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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Marzu 2020, intitolata 
"Strateġija għall-SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali" (COM(2020)0103),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Mejju 2020 intitolata 
"Strateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" għal sistema tal-ikel ġusta, tajba għas-saħħa u favur 
l-ambjent" (COM(2020)0381),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Mejju 2020 intitolata 
"Strateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030" (COM(2020)0380),

A. billi 25 miljun intrapriża żgħira u ta' daqs medju (SMEs) tal-Ewropa jimpjegaw madwar 
100 miljun persuna u jirrapreżentaw aktar minn nofs il-PDG tal-Ewropa; billi dawn 
jagħmlu parti mill-pilastri ewlenin soċjali u ekonomiċi tal-Ewropa, pereżempju f'termini 
ta' titjib, ippjanar u koeżjoni reġjonali f'żoni rurali u bnadi oħra;

B. billi, skont id-data tal-Kummissjoni, fl-2017 kien hemm 22 000 kooperattiva agrikola u 
289 000 kumpanija tal-ikel u x-xorb fl-Ewropa, li 90 % minnhom kienu SMEs u ħafna 
minnhom kienu joperaw f'żoni rurali; billi dawn il-kumpaniji għandhom rwol vitali fl-
ekonomija rurali;

C. billi l-Patt Ekoloġiku Ewropew jinvolvi firxa wiesgħa ta' politiki ferm trasformattivi 
għall-bdiewa u operaturi oħra f'żoni rurali, inkluża l-istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt", 
kif ukoll strateġiji għall-bijodiversità, li l-implimentazzjoni b'suċċess tagħhom se 
tiddependi fil-biċċa l-kbira mill-koerenza tal-politika agrikola komuni (PAK) u l-
Pjanijiet Strateġiċi tal-Istati Membri mal-għanijiet rispettivi tal-istrateġiji; billi l-SMEs 
għandhom rwol ewlieni x'jaqdu fil-kisba tal-miri tal-Patt Ekoloġiku;

D. billi l-kriżi tal-COVID-19 enfasizzat is-sitwazzjoni finanzjarja prekarja tal-SMEs, li 
ħafna minnhom mhux se jirkupraw bħala riżultat tal-miżuri ta' konfinament, li kellhom 
l-akbar impatt fuq il-bejgħ lis-settur HoReCa u lil pajjiżi terzi;

E. billi l-SMEs kienu l-aktar li ntlaqtu mill-impatt tal-kriżi tas-saħħa, li ġiegħlet lil ħafna 
minnhom iwaqqfu n-negozju;

F. billi l-UE tradizzjonalment appoġġat l-azjendi agrikoli tal-familja, li tipikament huma 
SMEs, u trid tkompli tappoġġahom; billi l-istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" hija 
mmirata wkoll lejn dawn l-azjendi agrikoli;

1. Jilqa' l-fatt li l-istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" tqis id-diversità tal-SMEs f'termini ta' 
mudelli ta' negozju, daqs, età u profili intraprenditorjali; jenfasizza li l-istrateġija 
għandha tqis l-impatt ekonomiku u soċjali tagħhom fuq l-oqsma jew is-setturi li joperaw 
fihom;
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2. Ifakkar li l-produzzjoni u l-ipproċessar tal-ikel huma settur essenzjali li fih l-SMEs 
jiżvolġu rwol kbir ħafna u li dan is-settur se jkun kruċjali fil-perjodu ta' rkupru mill-
COVID-19; jenfasizza li rkupru bbażat fuq il-Patt Ekoloġiku Ewropew u t-tranżizzjoni 
diġitali huwa opportunità biex jiġu aċċellerati u sfruttati t-trasformazzjonijiet ekoloġiċi 
u diġitali; iqis li l-pandemija tal-COVID-19 żvelat il-ħtieġa għal intrapriżi fl-ekonomija 
soċjali bħal distributuri tal-ikel fuq skala żgħira u għal appoġġ għal dawk attivi fis-settur 
tas-saħħa u t-trasport; jemmen li l-pandemija enfasizzat ukoll il-ħtieġa li tingħata 
attenzjoni speċjali biex jiġu appoġġati l-attivitajiet agroturistiċi mwettqa mill-SMEs 
permezz ta' allokazzjoni speċifika fil-pjan ta' rkupru sabiex jiġu assistiti u appoġġati l-
intrapriżi agroturistiċi ħalli jegħlbu l-impatt tal-kriżi; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-
kapaċità tal-SMEs fis-settur agrikolu li jadattaw għall-ħtiġijiet tas-suq; jirrimarka n-
nuqqasijiet fil-funzjonament tal-korsiji ħodor matul il-perjodu ta' konfinament, 
minħabba n-nuqqas ta' armonizzazzjoni tal-proċeduri bejn l-Istati Membri, u l-impatt 
negattiv li rriżulta fuq l-SMEs agroalimentari, u jenfasizza l-ħtieġa li jiġi evitat tfixkil 
fis-suq uniku sabiex tiġi garantita l-provvista tal-prodotti; ifakkar li huwa essenzjali li 
jiġi garantit il-moviment liberu għall-ħaddiema staġjonali f'dan is-settur sabiex jiġi 
evitat kwalunkwe nuqqas ta' ħaddiema fil-futur;

