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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar is-sitwazzjoni attwali tal-konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-UE: kif niffaċilitaw l-

aċċess għall-art għall-bdiewa 

(2016/2141(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-

21 ta' Jannar 2015 bit-titolu "Il-ħtif tal-art – Theddida għall-azjendi agrikoli b'ġestjoni 

familjari"  

– wara li kkunsidra l-Linji Gwida Volontarji dwar il-Governanza Responsabbli tal-

Pussess tal-Art, is-Sajd u l-Foresti fil-Kuntest tas-Sigurtà Alimentari Nazzjonali tan-

Nazzjonijiet Uniti (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of 

Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security (FAO) tat-12 ta' 

Mejju 2012; 

– wara li kkunsidra l-Petizzjoni Nru 187/2015 lill-Parlament Ewropew dwar "il-

protezzjoni u l-konservazzjoni tar-raba' fl-Ewropa bħala ġid komuni tagħna: Sejħa lill-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili għal politika tal-art sostenibbli u ġusta fl-UE", 

– wara li kkunsidra l-istudju dwar il-livell ta' ħtif ta' artijiet agrikoli fl-UE (Extent of 

Farmland Grabbing in the EU), tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali tal-

Parlament Ewropew1, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-

0000/2016), 

A. billi fl-2010, fl-UE ta' 27 Membru, kienu biss 2.7 % tal-azjendi agrikoli li kienu 

jikkontrollaw 50.6 % mill-artijiet agrikoli fl-Ewropea, u min-naħa l-oħra, fl-2012, 80 % 

tal-azjendi agrikoli kellhom l-użu ta' ftit iktar minn 12 % biss tal-art agrikola; 

B. billi l-aċċess għall-art huwa dritt tal-bniedem; 

C. billi l-ħamrija, riżorsa dejjem aktar skarsa tal-art u li ma tistax tiġġedded, u għalhekk ma 

jistax titqies bħala merkanzija, barra minn hekk hija doppjament mhedda, minn naħa, it-

telf ta' art agrikola minħabba is-siġillar tal-ħamrija, l-iżvilupp urban u l-proġetti ta' 

infrastruttura, u min-naħa l-oħra permezz tal-konċentrazzjoni tal-art f'idejn impriżi 

agrikoli fuq skala kbira u investituri minn barra s-settur agrikolu; 

D. billi l-Istati Membri, sabiex jieħdu d-deċiżjonijiet politiċi tagħhom rigward is-suq tal-

art, jeħtieġu data komprensiva, f'waqtha, trasparenti u ta' kwalità għolja dwar iċ-ċaqliq 

fil-prezzijiet u l-volumi fis-swieq tal-artijiet fir-rigward tas-sjieda u l-kiri tal-art; 

                                                 
1 L-istudju "Extent of Farmland Grabbing in the EU" tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali tal-

Parlament Ewropew, p. 24 (PE540.369). 
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E. billi sjieda mifruxa tal-art agrikola hija prinċipju fundamentali tal-ekonomija soċjali tas-

suq u prerekwiżit importanti għall-koeżjoni soċjali ta' ekonomija.  

F. billi l-artijiet agrikoli użati għall-ġestjoni tal-ilma u l-klima kif ukoll il-bijodiversità u l-

fertilità tal-ħamrija huma ta' importanza partikolari u diġà qed ibatu minħabba t-tibdil 

fil-klima u l-erożjoni tal-ħamrija;  

G. billi s-sjieda tal-art hija l-aħjar garanzija għal strateġija tal-ħamrija responsabbli u 

ġestjoni tal-art sostenibbli u anki ssaħħaħ l-identifikazzjoni u s-sens ta' appartenenza, 

filwaqt li tgħin sabiex in-nies jibqgħu fiż-żoni rurali, u billi dan għandu impatt fuq l-

infrastruttura soċjoekonomika taż-żoni rurali, u billi s-separazzjoni bejn is-sjieda u l-

pussess iżżid ir-riskju ta' qasma fi ħdan is-soċjetà, ta' telf fil-kwalità tal-impjiegi u tal-

ħajja, u twassal għall-faqar; 

H. billi l-għan tal-politika agrikola Ewropea hija ġestjoni tal-art multifunzjonali, 

ikkaratterizzata minn azjendi b'ġestjoni familjari jew intrapriżi kooperattivi, 

distribuzzjoni aktar mifruxa tal-istruttura tas-sjieda u struttura agrikola varjata u 

marbuta mar-residenza, ċertezza legali u r-responsabilità; 

