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B7-0117/2011 

RiŜoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar iŜ-Ŝieda fil-prezzijiet tal-ikel  

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 33 tat-Trattat KE, 

– wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Jannar 2011 dwar ir-rikonoxximent tal-

agrikoltura bħala settur strateāiku fil-kuntest tas-sigurtà tal-ikel, 

–  wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Settembru 2010 dwar id-dħul āust għall-

bdiewa: Katina tal-provvista alimentari fl-Ewropa li taħdem aħjar, 

–  wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Lulju 2010 dwar il-futur tal-Politika 

Agrikola Komuni wara l-2013, 

–  wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Mejju 2010 dwar l-agrikoltura tal-UE u t-

tibdil fil-klima, 

–  wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni tiegħu tas-26 ta’ Marzu 2009 dwar il-Prezzijiet tal-Ikel fl-

Ewropa, 

–  wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Jannar 2009 dwar il-Politika Agrikola 

Komuni u s-Sigurtà Globali tal-Ikel, 

–  wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 

jistabbilixxi faëilità għal rispons rapidu għall-prezzijiet tal-ikel li dejjem qed jogħlew fil-

pajjiŜi li qegħdin jiŜviluppaw (COM(2008)0450), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soëjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reājuni - 

Nindirizzaw l-isfidi taŜ-Ŝieda kontinwa fil-prezzijiet tal-ikel - Direzzjonijiet għall-azzjoni 

tal-UE (COM(2008)0321), 

– wara li kkunsidra r-RiŜoluzzjoni tal-25 ta’ Ottubru 2007 dwar prezzijiet tal-għalf u tal-ikel 

li qed jogħlew, kif ukoll ir-RiŜoluzzjoni tat-22 ta’ Mejju 2008 dwar iŜ-Ŝieda fil-prezzijiet 

tal-ikel fl-UE u fil-pajjiŜi li qed jiŜviluppaw, 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Maputo dwar l-Agrikoltura u s-Sigurtà fl-Ikel iffirmata 

fl-2003, fejn gvernijiet Afrikani impenjaw ruħhom għal allokazzjoni minima ta' 10% tal-

baāits nazzjonali tagħhom għall-agrikoltura,  

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proëedura tiegħu, 

A. billi l-prezzijiet tal-ikel laħqu l-quëëata għas-seba' xahar konsekuttiv bejn l-2010 u 2011, 

fejn laħqu l-ogħla livelli minn mindu l-FAO bdiet tkejjel il-prezzijiet tal-ikel fl-1990, 
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B. billi Ŝ-Ŝidiet fil-prezzijiet tal-prodotti baŜiëi saru fattur ta’ distabilizzazzjoni fl-ekonomija 

globali u fl-2008 wasslu għal irvellijiet u fermenti f'għadd ta' pajjiŜi li qed jiŜviluppaw u l-

aktar riëenti fl-Alāerija, fit-TuneŜija u fl-Eāittu,  

 billi l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Biedja tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) tikkalkula li n-numru 

ta' nies malnutriti fid-dinja naqas globalment fl-2010 għal 925 miljun persuna, meta 

mqabbel ma' aktar minn biljun persuna fl-2009, filwaqt li l-ammont ta' nies li jbagħtu l-

āuħ għadu saħansitra ogħla minn dak qabel il-kriŜi ekonomika, 

D. billi skont l-FAO, it-tkabbir stmat fil-popolazzjoni dinjija minn 7 għal 9.1 biljun ruħ se 

jeħtieā Ŝieda ta' 70% fil-produzzjoni agrikola sal-2050, 

E. billi l-isfida hija li jiāi prodott “aktar minn anqas”, b’enfasi fuq il-produzzjoni sostenibbli 

minħabba pressjoni fuq ir-riŜorsi naturali, 

billi l-karestija u l-faqar għadhom jeŜistu fl-Unjoni Ewropea; billi 79 miljun ruħ fl-UE 

għadhom jgħixu taħt il-linja tal-faqar (60 % tad-dħul medju tal-pajjiŜ li fih tgħix il-

persuna); u billi fix-xitwa li għaddiet 16-il miljun ëittadin tal-UE ngħataw għajnuna 

