambjentali u t-tibdil fil-klima, l-introduzzjoni ta' "miżuri ekoloġiċi" u jiżgura l-vijabbiltà 

ekonomika taż-żoni rurali; jenfasizza, madankollu, li għandha ssir analiżi fid-dettall biex 

tiġi vvalutata s-sostenibbiltà ekonomika tas-settur agrikolu billi jiġi ssalvagwardjat l-

introjtu, u għandhom jiġu proposti strumenti ġodda sabiex jiġġieldu kontra l-volatilità tal-

prezzijiet; 

7. Jinsisti li l-ammont attwali fl-Intestatura 2, kif previst mill-QFP attwali, għandu minn tal-

inqas jibqa' fl-istess livell; jirreferi, f'dan il-kuntest, għall-Artikolu 2 tar-Regolament dwar 

il-QFP, li jiddikjara b'mod ċar li l-pakketti nazzjonali allokati ma jistgħux jitnaqqsu 

permezz ta' reviżjoni ta' nofs it-terminu; iqis, barra minn hekk, li politiki oħra tal-Unjoni 

jeħtieġ li jkollhom il-mezzi finanzjarji meħtieġa sabiex l-Unjoni tkun tista' tonora l-obbligi 

ġuridiċi tagħha f'konformità mal-leġiżlazzjoni settorjali korrispondenti; iqis li huwa 

inaċċettabbli li l-fondi mwarrba għall-politika agrikola jiġu riallokati sabiex 

jikkumpensaw għan-nuqqas ta' fondi f'politiki jew fi programmi oħra; jistieden lill-

Kummissjoni, fil-kuntest tal-kriżi tal-migrazzjoni, tesplora l-possibbiltà li ssaħħaħ is-

sinerġiji bejn l-irtirar ta' prodotti agrikoli mis-suq u d-distribuzzjoni tal-għajnuna 

alimentari lill-aktar ċittadini fil-bżonn u lir-rifuġjati permezz tal-Fond għal Għajnuna 

Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD); 

8. Jinsisti wkoll li l-ammonti għall-pagamenti diretti fl-Intestatura 2 għandhom jitħallew kif 

inhuma; jirrimarka li dan huwa kruċjali għas-sitwazzjoni tal-introjtu ta' bosta bdiewa, 

b'mod partikolari matul il-kriżi li qiegħda taffettwa bosta oqsma agrikoli, u li r-rata ta' 

assorbiment għal kull sena hija ta' kważi 100 %; 

9. Jirrimarka li l-liberalizzazzjoni tas-settur tal-ħalib thedded il-produzzjoni tal-ħalib f'żoni 

muntanjużi li tirrikjedi ħafna flus; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tiżviluppa 

programmi li jappoġġjaw faċilitajiet ta' pproċessar, partikorament f'żoni muntanjużi, 

sabiex dan il-ħalib ikun jista' jintuża għall-produzzjoni ta' prodotti finali ta' kwalità għolja 

u b'hekk jiġġenera valur miżjud li huwa assolutament essenzjali għall-produtturi tal-ħalib; 

10. Jinnota li, f'dawn l-aħħar snin, il-volatilità tal-prezzijiet marbuta mad-deterjorament tal-

kundizzjonijiet tas-suq f'bosta setturi agrikoli żdiedet b'mod sinifikanti, li wasslet għal 

volatilità severa fl-introjtu, li trid tiġi ġestita b'mod organizzat u effiċjenti, speċjalment 

minħabba ż-żieda fl-ispejjeż tal-produzzjoni; jirrimarka li l-PAK attwali ma pprovdietx 

biżżejjed mezzi ġenwini sabiex tiġi indirizzata l-instabbiltà tas-swieq agrikoli u tal-introjtu 

tal-biedja; jenfasizza, għalhekk, li s-sitwazzjoni attwali wasslet għall-ħtieġa li jiġu 

stabbiliti malajr miżuri tas-suq u miżuri eċċezzjonali f'każ ta' kriżi previsti taħt l-

Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq (OKS) unika, u li jiġi żgurat li jkunu disponibbli 

biżżejjed riżorsi baġitarji biex jittrattaw kriżijiet fis-suq, b'mod partikolari dawk li 

jaffettwaw lis-setturi tal-ħalib, tal-laħam tal-majjal, tal-frott u l-ħxejjex u dak tat-tjur; 

jenfasizza li waħda mill-kawżi ewlenin ta' din il-kriżi, l-embargo Russu, kien ikkawżat 

minn deċiżjonijiet meħuda lil hinn mill-industrija; iżid, f'dan ir-rigward, li minħabba t-

tnaqqis li sar fil-baġit tal-PAK matul l-aħħar negozjati dwar il-QFP, il-pagamenti diretti 

mill-ewwel pilastru tal-PAK bħalissa mhumiex biżżejjed biex inaqqsu l-volatilità tal-

introjtu li qegħdin jesperjenzaw il-bdiewa; jemmen li huwa essenzjali li jinħoloq spazju 

għal manuvrar taħt il-baġit 2016, u li l-awtoritajiet pubbliċi u l-professjonisti fil-qasam tal-

agrikoltura għandhom jikkunsidraw b'mod rapidu u effiċjenti li jintroduċu l-ftit miżuri tas-

suq adottati mill-Kunsill Agrikoltura fl-14 ta' Marzu 2016; jirrimarka li l-kriżi attwali 
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għandha twassal lill-Kummissjoni biex tagħmel rieżami ta' ċerti strumenti ta' ġestjoni tas-

suq u ta' ġestjoni tal-kriżi, filwaqt li tiggarantixxi li jkun hemm biżżejjed riżorsi baġitarji 

disponibbli; jinsisti wkoll li r-rieżami ta' nofs it-terminu tal-QFP jalloka fondi biex 

jindirizzaw b'mod suffiċjenti t-tħassib dwar is-sikurezza tal-ikel u dwar is-saħħa tal-

annimali fi żminijiet ta' kriżi; 

11. Jinnota li l-bdiewa jipproduċu l-ikel li l-bqija tal-popolazzjonijiet tagħna jeħtieġu u li fil-

biċċa l-kbira tal-Istati Membri, l-introjtu tal-bdiewa huwa taħt il-medja, fatt li għandu 

impatt negattiv fuq l-istandards tal-għajxien tagħhom u tal-familji tagħhom u li jattira 

inqas żgħażagħ lejn din il-professjoni; jinnota li l-bdiewa huma magħfusa minħabba li 

min-naħa waħda l-ispejjeż tal-input dejjem jogħlew1 u min-naħa l-oħra l-prezzijiet għall-

prodotti tagħhom mhumiex remunerattivi2; iqis għaldaqstant li l-input u l-ispejjeż tal-

produzzjoni għandhom jiġu indirizzati fil-qafas tal-PAK billi tiġi mħeġġa aktar 

awtonomija; 

12. Jenfasizza li l-limiti stabbiliti għall-PAK sal-2020 jinvolvu marġnijiet ħafna aktar baxxi 

minn dawk li kien hemm fil-QFP preċedenti, filwaqt li s-settur qiegħed iħabbat wiċċu ma' 

aktar sfidi; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li kwalunkwe użu tal-marġni għandu jsir 

esklużivament biex jindirizza l-ħtiġijiet tas-settur agrikolu, fid-dawl tal-fatt li l-ippjanar 

fit-tul u s-sigurtà tal-investiment huma essenzjali għall-bdiewa tal-UE; jirrimarka li s-

settur agrikolu kien l-aktar milqut mill-embargo Russu, b'effetti indiretti serji fuq is-swieq, 

u li dan is-settur m'għandux ikun l-uniku wieħed li jġorr il-piż ta' deċiżjonijiet politiċi, kif 

inhu l-każ bħalissa; jitlob li ssir valutazzjoni dwar l-impatt tal-embargo Russu fuq is-settur 

agrikolu tal-UE li twassal għal negozjati mar-Russja bl-għan li jintemm l-embargo; 

13. Iwissi li l-marġni attwali fi ħdan il-baġit għall-agrikoltura jaf ma jkunx biżżejjed, 

minħabba l-volatilità tas-suq, riskji veterinarji u fitosanitarji u avvenimenti mhux previsti 

oħra li jagħmlu dejjem aktar pressjoni fuq il-baġit sal-punt li l-marġni huwa mistenni li 

jiġi eżawrit kollu sal-aħħar ta' dan il-perjodu ta' ppjanar; iqis li huwa ta' dispjaċir li l-fondi 

għal miżuri fitosanitarji huma taħt l-Intestatura 3 tal-QFP attwali; jenfasizza li kwalunkwe 

tnaqqis jew riallokazzjoni ta' din il-linja baġitarja tista' tkun ta' theddida għas-sikurezza 

tal-ikel u s-saħħa fl-UE; 