I. billi l-konċentrazzjoni tal-artijiet agrikoli tista' twassal għal telf ta' impjiegi fis-settur 

agrikolu; 

J. billi settur agrikolu sostenibbli fil-ġejjieni jrid jiddependi fuq il-ġenerazzjoni 

żagħżugħa, peress li b'hekk biss jista' jieqaf it-tixjiħ fl-agrikoltura u tiġi żgurata s-

suċċessjoni, u billi, mill-banda l-oħra, huwa partikolarment diffiċli għaż-żgħażagħ u l-

imprendituri ġodda kemm irġiel kif ukolll nisa li jkollhom aċċess għall-art; 

K. billi sadanittant il-prezzijiet tax-xiri u l-kiri tal-art agrikola f'bosta żoni għolew għal 

livell li jagħmilha ekonomikament impossibbli għal ħafna azjendi agrikoli li jibqgħu 

jżommu l-kiri tal-art jew li jiksbu iżjed art sabiex iżommu l-azjendi vijabbli, peress li 

ftit hemm art fis-suq; 

L. billi l-politiki u s-sussidji tal-UE jippromwovu l-proċessi ta' konċentrazzjoni, peress li l-

pagamenti diretti marbutin maż-żona jibbenefikaw l-azjendi l-kbar, u l-użu ta' dawn il-

fondi jikkontribwixxu għal żieda fil-prezzijiet tal-art, ħaġa li tagħti lok għall-esklużjoni 

ta' impriżi żgħar u ta' daqs medju mis-suq tal-art;  

M. billi, b'mod partikolari mill-kriżi ekonomika u finanzjarja tal-2007 l-investiment fl-art 

agrikola jitqies bħala investiment sikur; u billi l-art agrikola qed tinxtara minn 

investituri minn barra s-settur u s-sjieda tal-art anki fil-każ ta' inflazzjoni fil-futur se 

tibqa' investiment sikur;  

1. Jitlob l-introduzzjoni ta' osservatorju ċentrali bil-kompitu li jissorvelja l-livell ta' 

konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-UE, it-tibdil fl-użu tal-art kif ukoll l-imġiba tas-suq 

tas-sidien u l-kerrejja u li jirrapporta dwarhom b'mod regolari; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni tistabbilixxi bażi legali biex tiżgura ġbir regolari ta' data ta' 

kwalità paragunabbli dwar il-livelli ta' kirjiet u l-prezzijiet tal-art fil-bejgħ kollu tal-

artijiet u tal-ishma tal-azjendi agrikoli fl-Istati Membri kollha;  
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3. Iqis inventarju uniformi tal-art fl-UE bħala ħaġa sensibbli, fejn jiġu rreġistrati d-drittijiet 

kollha tas-sjieda u d-drittijiet ta' użu fir-rigward tal-art agrikola li jkunu f'waqthom u 

preċiżi u li jiġu ppreżentati b'mod komprensibbli f'databank diġitali li jkun aċċessibbli 

għall-pubbliku; 

4. Jirrikonoxxi li riorganizzazzjoni tal-art agrikola b'tipoloġija proċedurali varja fil-qafas 

ta' ġestjoni tal-art integrata hija strument indispensabbli għat-titjib tal-istruttura agrikoli 

u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti dwar l-użu tal-art;   

5. Huwa tal-fehma li l-politika tal-art għandha tagħti kontribut sabiex tiġi ggarantita firxa 

tas-sjieda tal-artijiet wiesgħa u soċjalment mixtieqa, peress li għandha impatt dirett fuq 

il-kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol kif ukoll il-kwalità tal-ħajja tal-persuni kollha, u 

jfakkar fil-funzjoni soċjali importanti tas-sjieda tal-art, li hija bbażata fuq il-fatt li t-telf 

ta' intrapriżi u ta' impjiegi jwassal għal deklin fil-biedja tradizzjonali Ewropea, kif ukoll 

tal-pajsaġġ rurali u konsegwentement għal bidliet strutturali għas-soċjetà inġenerali li 

mhumiex mixtieqa; 

6. Jirrakkomanda lill-Istati Membri jagħtu prijorità fir-rigward tal-akkwist tal-art agrikola 

lill-bdiewa nisa u rġiel, b'mod partikolari fi żmien fejn qed jiżdied l-interess fl-akkwist 

tal-art agrikola minn persuni minn barra s-settur agrikolu;  