alimentari permezz ta' istituzzjonijiet tal-karità, 

G. billi l-ħaŜniet tal-ikel globali huma aktar limitati minn qabel, fejn waqgħu għal-livell 

rekord matul l-kriŜi tal-ikel tal-2007/2008, iŜda rkupraw xi ftit dan l-aħħar,  

H. billi l-iŜgurar tas-sigurtà tal-ikel għaë-ëittadini tal-Ewropa, il-provvediment ta' ikel lill-

konsumaturi bi prezzijiet raāonevoli u s-salvagwardja ta' dħul adegwat għall-bdiewa 

ilhom l-objettivi ewlenin tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) minn meta bdiet u 

għadhom objettivi ewlenin tal-UE sal-lum, 

 I. billi l-volatilità tal-prezzijiet fl-agrikoltura hija fin-natura tagħha permanenti, peress li l-

prezzijiet jirrispondu sproporzjonatament għal varjazzjonijiet Ŝgħar fil-livell ta' 

produzzjoni, ta’ spiss bħala riŜultat tal-ispekulazzjoni, 

J. billi l-produzzjoni dinjija tal-ikel tista’ tiāi ostakolata b’mod regolari minn firxa ta’ fatturi 

inkluŜi l-impatt tal-annimali li jagħmlu l-ħsara u l-mard, id-disponibilità ta' riŜorsi naturali 

u d-diŜastri naturali, kif āara fl-2010 minħabba n-nixfa u n-nirien li damu ħafna fir-Russja 

u l-għargħar enormi fil-Pakistan, 

K. billi t-tibdil fil-klima se jirriŜulta f’kaŜijiet aktar frekwenti ta’ diŜastri naturali, u b’hekk 

tiddgħajjef is-sigurtà tal-ikel, 

L. billi l-volatilità tal-prezzijiet tal-ikel u tal-prodotti baŜiëi qajmet tħassib kbir dwar il-

funzjonament tal-katini tal-provvista alimentari Ewropea u dinjija, 

M. billi l-katina tal-provvista għandha tiāi kkunsidrata fit-totalità tagħha fl-analiŜi tal-

prezzijiet u tal-evoluzzjoni tagħhom; billi s-settur tal-ikel huwa frammentat u l-katina tal-

provvista hija kumplessa ħafna, minħabba li tinkludi fiha ħafna intermedjarji, 

N. billi l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni (bit-titolu "Katina tal-provvista alimentari fl-

Ewropa li taħdem aħjar" COM 2009/0591) tidentifika problemi gravi bħall-abbuŜ tas-
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saħħa tax-xerrej dominanti, prattiki kuntrattwali ināusti (inkluŜi ħlasijiet li jsiru tard), 

modifiki kuntrattwali unilaterali, ħlasijiet bil-quddiem għall-aëëess għan-negozjati, aëëess 

limitat għas-suq, nuqqas ta' informazzjoni dwar il-formazzjoni tal-prezzijiet u d-

distribuzzjoni tal-marānijiet tal-qligħ matul il-katina alimentari, marbutin mill-qrib maŜ-

Ŝieda fil-konëentrazzjoni fis-setturi tal-produzzjoni, tal-bejgħ bl-ingrossa u tal-bejgħ bl-

imnut, 

O. billi d-dħul tal-bdiewa waqa’ b’mod drammatiku fl-2009 wara deëennju ta’ staānar tad-

dħul, l-aktar minħabba kundizzjonijiet tas-suq diffiëli u spejjeŜ dejjem telgħin tal-

produzzjoni; billi d-dħul agrikolu huwa aktar baxx b’mod sinifikanti (b’estimu ta’ 40 % 

għal kull unità tax-xogħol) mill-bqija tal-ekonomija, u billi d-dħul għal kull abitant f’Ŝoni 

rurali huwa ferm aktar baxx (b’madwar 50 %) minn f’Ŝoni urbani, 

P. billi skont memorandum ippublikat mill-Eurostat f'Mejju 2010 l-impjieg agrikolu fl-UE 

naqas b'25% mis-sena 2000 (minn 14.9 miljun impjieg full-time għal 11.2 miljun), 

1. Jafferma li s-sigurtà globali tal-ikel hija kwistjoni tal-akbar urāenza għall-UE u jitlob li 

jkun hemm azzjoni immedjata u kontinwa biex tkun Ŝgurata s-sigurtà tal-ikel għaë-