3. Jenfasizza li l-SMEs huma elementi ewlenin tal-iżvilupp ekonomiku u l-impjiegi fiż-
żoni rurali, fejn jirrapreżentaw madwar 75 % tal-impjiegi totali1; jenfasizza li l-
agrikoltura hija u trid tibqa' settur essenzjali u sistemikament importanti għall-UE, li, 
bħala industrija primarja li fiha l-impjiegi huma marbuta sew mal-art u mhumiex 
adattati għad-delokalizzazzjoni, tipprovdi materja prima ta' kwalità għolja għas-settur 
sekondarju u għall-industrija tal-ikel fl-interess tal-konsumaturi Ewropej; iqis li l-
mikrointrapriżi u l-SMEs, flimkien mal-intrapriżi rurali u l-azjendi agrikoli, għandhom 
rwol ewlieni fl-iżvilupp reġjonali sostenibbli permezz tal-użu tar-riżorsi tagħhom fil-
produzzjoni tal-ikel u prodotti u servizzi oħra, inklużi s-servizzi ambjentali; jenfasizza li 
l-promozzjoni tad-diversifikazzjoni, pereżempju permezz tal-agrituriżmu, il-
kummerċjalizzazzjoni diretta, is-servizzi soċjali jew attivitajiet oħra bbażati fuq l-
azjendi agrikoli, tifforma bażi intraprenditorjali importanti li tikkomplementa l-introjtu 
tal-azjendi agrikoli, u jenfasizza l-ħtieġa li tingħata spinta lill-appoġġ għall-
intraprenditorija permezz tat-taħriġ, l-innovazzjoni, l-investiment aċċessibbli u l-R&Ż 
għall-SMEs fil-katina tal-provvista tal-ikel;

4. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li toħroġ b'soluzzjonijiet li jkollhom l-għan li jgħinu 
lill-SMEs li jipproċessaw l-ikel u lill-operaturi ż-żgħar tal-bejgħ bl-imnut u tas-servizzi 
tal-ikel jiżviluppaw ħiliet u mudelli ta' negozju ġodda, filwaqt li jevitaw piżijiet 
amministrattivi u spejjeż addizzjonali, u tipprovdi servizzi ta' konsulenza permezz tan-
Network Enterprise Europe, fi ħdan il-qafas tal-istrateġija l-ġdida "Mill-Għalqa sal-
Platt";

5. Jilqa' l-qafas temporanju tal-Kummissjoni dwar l-għajnuna mill-Istat fil-kuntest tal-
konsegwenzi severi tal-pandemija tal-COVID-19, li se jżid il-limiti tal-għajnuna mill-
Istat, filwaqt li jippermetti lill-Istati Membri jagħtu sa EUR 100 000 għal kull azjenda 

1 Ir-rapport tan-Network Ewropew għall-Osservazzjoni tal-Ippjanar Spazjali (ESPON) tal-31 ta' Jannar 2018 
dwar l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju fir-reġjuni u l-bliet Ewropej.
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agrikola individwali u sa EUR 800 000 għall-kumpaniji tal-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-ikel; jilqa' l-miżura temporanja l-ġdida stabbilita skont ir-
Regolament dwar l-Iżvilupp Rurali2, li tippermetti lill-Istati Membri tal-UE joffru 
appoġġ sa EUR 7 000 għal kull bidwi u EUR 50 000 għal kull SME; 

