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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Strateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" għal sistema tal-ikel ġusta, tajba għas-saħħa u 
favur l-ambjent
(2020/2260(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b'mod 
partikolari l-Artikolu 192(1) tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Pariġi li ntlaħaq fil-21 Konferenza tal-Partijiet għall-
Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (COP21),

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika tal-1992 u l-Protokoll 
assoċjat ta' Kartaġena dwar il-Bijosikurezza tal-2000 u l-Protokoll ta' Nagoya dwar l-
Aċċess għal Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' Benefiċċji li Jirriżultaw mill-
Użu tagħhom tal-2010,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Mejju 2020 dwar 
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-11 ta' Diċembru 2019 dwar il-
Patt Ekoloġiku Ewropew (COM(2019)0640),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew1,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Mejju 2020 bit-titolu 
"Strateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030 – Inreġġgħu n-natura lura f'ħajjitna" 
(COM(2020)0380),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Settembru 2020 bit-titolu 
"It-tisħiħ tal-ambizzjoni klimatika tal-Ewropa għall-2030  Ninvestu f'futur newtrali 
għall-klima għall-benefiċċju tal-popli tagħna" (COM(2020)0562),

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 98/58/KE tal-20 ta' Lulju 1998 dwar il-ħarsien 
ta' annimali miżmuma għal skopijiet ta' biedja2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu 

1 Testi adottati, P9_TA(2020)0005.
2 ĠU L 221, 8.8.1998, p. 23.
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sostenibbli tal-pestiċidi3,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar 
l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-
proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel4 (Liġi Ġenerali dwar l-Ikel),

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt 
mal-ikel u li jħassar id-Direttivi 80/590/KEE u 89/109/KEE5,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE6

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE, 
id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/10/KE, id-
Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-
Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 608/20047,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-1 ta' Ġunju 2018 għal regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet 
strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija 
(FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-
Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament 
(UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2018)0392),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2020 dwar il-politika agrikola 
komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u 
ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR8,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2020/XXX li jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-
newtralità klimatika u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1999 (il-"Liġi Ewropea dwar 
il-Klima"),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar l-interferenti 
endokrinali: is-sitwazzjoni attwali wara s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni 

3 ĠU L 309, 24.11.2009, p. 71.
4 ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.
5 ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.
6 ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.
7 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.
8 Testi adottati, P9_TA(2020)0287.
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Ewropea tas-16 ta' Diċembru 20159,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Ottubru 2016 dwar l-implimentazzjoni 
tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004 dwar Materjali Maħsuba biex jiġu f'Kuntatt mal-
Ikel10,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' April 2017 dwar iż-żejt tal-palm u d-
deforestazzjoni tal-foresti pluvjali11,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' April 2018 dwar strateġija Ewropea 
għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini – Inħeġġu l-produzzjoni tal-pjanti 
leguminużi u li fihom il-proteini fis-settur agrikolu Ewropew12,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Mejju 2017 dwar l-effiċjenza fir-
riżorsi: tnaqqis tal-ħela tal-ikel, titjib tas-sikurezza alimentari13,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' Mejju 2018 dwar il-ġejjieni tal-ikel u 
tal-biedja14,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2018 dwar l-
implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 dwar il-Prodotti għall-
Protezzjoni tal-Pjanti15,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2019 dwar il-proċedura tal-
Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi16,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Frar 2019 dwar l-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2009/128/KE dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi17,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' April 2019 dwar qafas komprensiv tal-
Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali18,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Lulju 2020 dwar l-Istrateġija għas-
Sostenibbiltà fir-rigward tas-Sustanzi Kimiċi19,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Settembru 2020 dwar ir-rwol tal-UE 
fil-protezzjoni u r-restawr tal-foresti tad-dinja20,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Ottubru 2020 li jinkludi 

9 ĠU C 86, 6.3.2018, p. 105.
10 ĠU C 215, 19.6.2018, p. 57.
11 ĠU C 298, 23.8.2018, p. 2.
12 ĠU C 390, 18.11.2019, p. 2.
13 ĠU C 307, 30.8.2018, p. 25.
14 ĠU C 76, 9.3.2020, p. 62.
15 ĠU C 433, 23.12.2019, p. 183.
16 ĠU C 411, 27.11.2020, p. 48.
17 Testi adottati, P8_TA(2019)0082.
18 Testi adottati, P8_TA(2019)0441.
19 Testi adottati, P9_TA(2020)0201.
20 Testi adottati, P9_TA(2020)0212.
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rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u 
titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha21,

– wara li kkunsidra r-Rapport ta' Valutazzjoni Globali tal-2019 dwar il-Bijodiversità u s-
Servizzi Ekosistemiċi tal-Pjattaforma Intergovernattiva tal-Politika tax-Xjenza dwar il-
Bijodiversità u s-Servizzi Ekosistemiċi (IPBES), ippubblikat fis-6 ta' Mejju 2019,