7. Huwa tal-fehma li l-politika tas-suq tal-artijiet għandha tikkontribwixxi biex tiffaċilita 

d-dħul taż-żgħażagħ fis-settur agrikolu, u din għandha tmur lil hinn mill-promozzjoni 

taż-żgħażagħ irġiel u nisa prevista fil-Politika Agrikola Komuni; jitlob, għalhekk, 

approċċ komprensiv li jikkontribwixxi b'mod li jagħmel possibbli l-akkwist jew l-

istabbiliment ta' azjendi min-naħa ta' bdiewa żgħażagħ irġiel u nisa u minn imprendituri 

kwalifikati; 

8. Jitlob lill-Istati Membri jsawru l-politika tas-suq tal-artijiet b'mod li ż-żieda fil-prezzijiet 

tax-xiri u tal-kiri tal-art agrikola tittaffa; jitlob li dawn il-prezzijiet, barra minn hekk, 

ikunu soġġetti għal proċedura ta' approvazzjoni li tapplika wkoll għal għaqdiet bejn 

impriżi,  diviżjonijiet u stabbiliment ta' fondazzjonijiet; huwa tal-fehma li kontrolli aktar 

stretti fuq kuntratti ta' kiri u obligu ta' taħrika bil-possibilità ta' penali jkunu ħaġa 

sensibbli, meta jitqies li spiss il-kiri huwa l-ewwel pass lejn ix-xiri; 

9. Jitlob l-implimentazzjoni  tal-"Linji Gwida Volontarji dwar il-Governanza Responsabbli 

tal-Pussess tal-Art, is-Sajd u l-Foresti" fil-Kuntest tas-Sigurtà Alimentari Nazzjonali 

tan-Nazzjonijiet Uniti min-naħa tal-UE, irratifikati mill-Istati Membri kollha, fl-

interessi tal-iżvilupp ta' mudell agrostrutturali ċar tal-UE; 

10. Jipproponi tnaqqis obbligatorju ta' parti mill-pagamenti diretti ta' 'l fuq mil-limitu 

massimu ta' EUR 150 000, kif previst skont l-Artikolu 11 tar-Regolament 

Nru 1307/2013 dwar il-pagamenti diretti, kif ukoll tnaqqis obbligatorju b'mill-inqas 5 % 

tal-parti mill-pagament bażiku li għandu jingħata lill-bdiewa, li jeċċedi l-EUR 150 000; 

11. Huwa tal-fehma li 30 % tal-pagamenti diretti għandhom jiġu stabbiliti għall-ewwel 

ettari ta' azjenda agrikola, jekk, fl-istess waqt, id-dispożizzjonijiet legali tal-UE tal-

Artikoli 41 u 42 tar-Regolament dwar il-pagamenti diretti jiġu mħarsa; 

12. Jirrakkomanda wkoll li tiġi ffissata definizzjoni unformi għall-UE kollha ta' "bidwi 
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attiv", b'mod li tkun marbuta mal-kunċett ta' azjenda agrikola; 

13. Jitlob lill-Kummissjoni tevalwa l-oqsma kollha tal-politika, u tara jekk jippromwovux 

il-konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-UE jew jaħdmux kontriha; 

14. Jikkonferma l-osservazzjoni tal-Kummissjoni li l-ħamrija hija riżorsa limitata, li diġà 

tinsab taħt pressjoni qawwija minħabba t-tibdil fil-klima, l-erożjoni tal-ħamrija u d-

domanda eċċessiva, u jitlob li tingħata protezzjoni speċjali lill-art agrikola bil-ħsieb tal-

erba' libertajiet fundamentli Ewropej, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jirregolaw il-

bejgħ u l-kiri ta' art agrikola b'kunsiderazzjoni tal-kriterji soċjali u ambjentali; 

15. Jitlob lill-Kummissjoni tfassal u tippubblika sett ta' kriterji li permezz taghom l-Istati 

Membri jkollhom idea ċara dwar liema miżuri tar-regolazzjoni tas-suq tal-artijiet huma 

permissibbli fil-qafas tal-erba' libertajiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea;  

16. Jistieden lill-Kummissjoni tissensibilizza lill-Istati Membri fir-rigward tal-ġlieda kontra 

l-korruzzjoni b'rabta mal-bejgħ tal-artijiet u biex tappoġġahom f'dan; 

17. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

Konċentrazzjoni tal-art – kwistjoni Ewropea: 

 

Kwistjonijiet bħall-Ħtif tal-Art (Land Grabbing) u l-Konċentrazzjoni tal-Art għal żmien twil 

kienu assoċjati mal-pajjiżi tan-Nofsinhar tad-dinja. Madankollu, wara eżami iżjed fid-dettall, 

għandu jiġi konkluż li l-konċentrazzjoni tal-artijiet ilha ħafna snin kwistjoni Ewropea wkoll. 