ëittadini tal-UE u fil-livell globali; jenfasizza li l-ikel għandu jkun disponibbli bi prezzijiet 

raāonevoli għall-konsumaturi, filwaqt li jkun Ŝgurat livell ta' għajxien āust għall-bdiewa; 

2. Jikkunsidra li r-riforma tal-PAK għandha tikkunsidra s-sitwazzjoni attwali, u tiŜgura l-

ewwel pilastru b'saħħtu biex isostni d-dħul agrikolu, il-kontinwzzjoni tal-attività agrikola 

f'Ŝoni rurali u l-provvvediment ta' miŜuri għas-sostenn tas-suq; 

3. Jisħaq fuq il-fatt li settur agrikolu b'saħħtu u sostenibbli fl-UE kollha u ambjent rurali 

sostenibbli u prosperuŜ, Ŝgurat minn PAK b'saħħitha, huma komponenti vitali sabiex 

tingħeleb l-isfida tas-sigurtà tal-ikel; 

4.  Jenfasizza l-importanza tal-PAK bħala l-mezz li jiŜgura l-produzzjoni tal-ikel fl-UE; 

jemmen li l-PAK ipprovdiet lic-cittadini tal-UE bi provvista sigura tal-ikel minn mindu 

bdiet fl-1962;  jisħaq dwar il-ħtieāa li l-agrikoltura Komunitarja jibqa' jkollha dak ir-rwol 

fil-futur; 

5.  Jiddikjara li l-UE għandha d-dmir li titma' lië-ëittadini tagħha u li t-tkomplija tal-attività 

tal-biedja fl-UE hija importanti ferm f'dan ir-rigward; jiābed l-attenzjoni rigward id-dħul 

tal-biedja li qed jonqos fl-UE, minħabba l-ispejjeŜ tal-produzzjoni li qed jiŜdiedu u l-

volatilità tal-prezijiet, li għandhom impatt negattiv fuq il-ħila tal-bdiewa li jŜommu l-

produzzjoni; jenfasizza l-ispejjeŜ li jkollhom iāarrbu l-bdiewa Ewropej biex jissodisfaw l-

ogħla standards ambjentali, tas-sikurezza tal-ikel, tal-benesseri tal-annimali u tax-xogħol 

fid-dinja; jisħaq fuq il-fatt li l-bdiewa għandhom jiāu kkumpensati għal dawn l-ispejjeŜ 

addizzjonali u talli jipprovdu l-prodotti lis-soëjetà; 

6. Jemmen li d-dritt għas-sigurtà tal-ikel huwa dritt baŜiku u fundamentali tal-bniedem u 

jinkiseb biss meta kulħadd, f'kull ħin, ikollu aëëess fiŜiku u ekonomiku għal ikel xieraq, 

sikur (fir-rigward tas-saħħa) u nutrittiv biex jissodisfa l-ħtiāijiet u l-preferenzi alimentari 

tiegħu għal ħajja attiva u mimlija saħħa; 

7. Huwa konxju mill-isfida kbira li jāib it-tibdil fil-klima għall-kisba tas-sigurtà tal-ikel, 
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speëjalment permezz ta' Ŝieda fil-frekwenza u fl-iskala ta' fenomeni klimatiëi, bħan-

nixfiet, l-għargħar, in-nirien u l-maltempati; jieħu nota tal-azzjonijiet unilaterali li ttieħdu 

minn pajjiŜi jew reājuni milquta minn fenomeni klimatiëi u l-effetti negattivi ta' tali miŜuri 

fuq is-swieq globali;  

 8. Jenfasizza li l-agrikoltura hija setttur ewlieni fil-biëëa l-kbira tal-pajjiŜi li qed jizviluppaw, 

li jiddependu ħafna fuq komoditajiet primarji, u li huma partikolarment vulnerabbli għal 

tibdil fil-prezzijiet; 

 9. Jistieden lill-UE biex issostni l-miŜuri mmirati lejn l-iŜvilupp rurali, għal Ŝieda fl-

investiment agrikolu u fis-sigurtà tal-ikel, u li jindirizzaw b'mod partikolari l-bŜonnijiet 

tal-ikel urāenti, il-biedja fuq skala Ŝgħira u programmi għall-protezzjoni soëjali; 

