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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u lill-
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, biex 
jinkorporaw is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tagħhom:

1. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni tas-27 u t-28 ta' Mejju 2020 għall-qafas finanzjarju 
pluriennali (QFP) emendat, inkluża l-komunikazzjoni tagħha tas-27 ta' Mejju bit-titolu 
"Il-mument tal-Ewropa: Tiswija u Tħejjija għall-Ġenerazzjoni li Jmiss" 
(COM(2020)0456), bid-dispożizzjoni tagħha li jiżdied il-finanzjament għall-politika 
agrikola komuni (PAK) meta mqabbel mal-proposta tal-QFP preċedenti; jilqa' l-
proposta tal-Kummissjoni għal riżorsi addizzjonali temporanji permezz tal-Fond Next 
Generation EU, iżda jenfasizza li QFP b'saħħtu, madankollu, jibqa' vitali; jenfasizza li 
ż-żieda fil-finanzjament meta mqabbla mal-proposta tal-QFP preċedenti hija essenzjali 
biex jitwettqu l-objettivi u l-ambizzjonijiet proposti tal-PAK futura, li jinkludu l-iżgurar 
tas-sigurtà tal-ikel, l-iżgurar ta' standard ta' għajxien raġonevoli għall-bdiewa, il-
kontribut għal komunitajiet rurali vibranti u l-ilħuq tal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku fl-
agrikoltura billi tissaħħaħ ir-reżiljenza tas-settur agroalimentari u tiġi żgurata 
produzzjoni sostenibbli tal-ikel; jenfasizza li dawn l-objettivi jiddependu mhux biss 
minn PAK iffinanzjata tajjeb iżda wkoll minn strumenti oħra tal-QFP bħar-riċerka, l-
investiment fl-innovazzjoni jew it-teknoloġija diġitali, u li dawn isiru aċċessibbli b'mod 
aktar faċli għall-bdiewa u għas-settur agroalimentari;

2. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li talloka EUR 15-il biljun għall-iżvilupp rurali fil-
kuntest tal-istrument tan-Next Generation EU, iżda jiddispjaċih li ma ġiet proposta l-
ebda allokazzjoni għall-ewwel pilastru tal-PAK fi ħdan dan l-istrument il-ġdid, 
minħabba l-ħtieġa li l-pagamenti diretti u l-appoġġ għall-programmi settorjali jissaħħu 
biex jgħinu lill-bdiewa jegħlbu l-kriżi tal-COVID-19 u jikkonformaw mal-objettivi tal-
Patt Ekoloġiku;

3. Jilqa' l-proposta biex tingħata spinta lir-riżorsi għall-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
Transition Fund - JTF) bi EUR 32,5 biljun addizzjonali, inkluż b'fondi addizzjonali 
mill-istrument Next Generation EU, u ż-żewġ pilastri addizzjonali tal-Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta, jiġifieri skema ddedikata fl-ambitu tal-InvestEU u faċilità ta' self 
tas-settur pubbliku, u jenfasizza li biex il-JTF u t-tranżizzjoni ekoloġika jkunu ta' 
suċċess u ta' benefiċċju għall-agrikoltura u għaż-żoni rurali, iridu jitwettqu b'mod ġust, 
inklużiv u xjentifikament mirfud flimkien mal-partijiet ikkonċernati;

4. Jilqa' l-proposta li ssir żieda kapitali ta' EUR 1,5 biljun fil-Fond Ewropew tal-
Investiment u jenfasizza l-importanza li jiġi ffaċilitat l-aċċess tal-kumpaniji rurali żgħar 
u ta' daqs medju, inklużi l-azjendi agrikoli, għall-finanzjament pubbliku u privat biex 
jiġu appoġġjati żieda fl-investiment ekoloġiku, l-iżvilupp ta' għodod ta' diġitalizzazzjoni 
u l-aċċess għalihom, il-modernizzazzjoni u l-innovazzjoni li jippermettu lill-bdiewa, lis-
settur agrikolu u liż-żoni rurali jilqgħu l-isfidi u jħaddnu l-opportunitajiet tat-twettiq tal-
objettivi u l-ambizzjonijiet tal-Patt Ekoloġiku;