6. Jirrimarka li l-produzzjoni agrikola hija kkaratterizzata minn domanda għax-xogħol li 
tvarja u li hija ta' natura staġjonali; jenfasizza li sabiex jingħata rispons għall-
fluttwazzjonijiet mhux mistennija jeħtieġ li jkun hemm fehim profond dwar l-impjiegi u 
l-ispejjeż fl-agrikoltura;

7. Jenfasizza li n-nisa jirrappreżentaw biss 30 % tal-maniġers tal-azjendi agrikoli tal-UE u 
ħafna drabi jkollhom ażjendi agrikoli ferm iżgħar mill-irġiel; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi 
promossa u appoġġata l-intraprenditorija femminili fl-agrikoltura permezz ta' miżuri 
mmirati u li tiġi appoġġata d-diversità fl-SMEs, fil-kuntest ta' nuqqas ta' impjegati tas-
sengħa u s-sottorappreżentanza tan-nisa fl-intraprenditorija; iqis li l-aċċess imtejjeb 
għall-edukazzjoni, it-taħriġ u t-taħriġ ulterjuri kontinwi, inkluż fil-ħiliet maniġerjali u l-
għarfien espert, huwa kritiku għall-SMEs, u dan għandu jinkludi skemi xierqa ta' 
mentoraġġ, taħriġ, kwalifiki u titjib tal-ħiliet, b'enfasi speċjali fuq intraprendituri 
femminili potenzjali, u huwa essenzjali biex jiġu sfruttati opportunitajiet teknoloġiċi u 
ta' innovazzjoni u tiġi ottimizzata b'mod kontinwu l-produttività fis-settur agrikolu fi 
ħdan ekonomija sostenibbli; jitlob, barra minn hekk, appoġġ għal inizjattivi, ħiliet u 
kompetenzi intraprenditorjali u għall-promozzjoni kontinwa u mmirata tal-edukazzjoni 
u t-taħriġ vokazzjonali għan-nisa f'żoni rurali;

8. Iqis li l-ftehimiet ta' kummerċ ħieles konklużi bejn l-UE u s-sħab globali tagħha 
m'għandhomx ipoġġu f'riskju l-industriji agrikoli sensittivi tal-UE iżda pjuttost 
għandhom ikunu opportunità għall-SMEs fis-settur agrikolu; iqis li huwa estremament 
importanti li l-Kummissjoni tevita miżuri li jistgħu jfixklu l-kompetittività tal-SMEs 
jew il-prinċipju tas-suq ħieles u li tiffoka fuq it-tneħħija tal-ostakli fi ħdan is-suq uniku 
sabiex jissaħħu u jiġu diversifikati l-ktajjen tal-provvista qosra fis-settur agroalimentari; 
iqis li jistgħu jsiru sforzi biex jissaħħaħ is-sehem mis-suq tal-SMEs u jiġu żviluppati 
swieq ġodda f'pajjiżi terzi, inkluż permezz tad-djalogu, l-iskambju ta' prattiki tajba mas-
sħab kummerċjali u portal ta' informazzjoni ġdid, fejn dawn ma jfixklux is-sigurtà tal-
ikel tal-partijiet ikkonċernati u jkunu konsistenti mal-impenji klimatiċi eżistenti; jinsisti 
fuq il-kontinwazzjoni futura tal-kampanji Ewropej ta' promozzjoni tal-prodotti f'pajjiżi 
terzi; jenfasizza li politika kummerċjali koerenti hija kruċjali sabiex tiġi evitata 
kompetizzjoni inġusta minn prodotti importati minn pajjiżi terzi li ma jissodisfawx l-
istandards Ewropej;

9. Jemmen li għexieren ta' snin ta' globalizzazzjoni rriżultaw f'deindustrijalizzazzjoni u r-
rilokazzjoni ta' setturi strateġiċi bħall-ikel u s-saħħa fl-UE u madwar id-dinja; 
jissottolinja t-tagħlimiet importanti tal-kriżi tal-COVID-19, jiġifieri l-ħtieġa li nerġgħu 
nikkunsidraw il-mod kif taħdem l-ekonomija u l-implikazzjonijiet ta' dan għat-tfassil 
tal-politika tal-UE; jenfasizza l-ħtieġa partikolari li l-politiki tal-UE jiġu riformati u 

2 Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar 
appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347 20.12.2013, p. 487).
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allinjati; jirrimarka li l-PAK u l-politika kummerċjali jridu jiġu adattati biex iżidu s-
sigurtà tal-ikel fl-UE, pereżempju permezz tar-rilokazzjoni tal-produzzjoni agrikola u 
tal-ikel sostenibbli fl-UE kollha;