14. Jisħaq fuq il-fatt li l-instabbiltà attwali tas-swieq agrikoli u l-volatilità għolja tal-prezzijiet 

juru l-ħtieġa li jinżammu s-sussidji agrikoli, peress li jippermettu li l-fallimenti tas-suq 

jiġu ġestiti u kkontrollati b'mod aktar effikaċi; jirrikonoxxi f'dan il-kuntest li żieda fil-

prezzijiet tal-ikel u fil-bejgħ ta' prodotti f'dawn l-aħħar snin ma ġewx trasferiti f'benefiċċji 

għall-bdiewa; jinsisti li hemm bżonn ta' appoġġ konkret sabiex jindirizza n-nuqqas ta' 

aċċess għall-kreditu għall-bdiewa u t-tnaqqis fl-introjtu agrikolu; ifakkar ukoll li l-

konsumaturi Ewropej mhumiex lesti jħallsu għall-ikel tagħhom bi prezz li jkun bla dubju 

ogħla kieku s-settur agrikolu ma kienx qiegħed jirċievi appoġġ pubbliku; jinnota, 

madankollu, li l-pagamenti diretti li ma jirriflettux ir-realtà tal-produzzjoni agrikola u l-

eliminazzjoni progressiva tal-metodi ta' ġestjoni tal-provvista wrew li huma limitati; 

15. Jinnota li kwalunkwe prijorità ġdida għas-settur agrikolu li tirriżulta waqt il-qafas 

                                                 
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Jannar 2012 dwar il-katina ta' forniment tal-prodotti agrikoli: 

struttura u implikazzjonijiet, ĠU C 227E, 6.8.2013, p. 3. 
2 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Settembru 2010 dwar id-dħul ġust għall-bdiewa: Katina tal-

provvista alimentari fl-Ewropa li taħdem aħjar, ĠU C 308E, 20.10.2011, p. 22. 
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finanzjarju attwali tista' tiġi ffinanzjata biss permezz ta' riżorsi ġodda; jenfasizza, 

għaldaqstant, iż-żieda fil-ħtieġa li jiġu żgurati marġnijiet suffiċjenti taħt l-Intestatura 2 

sabiex ikun hemm lok għall-prijoritajiet tal-Parlament; 

16. Josserva li l-objettivi tal-PAK baqgħu kif kienu fi ħdan it-Trattat ta' Lisbona, jiġifieri li 

tiżdied il-produttività agrikola, li jiġi żgurat standard ta' għajxien ġust għall-komunità 

agrikola, jiġu stabbilizzati s-swieq, tiġi ggarantita d-disponibbiltà tal-provvisti u jiġi 

żgurat li l-provvisti jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet raġonevoli; jinnota, 

madankollu, li r-riformi suċċessivi tal-PAK assenjaw kompiti ġodda lill-agrikoltura f'dak 

li jikkonċerna l-kwalità tal-prodotti, il-ħarsien tal-ambjent, it-tibdil fil-klima, is-saħħa tal-

konsumatur, il-kwistjonijiet tal-użu tal-art u l-modalitajiet ta' produzzjoni u produttività li 

wasslu għal żieda sinifikanti fl-ispiża għall-bdiewa u l-produtturi; huwa tal-fehma, 

għalhekk, li l-impatt tal-PAK fuq l-istrateġiji ġenerali tal-UE (UE 2020 u l-Għanijiet tal-

Klima u tal-Enerġija) iridu jiġu analizzati sabiex ikunu jistgħu jinstabu konklużjonijiet 

għall-perjodu wara l-2020; jenfasizza li l-objettivi stabbiliti bħala parti mill-istrateġija ta' 

sostenibbiltà tal-UE jridu jiġu kkunsidrati wkoll fil-politika agrikola tal-UE; 