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jutilizzaw il-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza, fejn xieraq, biex jipprovdu appoġġ komplementari lill-bdiewa u n-negozji 
kooperattivi Ewropej biex ikunu jistgħu jlaħħqu b'mod koerenti mal-isfidi li jirriżultaw 
mill-ħtieġa li tiġi żgurata l-konformità mar-regoli l-ġodda u biex jadattaw ruħhom għall-
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impatti negattivi tat-tibdil fil-klima b'mod li ma jheddidx il-produzzjoni tal-ikel u b'mod 
li jirrispetta l-prinċipju tas-sostenibbiltà;

6. Iqis li, permezz tal-proposti emendati tagħha tal-QFP u tan-Next Generation EU, il-
Kummissjoni ħadet pass milqugħ tajjeb lejn il-pożizzjoni tal-Parlament, jiġifieri li l-
qafas finanzjarju li jmiss għall-UE jeħtieġlu jżomm l-ammont iddedikat għall-
agrikoltura u l-iżvilupp rurali tal-anqas fil-livell attwali tiegħu f'termini reali; jistieden 
lill-Kunsill Ewropew jeskludi kwalunkwe tnaqqis fl-ammonti allokati għall-agrikoltura 
u l-iżvilupp rurali fl-aktar proposti reċenti tal-Kummissjoni; jinsisti li kwalunkwe 
miżura addizzjonali relatata mat-tranżizzjoni ekoloġika, inkluż l-ilħuq tal-obbjettivi tal-
istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" u tal-istrateġija għall-Bijodiversità, trid tiġi 
ffinanzjata b'ammonti ta' flus ġodda u minn riżorsi proprji addizzjonali tal-UE; 
jirrimarka li l-miżuri addizzjonali fl-ambitu tal-Patt Ekoloġiku Ewropew ma 
għandhomx jiġu ffinanzjati a skapitu tal-finanzjament eżistenti tal-PAK;

7. Jenfasizza lill-Kummissjoni li t-tranżizzjoni ekoloġika fl-agrikoltura trid tiżgura 
approċċ ibbilanċjat f'dawk li huma t-tliet dimensjonijiet tas-sostenibbiltà, jiġifieri dik 
soċjali, dik ambjentali u dik ekonomika; jissottolinja l-importanza tal-Artikolu 2.1(b) 
tal-Ftehim ta' Pariġi, li jirrikonoxxi l-prijorità fundamentali tas-salvagwardja tas-sigurtà 
tal-ikel billi tiżdied il-kapaċità ta' adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima;

8. Jieħu nota tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Pjan ta' Investiment għal 
Ewropa Sostenibbli (COM(2020)0021), iżda jenfasizza li l-elementi proposti fih, inkluż 
il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, jiddependu għalkollox minn ftehim tal-QFP 
ambizzjuż; jesprimi t-tħassib serju tiegħu li l-forniment minn qabel ta' fondi baġitarji 
tal-UE biex jiġu koperti r-rekwiżiti ġodda ta' nfiq li jirriżultaw mill-pandemija tal-
COVID-19 jista' jirriżulta f'nuqqas ta' finanzjament fis-snin ta' programmazzjoni aktar 
tard, li jkollu impatt fuq il-kapaċità tas-settur agrikolu li jwettaq l-objettivi tal-istrateġija 
"Mill-Għalqa sal-Platt" u tal-istrateġija għall-Bijodiversità peress li lill-bdiewa tal-UE 
jkun tnaqqsilhom l-appoġġ u dan ikun partikolarment ta' ħsara jekk huma mistennija 
jikkonformaw ma' obbligi ġodda u rigorużi fl-ambitu tal-Patt Ekoloġiku; jissottolinja li 
t-tranżizzjoni lejn is-sostenibbiltà trid tkun waħda ekwa, ġusta u responsabbli, li tinvolvi 
s-setturi ekonomiċi u soċjali kollha sabiex tiġi evitata kwalunkwe pressjoni indebita 
minn fuq is-settur agrikolu;

9. Jinnota li l-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli jiddependi sa ċertu punt mill-
inklużjoni tal-investiment privat, li x'aktarx ikun inqas disponibbli fis-snin ta' wara l-
pandemija tal-COVID-19, u li għalhekk QFP b'saħħtu huwa saħansitra aktar vitali;

