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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 17a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  17a. Jindika li, f'kuntest fejn il-biedja 

konvenzjonali hija kkaratterizzata minn 

sistema fardgħalla, il-bidla minn sistemi 

ta' tkabbir ta' prodotti tar-raba' 

diversifikati għal sistemi semplifikati 

bbaŜati fuq ië-ëereali kkontribwixxiet 

għan-nutrizzjoni ħaŜina fil-

mikronutrijenti f'bosta pajjiŜi li qed 

jiŜviluppaw; jappella lill-UE tikkommetti 

ruħha f'konformità mar-

rakkomandazzjonijiet tar-Rapporteur 

Speëjali tan-NU dwar id-Dritt għall-Ikel, 

għal bidla fundamentali lejn l-

agroekoloāja bħala mod kif il-pajjiŜi 

jistgħu jitimgħu lilhom infushom u jtejbu 

n-nutrizzjoni filwaqt li jindirizzaw l-isfidi 

klimatiëi u tal-faqar;  jitlob b'urāenza lill-

UE sabiex l-enfasi tal-programm tal-

assistenza tal-ikel u tal-investiment 

agrikolu tagħha fil-pajjiŜi li qed 

jiŜviluppaw tkun fuq l-appoāā tal-

organizzazzjonijiet tal-bdiewa fuq skala 

Ŝgħira, u li dan juri li dawn għandhom 

abbiltà kbira li jxerrdu l-aħjar prattiki 

agroekoloāiëi fost il-bdiewa; 
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Paragrafu 17b (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  17b. Jindika li l-ħtif tal-art, li jirriŜulta 

minn akkwisti ta' skala kbira ta' art fil-

pajjiŜi li qed jiŜviluppaw, huwa theddida 

ādida għas-sigurtà tal-ikel u n-

nutrizzjoni; huwa tal-fehma li l-ftehimiet 

dwar l-art għandhom ikunu bbaŜati fuq il-

kunsens liberu, minn qabel u bbaŜat fuq l-

informazzjoni tal-utenti tal-art 

ikkonëernati, u għandhom jinkorporaw 

b'mod sistematiku s-salvagwardji tad-

drittijiet tal-bniedem;  jappella f'dan il-

kuntest lill-UE sabiex din tipproëedi 

abbaŜi tal-valutazzjoni tal-impatt soëjali u 

ambjentali tat-trattati dwar l-investiment 

konkluŜi mal-pajjiŜi li qed jiŜviluppaw; 

isejjaħ lill-UE ttejjeb l-assistenza tagħha 

lill-pajjiŜi li qed jiŜviluppaw fir-rigward 

tad-definizzjoni ta' ftehimiet tal-

investiment, bil-ħsieb li tippermetti lill-

pajjiŜ ospitanti jirregola l-qasam tal-

ftehimiet dwar l-art, u dan fl-interess tal-

pubbliku; 
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Premessa Ia (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Ia. billi fil-pajjiŜi li qed jiŜviluppaw huwa 

neëessarju li jkun hemm investiment fl-

agrikoltura biex tiāi indirizzata n-

nutrizzjoni insuffiëjenti;  billi madankollu 

l-ftehimiet kummerëjali u ta' investiment 

jista' jkollhom effett detrimentali fuq is-

sigurtà tal-ikel u n-nutrizzjoni ħaŜina jekk 

il-kera u l-bejgħ tal-art agrikola lill-

investituri barranin twassal sabiex il-

popolazzjoni lokali jitneħħielhom l-aëëess 

għal riŜorsi produttivi li huma 

indispensabbli għall-għajxien tagħhom 

jew li jiāu esportati jew jinbiegħu 

proporzjonijiet kbar tal-ikel fis-swieq 

internazzjonali, u b'hekk il-pajjiŜ ospitanti 

jsir jiddependi aktar mill-oxxillazzjonijiet 

tal-prezzijiet tal-prodotti baŜiëi fis-swieq 

internazzjonali u aktar vulnerabbli 

għalihom; 
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Premessa Ib (ādida) 
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  Ib. billi r-rapport dwar l-agroekoloāija u 

d-dritt għall-ikel li āie ppreŜentat fit-

8 ta' Marzu 2011 mir-Rapporteur Speëjali 

tan-NU dwar id-Dritt għall-Ikel quddiem 

il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-

NU, juri li l-agroekoloāija, jekk tkun 

appoāāata biŜŜejjed tista' tirdoppja l-

produzzjoni tal-ikel f'reājuni sħaħ fi 

Ŝmien 10 snin filwaqt li ttaffi t-tibdil fil-

klima u l-faqar rurali; 

Or. en 

 

 