10. Jinnota li l-mard tal-annimali bħad-deni Afrikan tal-ħnieżer, infezzjoni bil-virus tal-
pesta tar-ruminanti żgħar, il-marda tal-infafet fil-ġilda u oħrajn kellhom u/jew għad 
għandhom impatt negattiv ħafna fuq l-SMEs fis-settur agroalimentari u wasslu biex xi 
negozji għalqu, b'konsegwenzi soċjoekonomiċi serji għall-ekonomiji lokali; jistieden 
lill-amministrazzjonijiet responsabbli jiżguraw trattament ugwali u jipprovdu rispons u 
appoġġ rapidi u ġusti għan-negozji affettwati;

11. Jirrimarka li l-istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" se taffettwa lill-parti l-kbira tal-bdiewa, 
li l-operazzjonijiet tagħhom ħafna drabi huma negozji tal-familja żgħar li joperaw fuq 
marġnijiet baxxi; jemmen li t-tipi kollha ta' agrikoltura jistgħu jibbenefikaw minn din l-
istrateġija; jenfasizza li l-istrateġija tista' toħloq opportunitajiet għall-ktajjen tal-valur 
lokali magħmula minn bdiewa u kumpaniji tal-ikel żgħar; jilqa', f'dan il-kuntest, l-
intenzjoni tal-Kummissjoni li żżid u tippromwovi mudelli ta' negozju ċirkolari biex 
tipprovdi opportunitajiet intraprenditorjali ġodda, inkluż billi tagħmel użu mill-ħela tal-
ikel, u jappoġġa miżuri speċifiċi mfassla partikolarmernt għall-SMEs agroalimentari; 
jappella għal appoġġ suffiċjenti u adegwat għat-tranżizzjoni lejn prattiki sostenibbli, 
inkluż permezz ta' strumenti finanzjarji (b'mod partikolari fil-qafas tal-PAK, il-politika 
ta' koeżjoni u l-pjan ta' rkupru), u jenfasizza li għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
azjendi agrikoli żgħar u ta' daqs medju u lill-SMEs fis-settur agrikolu u tal-ikel sabiex 
dawn jiġu appoġġati ħalli jinvestu fi ktajjen tal-provvista organiċi reġjonalizzati u 
sabiex ma jkunux żvantaġġati jew mgħobbija żżejjed mill-implimentazzjoni tal-
istrateġija; iqis li huwa importanti li jissaħħaħ l-appoġġ għal investimenti innovattivi 
magħmula mill-SMEs biex jgħinuhom jagħmlu t-tranżizzjoni ekoloġika filwaqt li 
jsaħħu r-reżiljenza ekonomika tagħhom;

12. Ifakkar li t-tranżizzjoni diġitali hija kwistjoni ewlenija għall-SMEs fis-settur 
agroalimentari u fi bnadi oħra; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu promossi t-taħriġ u t-titjib tal-
ħiliet diġitali kif ukoll l-appoġġ u l-pariri għall-SMEs f'termini ta' sostenibbiltà u 
diġitalizzazzjoni; jenfasizza l-ħtieġa li jiżdied l-aċċess għall-broadband u d-
disponibbiltà tiegħu fiż-żoni rurali u r-reġjuni periferiċi kollha sabiex jiġi ffaċilitat l-
istabbiliment tal-SMEs u jiġu promossi metodi ta' produzzjoni innovattivi bħall-biedja 
ta' preċiżjoni, peress li l-kompetittività tal-SMEs hija dejjem aktar marbuta mal-
funzjonament affidabbli tal-infrastruttura u s-servizzi diġitali; iqis, barra minn hekk, li fi 
ħdan l-istrateġija għall-SMEs, trid tingħata prijorità lill-għoti ta' ħiliet diġitali bażiċi lill-
SMEs kollha li għadhom mhumiex diġitali, inkluża informazzjoni dwar id-drittijiet u l-
obbligi tagħhom fid-diġitalizzazzjoni, u li din il-ħtieġa hija partikolarment akuta f'setturi 
li għandhom proporzjon għoli ta' SMEs u li fihom id-diġitalizzazzjoni għadha mhijiex 
żviluppata; jappella, għalhekk, għal miżuri mmirati li jappoġġaw lill-SMEs innovattivi 
fit-twassil ta' innovazzjonijiet sostenibbli u b'teknoloġija ekoloġika u jenfasizza l-
importanza tal-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali (IA) imfassla 
partikolarment għas-settur agroalimentari;