– wara li kkunsidra r-rapport speċjali tal-Grupp Internazzjonali ta' Esperti dwar it-Tibdil 
fil-Klima (IPCC) dwar it-tibdil fil-klima u l-art, ippubblikat fit-8 ta' Awwissu 2019,

– wara li kkunsidra r-Rapporti Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) 15/2020 
tat-9 ta' Lulju 2020 bit-titolu "Protezzjoni tal-pollinaturi selvaġġi fl-UE – l-inizjattivi 
tal-Kummissjoni ma tawx ir-riżultati mixtieqa", 13/2020 tal-5 ta' Ġunju 2020 bit-titolu 
"Bijodiversità agrikola: il-kontribuzzjoni mill-PAK ma waqqfitx it-tnaqqis", 05/2020 
tal-5 ta' Frar 2020 bit-titolu "L-użu sostenibbli ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti: 
progress limitat fil-kejl u fit-tnaqqis tar-riskji", 02/2019 tal-15 ta' Jannar 2019 bit-titolu 
"Perikli kimiċi fl-ikel tagħna: il-politika tal-UE dwar is-sikurezza alimentari 
tipproteġina, iżda jeżistu ċerti diffikultajiet", 31/2018 tal-14 ta' Novembru 2018 bit-
titolu "Il-benessri tal-annimali fl-UE: tnaqqis tad-distakk bejn għanijiet ambizzjużi u 
implimentazzjoni prattika", u 34/2016 tas-17 ta' Jannar 2017 bit-titolu "Il-ġlieda kontra 
l-Ħela tal-Ikel: opportunità għall-UE sabiex ittejjeb l-effiċjenza fir-riżorsi tal-katina tal-
provvista tal-ikel",

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Bord Internazzjonali ta' Esperti dwar Sistemi tal-Ikel 
Sostenibbli (IPES Food) ta' Frar 2019 bit-titolu "Towards a Common Food Policy for 
the European Union" (Lejn Politika Komuni dwar l-Ikel għall-Unjoni Ewropea),

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni bit-titolu 
"Analysis of links between the CAP Reform and Green Deal" (Analiżijiet tar-rabtiet 
bejn ir-Riforma tal-PAK u l-Patt Ekoloġiku) (SWD(2020)0093),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Ottubru 2020 dwar l-Istrateġija 
Mill-Għalqa sal-Platt,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat dwar l-Iżvilupp, il-Kumitat dwar il-
Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat dwar is-Suq Intern u l-Konsumaturi u l-Kumitat 
dwar is-Sajd,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A9-0000/2020),

A. billi l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar strateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" 
tistabbilixxi approċċ olistiku tas-sistema tal-ikel Ewropea, bl-agrikoltura, bħala fornitur 
tal-ikel, tal-fibra u tal-fjuwil, fiċ-ċentru, filwaqt li tirrikonoxxi l-interkonnettività tal-
atturi kollha fil-katina kollha tal-provvista;

21 Testi adottati, P9_TA(2020)0285.
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B. billi s-sistema tal-ikel tal-Ewropa għandha twassal is-sikurezza tal-ikel u nutrizzjonali 
b'mod li tikkontribwixxi għall-benesseri soċjali u żżomm u tirrestawra s-saħħa tal-
ekosistema; billi attwalment, is-sistema tal-ikel hija responsabbli għal firxa ta' impatti 
fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u fuq l-ambjent, il-klima u l-bijodiversità; billi l-
mod li bih nipproduċu u nikkunsmaw l-ikel jeħtieġ li jinbidel sabiex tiġi żgurata 
koerenza mal-SDGs, il-Ftehim ta' Pariġi, il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika u 
l-politiki tal-UE, b'mod partikolari fl-oqsma tas-sostenibbiltà, tal-ambjent, tal-klima, 
tas-saħħa pubblika, tal-benessri tal-annimali, tal-ikel u tas-sostenibbiltà ekonomika 
għall-bdiewa;

C. billi l-mudell Ewropew ta' settur agrikolu multifunzjonali, immexxi minn azjendi 
agrikoli tal-familja, għadu jiżgura produzzjoni tal-ikel ta' kwalità, katini tal-provvista 
lokali, prattiki agrikoli tajbin, standards ambjentali għoljin u żoni rurali vibranti madwar 
l-UE;

D. billi huwa importanti li l-konsumaturi jkunu infurmati u jkunu jistgħu jerfgħu r-
responsabbiltà għall-konsegwenzi tal-għażla tagħhom ta' oġġetti tal-ikel fuq is-sistema 
kollha tal-ikel, mill-produzzjoni sal-ipproċessar u d-distribuzzjoni; billi dan jirrikjedi 
ambjent tal-ikel tajjeb għas-saħħa u sod li jiżgura li l-għażla tajba għas-saħħa u 
sostenibbli hija wkoll l-għażla faċli u affordabbli, u jrawwem u jinkoraġġixxi xejriet ta' 
konsum li jappoġġjaw is-saħħa tal-bniedem filwaqt li jiżguraw l-użu sostenibbli tar-
riżorsi naturali u umani u l-benessri tal-annimali;