10. Jistieden lill-UE u lill-pajjiŜi li qed jiŜviluppaw biex jippromwovu s-sjieda tal-art bħala 

għodda għat-tnaqqis tal-faqar u l-garanzija għas-sigurtà tal-ikel billi jissaħħu d-drittijiet 

tal-proprjetà u jiffaëilitaw l-aëëess tal-kreditu għall-bdiewa, in-negozji Ŝgħar u l-

komunitajiet lokali; jenfasizza l-importanza kbira ta' investimenti āodda għat-tisħiħ tal-

kapaëitajiet ta' azjendi agrikoli fuq skala Ŝgħira, għal tekonoloāiji għall-āestjoni tal-ilma 

aktar effiëjenti u għar-restawr tan-nutrijenti tal-ħamrija; 

11. Itenni l-importanza tal-iŜviluppi tal-agrikoltura fid-dinja li qed tiŜviluppa u l-importanza li 

jiāi allokat sehem xieraq tal-Għajnuna Uffiëjali għall-IŜvilupp (ODA) tal-UE lis-settur 

agrikolu; jiddispjaëih li kien hemm tnaqqis kbir ħafna fil-livell ta' għajnuna għall-iŜvilupp 

allokat għall-agrikoltura mis-snin tmenin 'l hawn u jilqa' b'sodisfazzjon ir-rikonoxximent 

tal-ħtieāa li din it-tendenza tinbidel; jistieden lill-Kummissjoni tagħti prijorità lill-

agrikoltura fl-għajnuna għall-iŜvilupp tagħha, inkluŜa l-għajnuna lill-bdiewa biex 

ikollhom aëëess għas-swieq; 

12. Jindika li huwa neëessarju li jiāu introdotti metodi aħjar ta’ produzzjoni agrikola, inkluŜi 

teknoloāiji li ma jiswewx ħafna flus, li tiāi pprovduta riëerka fl-agrikoltura, u li tissaħħaħ 

il-proporzjon produttività - sabiex titjieb is-sostenibilità u jittaffew l-effetti negattivi tan-

nuqqas ta’ sigurtà tal-ikel; 

13. Jindika li l-għajnuna umanitarja għall-ikel għandha tlaħħaq mal-bŜonnijiet, mal-isfidi u 

mar-restrizzjonijiet strutturali tal-pajjiŜi li qed jiŜviluppaw; f'dan ir-rigward jenfasizza l-

importanza li l-għajnuna fl-ikel tikkunsidra l-produzzjoni lokali, id-distribuzzjoni, it-

trasport u l-kapaëitajet ta' kummerëjalizzazzjoni ta' dawn il-pajjiŜi fejn ikun qed isir 

kontribut għall-bini tal-pedamenti għas-sigurtà fl-ikel fit-tul, tagħhom;  

14. Ifakkar li s-sigurtà tal-enerāija u tal-ikel għandhom rabta b’saħħitha ħafna; jagħraf li l-

ispejjeŜ enerāetiëi huma fattur ewlieni fid-determinazzjoni tal-livell tal-profitabilità tal-

agrikoltura, li huwa s-settur li jiddependi l-aktar miŜ-Ŝejt; jinkoraāāixxi miŜuri li jkunu ta' 

inëentiv għall-bdiewa biex isiru aktar effiëjenti fir-rigward tal-enerāija u jiŜviluppaw sorsi 

alternattivi ta' provvista ta' enerāija; ifakkar li jinħtieā appoāā aktar konsistenti għar-

riëerka u l-iŜvilupp u għal servizzi ta' konsulenza; 

15. Iqis, madankollu, li l-isforzi akbar biex jiāu Ŝviluppati sorsi tal-enerāija li jiāāeddu u biex 

jintlaħqu l-miri 2020 iridu jqisu l-impatt fuq il-produzzjoni u l-provvista tal-ikel; jisħaq 

fuq il-bilanë delikat involut biex tingħeleb l-isfida ikel/fjuwil; 
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16. Jieħu nota bi tħassib taŜ-Ŝieda fl-ispejjeŜ marbutin mar-riŜorsi ta' produzzjoni tal-azjendi 

agrikoli, li qegħdin jogħlew b'rata aktar mgħaāāla mill- prezzijiet tal-prodotti agrikoli; 

jinsab imħasseb li Ŝidiet drammatiëi fl-ispejjeŜ marbutin mar-riŜorsi ta' produzzjoni tal-

azjendi agrikoli jistgħu jirriŜultaw f'anqas uŜu u potenzjalment fi tnaqqis tal-produzzjoni, 

u dan ikompli jaggrava l-kriŜi tal-ikel fl-UE u fid-dinja; jenfasizza għalhekk li l-forniment 

u l-ispejjeŜ marbutin mar-riŜorsi ta' produzzjoni tal-azjendi agrikoli għandhom ikunu 

indirizzati b'urāenza; 