13. Jappoġġa t-talba tal-Kummissjoni biex l-Istati Membri u l-awtoritajiet kontraenti 
jaqsmu kuntratti kbar ta' akkwist pubbliku f'lottijiet iżgħar, minħabba l-potenzjal li dan 
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l-approċċ jiffaċilita l-parteċipazzjoni tal-SMEs agroalimentari fl-akkwist pubbliku u 
b'hekk jikkontribwixxi għat-tqassir u d-diversifikazzjoni tal-ktajjen tal-provvista, 
f'konformità mal-għanijiet tal-istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt"; jitlob aktar gwida 
għall-awtoritajiet pubbliċi u l-SMEs dwar il-flessibbiltajiet eżistenti u l-adattament tar-
regoli dwar l-akkwist pubbliku għal dan l-għan;

14. Jenfasizza li l-SMEs f'żoni rurali, speċjalment dawk li jinsabu f'żoni rurali periferiċi, 
spiss jiffaċċjaw kundizzjonijiet operattivi distintivi u aktar diffiċli, bħal swieq lokali 
żgħar u distanzi twal lejn swieq ewlenin, inqas konnessjonijiet tat-trasport, konnettività 
diġitali fqira u inqas opportunitajiet ta' taħriġ; jenfasizza l-ħtieġa għal tfassil ta' politika 
u appoġġ xierqa fir-rigward tal-iżvilupp tas-suq, l-esportazzjonijiet u l-
kummerċjalizzazzjoni għall-SMEs rurali;

15. Iqis li r-riforma tal-PAK li jmiss għandha ssegwi b'mod qawwi s-simplifikazzjoni tal-
proċeduri amministrattivi, peress li l-burokrazija żejda tqiegħed lill-azjendi żgħar u ta' 
daqs medju fi żvantaġġ konsiderevoli meta mqabbla ma' dawk akbar;

16. Huwa tal-fehma li r-riforma tal-PAK għandha tagħti appoġġ aktar bilanċjat lill-azjendi 
agrikoli żgħar u ta' daqs medju u li l-appoġġ tal-UE għandu jagħti prijorità lill-mudell 
tal-azjendi agrikoli tal-familja;

17. Jappella għal baġit tal-PAK b'saħħtu li jissodisfa l-isfidi l-ġodda tal-Patt Ekoloġiku u 
jitlob li l-allokazzjoni tan-Next Generation EU għall-PAK tipprijoritizza l-appoġġ għall-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju;

18. Jinnota l-livell għoli ta' frammentazzjoni fil-produzzjoni agrikola primarja meta 
mqabbel ma' operaturi oħra tal-katina alimentari, għad-detriment tas-setgħa ta' negozjar 
tal-bdiewa ż-żgħar, u jqis li huwa neċessarju li jissaħħu d-derogi mir-regoli tal-
kompetizzjoni tal-UE fis-settur agrikolu u l-adattamenti tagħhom sabiex jiġi stabbilit 
bilanċ aħjar bejn l-operaturi differenti; jilqa' l-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar il-prattiki 
kummerċjali inġusti3 u jirrikonoxxiha bħala l-ewwel pass importanti fid-direzzjoni tal-
armonizzazzjoni tar-regoli fil-livell tal-UE, li tkun ta' benefiċċju għas-setgħa ta' 
negozjar tal-SMEs fis-settur agroalimentari, iżda jiddispjaċih li l-bejgħ b'telf mhuwiex 
kopert mid-Direttiva; jenfasizza li l-UE u l-awtoritajiet nazzjonali għandhom isaħħu l-
isforzi tagħhom biex jipproteġu lill-SMEs minn prattiki tas-suq inġusti li jistgħu 
jirriżultaw mill-abbuż ta' pożizzjonijiet dominanti fis-suq, minn fornituri, proċessuri jew 
konsumaturi kbar, jappella għal applikazzjoni aktar stretta tad-Direttiva dwar il-Ħlas 
Tard4, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni ttejjeb il-monitoraġġ u l-infurzar;

19. Jappoġġa bil-qawwa l-applikazzjoni tal-prinċipju "Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir"/test tal-
SMEs fil-proposti leġiżlattivi kollha, u b'mod partikolari fit-tfassil tal-miżuri rilevanti 
għall-SMEs rurali fl-istrateġiji l-ġodda "Mill-Għalqa sal-Platt" u għall-bijodiversità, u 