 

Il-konċentrazzjoni tal-art isseħħ meta l-kummerċ ta' art agrikola jkun assoċjat ma' kobor ta' 

akkwist tal-art li mhuwiex normali fl-Ewropa.  

 

Iċ-ċifri mill-2010 juru li fl-UE ta' 27 pajjiż madwar 3 % tal-azjendi agrikoli jikkontrollaw 

50 % tal-erja agrikola utilizzata, u min-naħa l-oħra fis-sena 2012 80 % tal-azjendi kienu 

jiddisponu minn ftit aktar minn 12 % biss tal-art agrikola.  

 

Il-livell ta' konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-Ewropa huwa simili għat-tqassim żbilanċjat ta' 

sjieda tal-art f'pajjiżi bħal pereżempju l-Brażil, il-Kolombja u l-Filippini.  

 

L-art mhijiex oġġett tal-merkanzija ordinarja għaliex ma tistax tiġġedded u l-aċċess għaliha 

huwa dritt tal-bniedem. Il-konċentrazzjoni tal-art agrikola f'idejn ftit operaturi hija marbuta 

ma' effetti soċjali, kulturali, ekonomiċi u politiċi profondi fl-Istati Membri kollha tal-UE.  

 

L-istess bħall-konċentrazzjoni ta' ġid finanzjarju, konċentrazzjoni kbira ż-żejjed ta' art 

agrikola taqsam is-soċjetà, tiddestabbilizza l-ispazji rurali, tipperikola s-sikurezza tal-ikel u 

b'hekk l-għanijiet ambjentali u soċjali tal-Ewropa. 

 

B'mod ġenerali hemm nuqqas ta' data komprensiva, trasparenti, attwali, ta' kwalità għolja u 

armonizzata fl-Ewropa kollha  dwar il-flussi tal-prezzijiet u l-volumi fis-suq Ewropew tal-

artijiet. Dan japplika kemm għall-bejgħ tal-art u tal-partijiet tal-art kif ukoll għall-prezzijiet 

tal-kiri. 

 

L-impatt fuq l-agrikoltura fl-Ewropa 

 

F'ħafna reġjuni Ewropej l-prezzijiet tal-bejgħ u l-kiri ta' art agrikola sadanittant telgħu għal 

livell li jagħmilha impossibbli għal ħafna azjendi agrikoli li jipproteġu ruħhom minn telf ta' 

art mikrija jew li jakkwistaw art akbar li jkunu jeħtieġu permezz tax-xiri ta' art li tkun 

neċessarja biex iżommu l-azjendi agrikoli vijabbli. Apparti l-fatt li bilkemm hemm art 

disponibbli fis-suq tal-artijiet, il-prezzijiet tal-kiri saħansitra ma jorjentawx ruħhom aktar lejn 

il-qligħ fuq il-produzzjoni agrikola li wieħed jista' jkollu. Għalhekk, ir-rekwiżiti ta' kapital 

għal nisa u rġiel ġodda fis-settur huma għoljin u riskjużi wisq. 

 

Impatt fuq is-Soċjetà 

 

Il-konċentrazzjoni tal-art tikkonċerna mal-ewwel daqqa t'għajn lill-bdiewa u lill-ħaddiema 

agrikoli. Iżda jekk wieħed janalizza l-kwistjoni aħjar, jirriżulta li hemm dimensjoni li tolqot 

ukoll is-soċjetà kollha.  

Is-sjieda hija l-aħjar prekundizzjoni għal ġestjoni responsabbli tal-ħamrija u ġestjoni tal-art 
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sostenibbli. Hija tippromwovi r-rabta u b'hekk tikkontribwixxi sabiex in-nies jibqgħu jgħixu 

fir-reġjuni rurali.  