17. Jenfasizza l-importanza ta' riëerka finanzjata minn fondi pubblici li tgħin biex 

tippromwovi s-sigurtà tal-ikel; jitlob li jkun hemm investiment fir-riëerka mhux biss 

f’teknoloāiji āodda individwali iŜda wkoll f’sistemi ta’ biedja komprensivi li se jservu l-

għan ta' sigurtà tal-ikel għal perjodu ta’ Ŝmien twil; jenfasizza f’dan ir-rigward l-irwol ta’ 

pijunier li jista’ jilgħab f'dan il-qasam, pereŜempju, permezz ta’ pjattaforma teknoloāika 

tal-UE għar-riëerka agrikola ekoloāika; 

18. Iqis li, f’konformità mat-Trattat tal-KE, huwa fl-interess pubbliku tal-UE li jinŜamm livell 

xieraq tal-prezzijiet tal-produtturi u tal-konsumatur u li tiāi ggarantita kompetizzjoni 

āusta, speëjalment fir-rigward tal-prodotti strateāiëi bħal dawk agrikoli u tal-ikel; 

19. Jemmen li jekk il-kompetizzjoni tipprovdi lill-konsumaturi b’ikel bi prezzijiet 

kompetittivi, jeħtieā li l-bdiewa jiāu pprovduti bi dħul stabbli permezz ta’ prezzijiet li 

jkopru l-ispejjeŜ tal-produzzjoni tagħhom u remunerazzjoni āusta għal xogħolhom, dan 

kollu anki sabiex tiāi garantita s-sigurtà ta’ provvista ta' ikel ta' kwalità tajba; 

20. Jesprimi t-tħassib tiegħu għal-livelli ta' dħul baxx tal-azjendi agrikoli tal-UE; jafferma li 

d-dħul li jonqos minħabba spejjeŜ ta' produzzjoni li qed jogħlew u l-volatilità tal-prezzijiet 

għandu impatt negattiv fuq l-abilità tal-bdiewa li jkomplu jipproduëu; jemmen bil-qawwa 

li s-sikurezza alimentari tkun kompromessa jekk dawn il-kwistjonijiet ma jiāux indirizzati 

b'mod suffiëjenti; 

21. Jenfasizza l-problemi li jiffaëëjaw il-bdiewa fi Ŝminijiet ta' volatilità estrema tas-suq u tal-

prezzijiet; jiābed l-attenzjoni għad-diffikultajiet li jiffaëëjaw il-bdiewa biex jippruvaw 

jippjanaw minn qabel fi Ŝminijiet ta' volatilità estrema; iħeāāeā lill-Kummissjoni sabiex 

tintroduëi b'urāenza miŜuri permanenti u b'saħħithom biex jindirizzaw il-volatilità fis-

swieq agrikoli; jemmen li dan ikun fattur ewlieni sabiex jiāi Ŝgurat li tinŜamm il-

produzzjoni fl-Unjoni Ewropea; 

22. Jenfasizza li mhux possibbli li tittieħed azzjoni effikaëi kontra tibdil kbir ta' prezzijiet 

mingħajr stokkijiet ta' intervent jew stokkijiet strateāiëi; iqis għalhekk li r-rwol ta' 

strumenti ta' intervent fis-suq irid jisseddaq fil-PAK tal-futur; 

23. Iqis li fost il-fatturi li jinfluwenzaw l-aktar il-mekkaniŜmu tat-traŜmissjoni tal-prezzijiet u 

d-differenza bejn il-prezzijiet tal-produtturi u tal-konsumaturi nsibu; Ŝieda fil-

konëentrament tul il-katina tal-provvista tal-ikel, il-livell tal-ipproëessar tal-prodotti, Ŝidiet 

fil-prezzijiet marbutin ma' fatturi ta' spejjeŜ esterni oħra u spekulazzjoni tal-prodotti 

agrikoli; 