17. Jinsab konvint li PAK b'saħħitha għall-UE, kemm fir-rigward tal-kontenut kif ukoll tal-

finanzjament, hija ta' importanza kbira biex jinkisbu dawn l-objettivi, u fl-istess ħin jiġu 

garantiti kundizzjonijiet ekwi u katini tal-ikel trasparenti fi ħdan is-suq intern, kif ukoll 

żoni rurali vijabbli; iqis, barra minn hekk, li ż-żieda fir-reżiljenza u t-titjib fil-qasam tal-

impjieg u l-kwalità tal-ħajja fiż-żoni rurali għandhom jingħataw prijorità sabiex tiġi 

miġġielda d-depopolazzjoni rurali u tiġi promossa l-vijabbiltà; iqis li għall-Pilastru II, 

wara l-2020, se nkunu għadna neħtieġu l-istrumenti bħala appoġġ għall-modernizzazzjoni, 

l-investiment u l-innovazzjoni sabiex tingħata spinta lill-kompetittività tas-settur 

agroalimentari u jitnaqqsu d-differenzi bejn l-Istati Membri u bejn ir-reġjuni fl-iżvilupp 

tal-agrikoltura u ż-żoni rurali; 

18. Jenfasizza li l-produzzjoni agrikola għandha valur miżjud kbir, fil-produzzjoni ta' ikel ta' 

kwalità tajba kif ukoll fil-forniment ta' prodotti u servizzi mhux tal-ikel, peress li din 

tibgħat il-materja prima għas-settur tal-manifattura, li huwa importanti biex is-settur 

agrikolu tal-UE jibqa' kompetittiv u b'hekk jikkontribwixxi għall-koeżjoni ekonomika u 

soċjali fir-reġjuni u għall-iżvilupp reġjonali ekwilibrat tal-UE; jirrimarka li huwa għalhekk 

meħtieġ li jinżamm u, fejn meħtieġ, jiżdied l-appoġġ għas-settur agrikolu u għaż-żoni 

rurali, sabiex jingħata inċentiv għall-iżvilupp tal-produzzjoni agrikola u sabiex jintlaħqu 

d-domandi tas-soċjetà għall-ikel, bl-għan li tiġi miġġielda l-volatilità u jiġi stimulat l-

impjieg fis-settur, kif ukoll sabiex jintlaħqu l-objettivi mhux agrikoli tal-UE; jenfasizza li 

l-PAK, aktar minn politiki oħra tal-UE, tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għat-tkabbir u l-

impjiegi f'żoni rurali u li l-ħolqien tal-impjiegi u t-titjib tal-kwalità tal-ħajja jżidu l-ġibda 

għall-ħajja rurali meta mqabbla maż-żoni urbani; ifakkar li, f'termini statistiċi, il-bdiewa 

jipprovdu seba' impjiegi addizzjonali f'setturi relatati u territorji rurali; jiġbed l-attenzjoni 

għall-importanza li l-PAK tibqa' tiffoka fuq l-għoti ta' appoġġ lil negozji agrikoli fuq skala 

żgħira u mmexxija mill-familji bħala l-element fundamentali tal-produzzjoni agrikola fl-

UE u tal-ħajja fiż-żoni rurali tal-UE u li tikseb progress reali rigward dak l-għan tal-

politika; jissottolinja kemm huwa essenzjali li jinżammu miżuri speċifiċi fil-qafas tal-PAK 

lejn żoni li jbatu minn żvantaġġi naturali serji u permanenti, partikolarment ir-reġjuni 

muntanjużi u r-reġjuni ultraperiferiċi u żvantaġġi speċifiċi oħra; 

19. Jisħaq fuq il-fatt li s-suċċess tal-PAK u l-aċċettazzjoni tagħha tiddependi wkoll fuq 
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tnaqqis ulterjuri fil-burokrazija mhux neċessarja u l-limitazzjoni tal-ispejjeż 

amministrattivi regolatorji għal livell aċċettabbli u maniġġabbli; jappella għal 

implimentazzjoni prattika tal-PAK kif ukoll aċċelerazzjoni fis-simplifikazzjoni tal-PAK, li 

għandhom għaldaqstant ikollhom prijorità, inkluż f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħeffa tal-

pagamenti minn awtoritajiet nazzjonali nominati, filwaqt li xorta waħda jinkisbu l-

objettivi tal-politika li kienu maħsuba u meħtieġa mis-soċjetà; 