 

Distribuzzjoni wiesgħa tas-sjieda hija prinċipju fundamentali ewlieni tal-ekonomija tas-suq 

soċjali u prekundizzjoni importanti għall-koeżjoni soċjali ta' ekonomija. L-artijiet użati għall-

agrikoltura mhumiex biss il-bażi insostitwibbli għall-produzzjoni ta' ikel u għalf ta' kwalità 

għolja, iżda huma wkoll ta' importanza speċjali għall-ġestjoni tal-ilma, kif ukoll għall-

bijodiversità u l-fertilità tal-ħamrija, li diġà qed isofru mit-tibdil fil-klima u l-erożjoni tal-

ħamrija. 

 

Raġunijiet għall-konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-UE u l-isfidi għalihom   

 

Anki jekk il-livell tal-prezzijiet tal-art agrikola fl-Istati Membri tal-UE jvarja, il-

konċentrazzjoni tal-art qed tiżdied kontinwament madwar l-Ewropa kollha, u għalhekk 

għandha impatti negattivi fuq il-bdiewa.  

 

Ir-raġunijiet għall-konċentrazzjoni tal-art fl-UE huma diversi. Għalhekk, minħabba domanda 

dejjem ikbar għall-ikel, għall-għalf, għall-materja prima rinnovabbli għall-industrija tal-

fjuwil, tal-kimiċi u tat-tessuti, kif ukoll tal-karburanti mhux fossili, attwalment l-akkwist tal-

art jitqies bħala wieħed mill-aħjar possibilitajiet ta' investiment u ta' profitt sikur mad-dinja 

kollha.  

 

Il-fażi persistenti ta' rata baxxa tal-imgħax minħabba l-kriżi finanzjarja hija raġuni oħra għall-

ġirja lejn il-valuri reali – fi kliem ieħor: l-art u l-ħamrija. Konsegwentement, anki investituri 

minn barra s-settur agrikolu huma interessati fl-akkwist tal-art. 

 

Minnbarra l-konċentrazzjoni, l-użu mhux agrikolu fil-forma tas-siġillar tal-ħamrija, l-

urbanizzazzjoni, it-turiżmu u l-proġetti infrastrutturali huwa theddida għall-art agrikola per se.  

 

Barra minn hekk, diversi oqsma tal-politika u sussidji tal-UE  jappoġġaw l-isforzi ta' 

espansjoni tal-azjendi agrikoli jew jattiraw investituri barra mis-settur lejn l-art agrikola. 

Pereżempju, il-pagamenti diretti marbuta mal-art iwasslu għal promozzjoni unilaterali tal-

impriżi l-kbar.  

 

Programmi ta' appoġġ simili tal-UE jew tal-Istati Membri, li pereżempju, jippromwovu sorsi 

ta' enerġija mhux fossili, għandhom effett simili, u b'hekk iżidu l-ġirja għall-akkwist ta' artijiet 

għall-ikel, l-għalf u l-fjuwil.  

 

Il-kobor u l-ġirja sfrenata għall-konċentrazzjoni tal-art huma allarmanti. Dan huwa 

partikolarment il-każ f'pajjiżi bħar-Rumanija, l-Ungerija u l-Bulgarija. Madankollu, din il-

problema anki fil-Ġermanja, l-Italja u Spanja mhijiex xi ħaġa ġdida.  

 

Diversi Stati Membri rrikonoxxew il-problema u ppruvaw jikkumbattuha permezz tal-liġijiet. 

Dan spiss joħloq konflitt ma' waħda mill-erba' libertajiet fundamentali tal-UE: il-moviment 

ħieles tal-kapital; Din il-libertà fundamentali, li tapplika bi dritt fl-UE kollha u li tinkorpora 

projbizzjoni fuq id-diskriminazzjoni kontra persuni minn barra l-UE, għandha l-limiti tagħha 

fil-bejgħ ta' art agrikola.  

L-aċċess għall-art agrikola huwa essenzjali 
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Il-konċentrazzjoni ta' art agrikola fl-UE għandha impatt multidimensjonali fuq is-soċjetà u fuq 

il-bdiewa li jipprattikaw xogħolhom. Settur agrikolu sostenibbli huwa dipendenti b'mod 

partikolari fuq l-aċċess għall-art agrikola miż-żgħażagħ. Il-kapaċità ta' innovazzjoni u 

investiment tagħhom huma essenzjali għall-futur taż-żoni rurali. Għaliex hekk biss jista' 

jitwaqqaf it-tixjiħ fil-biedja u jistgħu jiġu żgurati s-suċċessjoni u l-għan ta' agrikoltura 

multifunzjonali b'azjendi agrikoli li jkollhom ġestjoni familjari u kooperattivi agrikoli. 

 