E. billi s-sistema Ewropea tal-ikel kellha rwol kruċjali matul il-pandemija tal-COVID-19, 
li wriet ir-reżiljenza tagħha mal-bdiewa, il-proċessuri u l-bejjiegħa bl-imnut li jaħdmu 
flimkien f'kundizzjonijiet diffiċli, inklużi lockdowns, biex jiġi żgurat li l-konsumaturi 
Ewropej ikompli jkollhom aċċess għal prodotti sikuri, affordabbli u ta' kwalità għolja 
mingħajr xkiel;

1. Jilqa' l-Istrateġija "mill-Għalqa sal-Platt" bħala pass importanti fl-iżgurar ta' sistema tal-
ikel sostenibbli, ġusta u reżiljenti, li hija ċentrali biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fil-
Patt Ekoloġiku Ewropew u fl-SDGs; jenfasizza r-rabtiet mill-qrib bejn in-nies 
b'saħħithom, is-soċjetajiet b'saħħithom u pjaneta b'saħħitha, iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
mill-aktar fis, tittraduċi l-istrateġija f'azzjoni leġiżlattiva u mhux leġiżlattiva konkreta;

Bżonn ta' azzjoni 

2. Jilqa' t-tħabbira ta' proposta b'impatt ivvalutat għal qafas leġiżlattiv għal sistemi 
alimentari sostenibbli; jistieden lill-Kummissjoni tuża din il-proposta biex tistabbilixxi 
politika komuni olistika dwar l-ikel immirata lejn it-tnaqqis tal-impronta ambjentali u 
klimatika tas-sistema tal-ikel tal-UE sabiex l-Ewropa ssir l-ewwel kontinent newtrali 
għall-klima sal-2050 u tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħha biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-ikel 
fid-dawl tat-tibdil fil-klima u t-telfien tal-bijodiversità, li jwasslu għal tranżizzjoni 
globali lejn is-sostenibbiltà mill-għalqa sal-platt, abbażi tal-prinċipju ta' settur agrikolu 
multifunzjonali filwaqt li tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-politiki billi titqies il-
leġiżlazzjoni eżistenti sabiex l-atturi kollha fis-sistema Ewropea tal-ikel ikunu jistgħu 
jiżviluppaw pjanijiet fit-tul ibbażati fuq objettivi realistiċi u trasparenti; jissuġġerixxi li 
jitqiesu l-linji bażi u l-progress rispettivi miksuba f'kull Stat Membru, filwaqt li jiġi 
promoss l-iskambju tal-għarfien u l-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri; jisħaq fuq il-
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ħtieġa li jiġu inklużi l-katini kollha tal-ikel u x-xorb inklużi l-ipproċessar, il-
kummerċjalizzazzjoni, id-distribuzzjoni u l-bejgħ bl-imnut;

Nibnu l-katina tal-ikel li hija tajba għall-konsumaturi, għall-produtturi, għall-klima u 
għall-ambjent

3. Jilqa' d-deċiżjoni li tiġi riveduta d-Direttiva dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi u l-miri 
ta' tnaqqis għall-pestiċidi, għall-fertilizzanti u għall-antibijotiċi; jenfasizza l-importanza 
li dawn il-miri jintlaħqu permezz ta' approċċi olistiċi u ċirkolari, bħall-prattiki 
agroekoloġiċi; jinsisti li kull Stat Membru għandu jistabbilixxi miri ta' tnaqqis 
kwantitattivi b'saħħithom, akkumpanjati minn miżuri ta' appoġġ definiti sew li jiżguraw 
l-obbligu ta' rendikont fil-livelli kollha biex jgħinu fl-ilħuq ta' dawn il-miri; itenni s-
sejħa tiegħu għat-traduzzjoni fil-leġiżlazzjoni tal-miri u l-objettivi msemmija hawn fuq 
u jistieden lill-Kummissjoni tiċċara kif se tittratta l-kontributi tal-Istati Membri 
individwali għall-miri għall-Unjoni kollha u tiċċara l-linji bażi għal dawn il-miri;