10. Jirrimarka li l-agrikoltura fl-UE hija l-unika sistema ewlenija fid-dinja li naqqset l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra tagħha (b'20 % mill-1990 'l hawn);

11. Jenfasizza li l-punti ta' tluq differenti u l-potenzjal għall-iżvilupp li għandhom ir-reġjuni 
u l-Istati Membri differenti jridu jitqiesu fl-iżvilupp tal-pjanijiet nazzjonali u fl-
allokazzjoni tal-finanzjament u fil-perspettiva finanzjarja fit-tul;

12. Jitlob lill-Kummissjoni biex it-tibdil li jsir fir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat u fir-
regoli dwar il-kompetizzjoni ma jagħmlux ħsara lill-komunalità tal-PAK;

13. Ifakkar li PAK modernizzata u sostenibbli se tagħti kontribut deċiżiv għas-suċċess tal-
għanijiet ġenerali ambizzjużi tal-UE dwar il-klima, filwaqt li tiżgura s-sigurtà tal-ikel, u 
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li parti sinifikanti tal-PAK se tkun immirata li tagħti appoġġ lill-objettivi relatati mal-
klima; ifakkar li r-riforma tal-PAK għadha għaddejja u li għadha ma ttieħdet l-ebda 
deċiżjoni rigward il-kontribut eżatt għall-objettivi u r-rekwiżiti ambjentali u għal dawk 
marbuta mal-klima; jenfasizza li l-ilħuq ta' dawn l-objettivi se jiddependi, fil-biċċa l-
kbira, minn kemm jiġu allokati fondi suffiċjenti f'baġits futuri; jirrimarka f'dan ir-
rigward li l-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku u tal-istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" 
m'għandhiex twassal għal tnaqqis fil-grad tal-objettivi tagħna, b'mod partikolari l-
objettiv li jiġi żgurat għajxien sostenibbli għall-bdiewa tagħna, u jenfasizza li mhuwiex 
possibbli li nitolbu aktar mill-bdiewa b'inqas finanzjament; jistenna bil-ħerqa li jinvolvi 
ruħu f'negozjati kostruttivi mal-Kunsill dwar il-PAK futura bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim 
u li tingħata ċertezza tal-ippjanar lill-produtturi tal-UE, u jenfasizza li l-proposta ta' 
riforma tal-Kummissjoni hija l-bażi li fuqha qed jaħdmu l-koleġiżlaturi u m'għandhiex 
tiġi modifikata jew irtirata f'dan l-istadju;

14. Jinnota li, fil-komunikazzjoni tagħha dwar il-Pjan ta' Investiment għal Ewropa 
Sostenibbli (COM(2020)0021), il-Kummissjoni tidentifika ħtiġijiet sinifikanti ta' 
investiment fl-agrikoltura, speċifikament biex jiġu indirizzati b'mod determinat sfidi 
ambjentali usa', inklużi it-telf tal-bijodiversità u t-tniġġis; jenfasizza, madankollu, li l-
Kummissjoni tiddeskrivi dawn ukoll bħala stimi konservattivi, minħabba n-nuqqas ta' 
data biex jiġu vvalutati b'mod preċiż il-ħtiġijiet ta' investiment fir-rigward tal-
adattament għall-klima u r-restawr/il-preservazzjoni tal-ekosistemi u tal-bijodiversità;

15. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-produzzjoni domestika reżiljenti għall-kriżijiet tal-materja 
prima rinnovabbli u tal-enerġija rinnovabbli u, sabiex tiġi implimentata u titkompla 
tavvanza l-Istrateġija tal-Bijoekonomija tal-UE, jitlob li tiġi stabbilita offensiva favur il-
kostruzzjoni tal-injam u offensiva favur ir-rinnovament li tiffoka fuq l-użu ta' materja 
prima rinnovabbli domestika u enerġiji rinnovabbli sostenibbli;

16. Jitlob li r-rekwiżiti ekoloġiċi li qed jiżdiedu jkunu dejjem ikkumpensati finanzjarjament; 
jirrimarka li l-kundizzjonijiet unilaterali la huma ta' benefiċċju għall-agrikoltura 
Ewropea u lanqas għall-ambjent jekk iwasslu biex il-produzzjoni Ewropea tal-ikel tiġi 
rilokata lejn pajjiżi terzi;

17. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi infurzat il-prinċipju ġenerali tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-
kuntest tal-miżuri tal-PAK immirati lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku, sabiex 
jiġi garantit li l-bdiewa nisa jiġu inklużi fit-tranżizzjoni ekoloġika;

18. Jirrimarka li t-tifqigħa reċenti tal-COVID-19 żvelat ir-rwol strateġiku li l-agrikoltura 
taqdi biex tipprovdi ikel ta' kwalità għolja sikur u bi prezzijiet għall-but ta' kulħadd u 
biex tiġi evitata kriżi tal-ikel; jissottolinja r-rwol kruċjali mwettaq mill-"ħaddiema 
vitali" fis-setturi tal-agrikoltura u tal-ipproċessar tal-ikel matul il-kriżi, u jinsisti li dawn 
il-ħaddiema jeħtiġilhom jibbenefikaw minn kundizzjonijiet tax-xogħol xierqa u sikuri; 
jinsisti li l-isforzi li jsiru mill-bdiewa tal-UE biex jipproduċu l-ikel b'mod aktar 
sostenibbli m'għandhomx jiġu mminati mill-importazzjoni ta' prodotti minn pajjiżi terzi 
li ma jissodisfawx l-istandards tal-UE tas-sikurezza tal-ikel, tal-protezzjoni ambjentali, 
tal-benessri tal-annimali u dawk soċjali; jiġbed l-attenzjoni lejn kemm hu importanti li 
nitgħallmu mill-kriżi tal-COVID-19, speċjalment fir-rigward tas-setturi strateġiċi;

19. Iqis li sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku fil-livell Ewropew u biex dawn jiġu 
promossi fil-livell internazzjonali, il-Kummissjoni jeħtiġilha twettaq valutazzjoni tar-
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rati tariffarji tal-importazzjoni tal-prodotti agrikoli u tipproponi li dawn ir-rati tariffarji 
jiżdiedu għall-pajjiżi li ma jkunux applikaw, jew li ma jkunux ipprovdew li japplikaw 
fil-ġejjieni prevedibbli, l-istandards u r-rekwiżiti fir-rigward tal-produtturi agrikoli 
tagħhom li huma komparabbli ma' dawk fl-UE;

20. Jilqa' b'sodisfazzjon l-ambizzjoni spjegata fl-istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" biex jiġu 
żviluppati kriterji mandatarji minimi għall-akkwist sostenibbli tal-ikel u biex l-użu tal-
fondi pubbliċi jiġi allinjat mal-Patt Ekoloġiku; jitlob li jkun hemm integrazzjoni akbar 
tal-kwistjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa fl-akkwist pubbliku tal-ikel;

21. Jenfasizza l-importanza tal-finanzjament tar-riċerka u l-innovazzjoni li jfittxu li 
jidentifikaw teknoloġiji ekoloġiċi alternattivi ta' tranżizzjoni, u jemmen li l-bdiewa 
kollha, inklużi l-bdiewa żgħar, irid ikollhom aċċess għalihom;

22. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li jkun hemm salvagwardji esterni adegwati għall-
prodotti agrikoli sensittivi u jiddikjara li, fil-proċess, l-istandards għoljin fi ħdan il-
produzzjoni tal-ikel fl-UE jridu jintwerew b'mod ċar lill-konsumaturi;

23. Jinsisti fuq il-ħtieġa li jiġu pprovduti riżorsi finanzjarji addizzjonali lil hinn mill-pakkett 
tal-PAK għall-pretensjonijiet tal-bdiewa li jinqalgħu bħala riżultat tal-kriżi tal-COVID-
19 jew ta' sitwazzjonijiet oħra ta' kriżi;

24. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li,  fl-ambitu kemm tal-istrateġija "Mill-Għalqa sal-
Platt" kif ukoll tal-politika futura dwar il-klima, l-agrikoltura Ewropea tiġi rikonoxxuta 
bħala settur ta' importanza sistemika u li s-sigurtà tal-provvista, bħala fattur ta' 
stabbilità, titqies b'mod suffiċjenti u tinżamm inkunsiderazzjoni f'kull ħin.
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