20. Jemmen li l-Politika ta' Koeżjoni wara l-2020 għandha tiżvolġi wkoll rwol importanti fl-

appoġġ tal-iżvilupp taż-żoni rurali fir-rigward tal-infrastruttura teknika, is-suq tax-xogħol, 

l-iżvilupp ta' negozji u servizzi bażiċi, li tagħti nifs ġdid lill-postijiet f'żoni rurali u lill-

investiment marbut mal-infrastruttura tal-ilma u tad-dranġġ; 

21. Jopponi bil-qawwa kwalunkwe nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid tal-politiki agrikoli; jinnota 

li l-implimentazzjoni mhux ugwali tal-PAK u d-differenzi fil-livelli ta' pagament fl-Istati 

Membri wasslu għal distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq intern; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw implimentazzjoni ugwali madwar l-Unjoni 

sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-politika agrikola komuni peress li din tiġġenera tfaddil 

għall-kontribwenti Ewropej; jinsab imħasseb dwar it-tendenza ta' nazzjonalizzazzjoni 

mill-ġdid fir-reazzjonijiet tal-pubbliku għall-kriżijiet agrikoli, b'mod partikolari l-

mobilizzazzjoni tal-pagamenti mmirati minflok l-azzjonijiet reali Ewropej; jafferma li 

biex il-PAK tkun ta' suċċess u ż-żoni rurali tal-Unjoni ma jkunu nieqsa minn xejn, huwa 

importanti li t-tieni pilastru jiffunzjona sew u jkun iffinanzjat tajjeb; jinnota d-differenzi 

fost l-Istati Membri kemm rigward il-ħtieġa tagħhom għall-iżvilupp rurali kif ukoll il-

finanzjament tiegħu; 

22. Josserva li minħabba li l-PAK qiegħda tħabbat wiċċha ma' għadd dejjem akbar ta' sfidi, 

bħas-sigurtà tal-ikel u l-ġlieda kontra l-volatilità tal-prezzijiet, jeħtieġ li jiżdiedu r-riżorsi 

finanzjarji xierqa; jitlob, għaldaqstant, li l-għodod vitali flessibbli jsiru disponibbli għall-

bdiewa bl-għan li jiġu indirizzati dawn l-isfidi, f'każ li jkun hemm bżonn; jitlob ukoll li 

jittieħdu miżuri adegwati ta' kumpens bħala rispons għal avvenimenti mhux previsti u 

fallimenti tas-suq li jirriżultaw minn deċiżjonijiet politiċi; jirrimarka s-sitwazzjoni diffiċli 

fir-rigward tas-swieq agrikoli u sfidi ġodda u li qegħdin jiżdiedu li qiegħda taffaċċja l-

agrikoltura Ewropea; iwissi kontra l-konsegwenzi tal-kriżi attwali fis-swieq agrikoli, u l-

pożizzjoni tal-bdiewa li qiegħda tiddgħajjef fil-katina alimentari u fin-negozjati 

kummerċjali attwali u futuri; jemmen, barra minn hekk, li l-adozzjoni ta' miri għat-tnaqqis 

ambizzjużi żżejjed marbuta mal-pakkett dwar l-enerġija u l-klima u d-Direttiva NEC se 

twassal għal aktar spejjeż tal-produzzjoni agrikola; 

23. Jenfasizza, fir-rigward tal-perjodu wara l-2020, li, b'rabta mal-iżvilupp ulterjuri tal-PAK, 

il-miżuri ta' politika u l-objettivi konkreti tagħhom l-ewwel għandhom jiġu definiti, qabel 

ma jkunu jistgħu jiġu allokati r-riżorsi baġitarji meħtieġa; jenfasizza l-bżonn li jiġi 

kkunsidrat it-twaqqif ta' fond Ewropew ta' assigurazzjoni agrikola li jista' jiġi mobilizzat fi 

żminijiet ta' kriżi, pereżempju, sabiex inaqqas il-volumi tal-produzzjoni biex tkun żgurata 

l-istabbiltà tal-prezzijiet għall-bdiewa għall-materja prima prodotta fl-Ewropa. 
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