3 Id-Direttiva (UE) 2019/633 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar prattiki 
kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet bejn in-negozji fil-katina tal-provvista agrikola u alimentari (ĠU L 111, 
25.4.2019, p. 59.)
4 Id-Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 dwar il-ġlieda kontra l-ħlas 
tard fi transazzjonijiet kummerċjali (ĠU L 48, 23.2.2011, p. 1).
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għalhekk jitlob lill-Kummissjoni twettaq valutazzjonijiet tal-impatt xierqa;

20. Iqis li l-appoġġ taħt il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) hu ferm 
importanti għall-ażjendi agrikoli u l-SMEs fis-settur agroalimentari u jista' jkun immirat 
lejn azjendi agrikoli u negozji oħra f'żoni rurali, li jistgħu jinkludu SMEs, biex jiġu 
żgurati l-iżvilupp, id-diversifikazzjoni u s-sostenibilità fit-tul matul iċ-ċiklu kollu tal-
ħajja ta' kumpanija. jilqa' d-deċiżjoni li 2 % tal-approprjazzjonijiet tal-FAEŻR li ma 
ntefqux jiġu allokati għal miżuri ta' kriżi li jistgħu jsalvaw lill-SMEs l-aktar milquta 
mill-pandemija;

21. Jirrimarka li ħafna żoni rurali tal-UE huma wkoll żoni fejn jiġu magħmula prodotti 
agrikoli u oġġetti tal-ikel ta' kwalità għolja; jissottolinja l-importanza tal-kooperattivi 
fis-setturi agroalimentari u l-valur miżjud soċjali tagħhom għaż-żoni rurali; jisħaq fuq l-
importanza tal-SMEs fis-settur agroturistiku u r-rwol tagħhom fl-iżgurar ta' żoni rurali 
vibranti bil-ħolqien tal-impjiegi; jitlob, għalhekk, li jingħata appoġġ lil dawk l-SMEs, li 
spiss ikunu negozji tal-familja, u b'mod partikolari l-aċċess u l-konnettività tal-
broadband biex jgħinu fil-promozzjoni tal-prodotti tagħhom fis-suq uniku u, fejn xieraq, 
fl-indirizzar tal-ostakli għall-kummerċ f'pajjiżi terzi; jappella għall-iżvilupp ta' tikketta 
elettronika tal-UE, fejn applikabbli, biex il-konsumaturi online jingħataw lista moderna 
u diġitali ta' ingredjenti u informazzjoni nutrizzjonali; jenfasizza li l-promozzjoni tal-
kunċett ta' diversifikazzjoni, pereżempju permezz tal-agrituriżmu, il-
kummerċjalizzazzjoni diretta, is-servizzi soċjali jew attivitajiet oħra fl-azjenda agrikola, 
tkun bażi intraprenditorjali importanti u tista' tgħin biex jiġi żgurat dħul suffiċjenti 
għall-intrapriżi agrikoli;

22. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura infurzar sħiħ u omoġenju tad-Direttiva dwar il-
Ħlasijiet Tard u d-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Inġusti sabiex jittejjeb il-
funzjonament tal-katina tal-provvista tal-ikel kollha fi ħdan is-suq uniku tal-UE u 
tissaħħaħ il-pożizzjoni tan-negozjar tal-azjendi agrikoli, il-kooperattivi u l-SMEs 
agroalimentari;

23. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali jappoġġaw u jinkoraġġixxu l-użu 
ta' skemi agroalimentari ta' kwalità tal-UE u/jew nazzjonali u reġjonali, speċjalment fost 
l-SMEs, bħala mezz biex jinħolqu l-impjiegi u jiġu ppreservati l-prattiki ta' produzzjoni 
tradizzjonali u l-wirt kulinarju;

24. Jiddispjaċih li d-dispożizzjonijiet il-ġodda proposti mill-Kummissjoni fil-kuntest tar-
Regolament dwar l-Iżvilupp Rurali biex jgħinu lill-bdiewa jegħlbu l-kriżi huma 
diskriminatorji fil-konfront ta' pajjiżi li ma fadallhomx fondi fi tmiem il-perjodu ta' 
programmazzjoni u li din is-sitwazzjoni żbilanċjata tista' twassal għal distorsjoni tal-
kompetizzjoni bejn l-Istati Membri;