24. Iqis li l-fatturi li jikkontribwixxu għal Ŝidiet fil-prezzijiet fil-materjali agrikoli mhux 

irfinuti għandhom jinftehmu u jiāu indirizzati bis-sħiħ b'mod komprensiv u integrat;  
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jenfasizza l-ħtieāa għal rispons politiku integrat u strateāija komprensiva biex tindirizza l-

kwestjoni taŜ-Ŝieda fil-prezzijiet tal-materjali agrikoli mhux irfinuti; 

25. Jieħu nota tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-isfidi fis-swieq tal-prodotti u tal-

materjali mhux irfinuti u jilqa' l-attenzjoni li sal-lum il-āurnata ngħatat lill-kwestjoni, min-

naħa tal-Kummissjoni; iqajjem tħassib madankollu minħabba d-dipendenza tal-

Kummissjoni fuq flussi ta' informazzjoni bħala soluzzjoni biex tiāi indirizzata l-volatilità 

tal-iswieq;  jemmen li x'aktarx jinħtieā approëë aktar b'saħħtu biex jindirizza din il-

kwestjoni, b'mod partikolari fir-rigward tat-trasparenza li qiegħda tiŜdied fis-swieq tal-

prodotti baŜiëi; 

26. Jemmen li s-swieq finanzjarji u agrikoli llum huma aktar interkonnessi minn qatt qabel; 

iqis li reazzjoni Ewropea waħidha m'għadhiex biŜŜejjed u li l-Ewropa għandha taāixxi 

flimkien ma' pajjiŜi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali fir-rigward tal-kwistjonijiet 

tal-volatilità tal-prezzijiet u tas-sigurtà tal-ikel; 

27. Jitieden lill-G20 biex jikkoordina l-ħolqien ta' mekkaniŜmi preventivi kontra tibdil eëessiv 

fil-prezzijiet u biex jaħdmu lejn regolamentazzjoni, imfassla speëifikament biex tindirizza 

l-kriŜijiet agrikoli u tal-ikel; jistieden lill-G20 jiŜgura l-konverāenza tar-regolamentazzjoni 

fl-ikel u fil-prodotti agrikoli u jinvolvi pajjiŜ li mhumiex parti mill-G20; 

28. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi proposti adegwati fir-reviŜjonijiet li āejjin tad-

Direttiva dwar l-Istrumenti Finanzjarji (MiFID) u d-Direttiva dwar l-AbbuŜ tas-Suq biex 

jindirizzaw l-elementi ta' tħassib fis-swieq tal-prodotti agrikoli u tal-ikel; 

29. Isostni, f'dan il-kuntest, reviŜjoni tal-leāiŜlazzjoni eŜistenti tal-istrument finanzjarji, li 

għandhom jipprovdu kummerë aktar trasparenti; ifakkar li l-istrumenti finanzjarji 

għandhom ikunu ta' servizz għall-ekonomija u jgħinu l-produzzjoni agrikola tegħleb il-

kriŜijiet u l-fenomeni klimatiëi; fl-istess ħin, l-ispekulazzjoni m'għandhiex titħalla thedded 

lil impriŜi agikoli li jkunu effiëjenti; 

30. Jenfasizza r-rwol importanti previst attwalment tal-Awtorita Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 

(ESMA) li tissorvelja s-swieq tal-prodotti;  jistieden lill-Kummissjoni biex tirrifletti dwar 

il-possibbiltà li tagħti lill-ESMA aktar setgħat biex twaqqaf il-manipulazzjoni u l-abbuŜi 

fis-swieq tal-prodotti; 

31. Iqis li sistema dinjija mmirata ta' stokkijiet tal-ikel (kemm stokkijiet ta' emerāenza biex 

inaqqsu l-āuħ, kif ukoll stokkijiet uŜati biex jirregolaw il-prezzijiet ta' prodotti ta' konsum) 

tkun ta' benefiëëju billi tgħin biex jiāi ffaëilitat il-kummerë dinji meta l-prezzijiet jogħlew 

f'daqqa, tilqa' għall-protezzjoniŜmu rikorrenti u ttaffi l-pressjoni fuq is-swieq dinjija tal-

ikel; 

32. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riŜoluzzjoni lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni. 

 