25. Ifakkar li xi setturi bħal dawk tat-trobbija tan-naħal huma mmaniġġjati l-aktar minn 
mikrointrapriżi jew SMEs li ma għandhomx l-istess likwidità finanzjarja bħal intrapriżi 
akbar, u dan jagħmilha aktar diffiċli li jinkiseb self jew strumenti finanzjarji simili oħra 
sabiex jikbru jew jiżviluppaw; jinnota li fatturi bħall-pressjoni tal-prezzijiet u l-użu 
mhux ikkontrollat jew l-użu żejjed ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti f'xi reġjuni 
kellhom effetti ekonomiċi devastanti fuq dawk li jrabbu n-naħal u l-SMEs, li n-negozju 
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tagħhom jiddependi fuqhom;

26. Iqis li l-kwalità mtejba tas-servizzi u tal-faċilitajiet fl-interess ġenerali hija importanti 
kemm fiż-żoni rurali kif ukoll fiż-żoni urbani; jenfasizza li s-servizzi ta' kuljum bħall-
indukrar tat-tfal, il-kura tal-anzjani, il-kura tas-saħħa u l-iskejjel iwasslu għal standards 
tal-għajxien imtejba fiż-żoni rurali u jimminimizzaw id-depopolazzjoni rurali;

27. Jirrimarka li 11 % biss tal-azjendi agrikoli tal-UE, l-aktar SMEs, huma mmexxija minn 
persuni taħt l-40 sena; ifaħħar il-miżuri eżistenti li jappoġġaw lill-bdiewa żgħażagħ, 
bħall-Pagament għall-Bdiewa Żgħażagħ (YFP); jinnota, madankollu, li flussi fqar ta' 
informazzjoni u piżijiet amministrattivi jistgħu jwasslu biex il-bdiewa żgħażagħ jitilfu 
s-sussidji tal-UE; jitlob, għalhekk, miżuri mmirati addizzjonali għall-bdiewa żgħażagħ; 
iħeġġeġ l-appoġġ għat-trasferiment imtejjeb tal-għarfien bejn il-ġenerazzjonijiet tal-
bdiewa u għat-tiġdid ġenerazzjonali fl-agrikoltura;

28. Jappella għal appoġġ għal inizjattivi ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata sabiex 
jitqiesu l-ħtiġijiet tal-familji tal-biedja u biex jiġu żgurati miżuri xierqa bħal-liv tal-
ġenituri u l-provvista ta' ħaddiema sostituti f'każ ta' mard;

29. Jinnota li l-iżvilupp ta' ċentri ta' kompetenza effettivi dwar il-bijoenerġija huwa kruċjali 
biex tiġi indirizzata b'mod adegwat il-ħtieġa għal soluzzjonijiet għat-tibdil fil-klima u 
għalhekk dan jista' jippermetti li l-bidla lejn agrikoltura newtrali f'termini ta' 
emissjonijiet tal-karbonju sal-2050 issir wieħed mill-pilastri tal-Patt Ekoloġiku;

30. Jenfasizza li l-bijoenerġija mill-agrikoltura u l-forestrija għall-użu mobbli u stazzjonarju 
diġà hija l-aktar żvilupp rapidu u rħis possibbli fis-settur tal-mobilità u tat-tisħin u tista' 
tiġi estiża b'mod rapidu fil-futur, f'limiti sostenibbli raġonevoli, b'effiċjenza massima 
tas-CO2; jirrimarka li dan jikkontribwixxi ulterjorment għall-ħolqien ta' valur miżjud 
reġjonali u tnaqqis sinifikanti fis-CO2;

31. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa l-intraprenditorija billi ttejjeb l-ambjent tan-
negozju fiż-żoni rurali permezz ta' miżuri li jippromwovu t-tkabbir sostenibbli, l-aċċess 
rapidu għal finanzjament flessibbli fuq skala żgħira (inkluż l-iffrankar tas-solidarjetà) u 
l-aċċess għall-internet broadband fl-UE kollha;

32. Iqis li għandhom jiġu inklużi dispożizzjonijiet fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku li 
jippermettu lill-SMEs, b'mod partikolari l-SMEs lokali, jipparteċipaw fis-sejħiet għall-
offerti, u b'hekk jappoġġaw prodotti bi ftit jew żero mili;

33. Jenfasizza l-importanza li jiġi pprovdut finanzjament diversifikat għall-SMEs fis-settur 
tal-biedja.
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