4. Jenfasizza l-importanza li jiġi rikonoxxut l-impatt sinifikanti tal-agrikoltura u 
speċjalment tal-produzzjoni tal-annimali fuq l-emissjonijiet tal-gassijiet serra (GHG) u 
l-użu tal-art; jisħaq fuq il-ħtieġa li jissaħħu l-bjar naturali tal-karbonju u li jitnaqqsu l-
emissjonijiet agrikoli tad-dijossidu tal-karbonju, tal-metan u tal-ossidu nitruż, b'mod 
partikolari fis-setturi tal-għalf u tal-bhejjem; jitlob miżuri u miri regolatorji biex jiġi 
żgurat tnaqqis progressiv fl-emissjonijiet kollha tal-gassijiet serra f'dawn is-setturi;

5. Jirrimarka li t-trobbija estensiva u permanenti tal-annimali bbażati fil-bwar jew 
organika hija karatteristika tas-sistema Ewropea tal-ikel u element li jiddefinixxi ħafna 
komunitajiet rurali tradizzjonali, u li għandha bosta effetti pożittivi għall-ambjent u 
kontra t-tibdil fil-klima, u tikkontribwixxi għal ekonomija ċirkolari;

6. Jilqa' l-idea li jiġi ppremjat is-sekwestru tal-karbonju fil-ħamrija; jisħaq, madankollu, li 
l-agrikoltura intensiva u industrijali u l-mudelli tal-biedja b'impatti negattivi fuq il-
bijodiversità ma għandhomx jirċievu finanzjament għall-klima jew jingħataw inċentivi; 
jitlob li l-proposti jkunu konformi mal-objettivi ambjentali u mal-prinċipju ta' "ebda 
ħsara" tal-Patt Ekoloġiku; 

7. Jissottolinja l-importanza tas-sigurtà u d-diversità taż-żerriegħa, b'mod partikolari tal-
promozzjoni tal-proteini tal-pjanti mkabbra fl-UE biex jiġi pprovdut ikel u għalf 
miksuba lokalment b'valur nutrizzjonali għoli filwaqt li jingħata lill-bdiewa aċċess għal 
żrieragħ ta' kwalità għal varjetajiet ta' pjanti adattati għall-pressjonijiet tat-tibdil fil-
klima, inklużi varjetajiet tradizzjonali u adattati lokalment, filwaqt li jiġi żgurat l-aċċess 
għal tkabbir innovattiv tal-pjanti sabiex jingħata kontribut għal żrieragħ b'saħħithom u l-
pjanti jiġu protetti minn pesti u mard; iqajjem kuxjenza dwar l-effetti negattivi 
potenzjali tal-konċentrazzjoni u tal-monopolizzazzjoni fis-settur taż-żerriegħa;

8. Jitlob li l-Pjanijiet Strateġiċi Nazzjonali tal-PAK jiżguraw appoġġ finanzjarju adegwat u 
inċentivi biex jippromwovu mudelli ta' negozju "ekoloġiċi" ġodda għall-agrikoltura u l-
produzzjoni artiġjanali tal-ikel, b'mod partikolari permezz tat-trawwim ta' ktajjen qosra 
ta' provvista u produzzjoni alimentari ta' kwalità;

9. Ifakkar li s-sistema Ewropea tal-ikel tipprovdi provvista suffiċjenti u varjata ta' ikel 
sikur, nutrittiv, affordabbli u sostenibbli għan-nies f'kull ħin u jissottolinja li ż-żieda fis-
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sostenibbiltà ekonomika, ambjentali u soċjali tal-produtturi tal-ikel fl-aħħar mill-aħħar 
se żżid ir-reżiljenza tagħhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tqis il-katina tal-provvista tal-
ikel u l-ħaddiema tagħha bħala vantaġġ strateġiku għas-sikurezza u l-benessri tal-
Ewropej kollha;

10. Jissottolinja li oqfsa legali robusti u affidabbli għas-settur tas-sajd u tal-akkwakultura 
għandhom jipprovdu l-bażi għal miżuri aħjar ta' protezzjoni b'żidiet sussegwenti fil-
popolazzjonijiet tal-ħut u aktar ċarezza dwar l-użu tal-ispazju u l-liċenzji fl-
akkwakultura, li jippermettu aktar prevedibbiltà għall-investimenti; jisħaq li 
mekkaniżmi ta' traċċabbiltà tajba u standards għoljin ta' sostenibbiltà għall-prodotti 
kollha mibjugħa fis-swieq tal-UE huma essenzjali biex tiġi żgurata t-trasparenza għall-
konsumaturi, is-settur u l-amministrazzjonijiet differenti, u biex jintlaħqu l-miri tal-Patt 
Ekoloġiku u l-SDGs;

11. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-ħolqien ta' mard żoonotiku li jiġi ttrasferit mill-
annimali għall-bnedmin (anthropozoonoses), bħad-deni Q, l-influwenza tat-tjur u r-
razza l-ġdida tal-influwenza A (H1N1), li huwa aggravat bil-bidla antropoġenika fil-
klima, il-qerda tal-bijodiversità, id-degradazzjoni ambjentali u s-sistemi ta' produzzjoni 
tal-ikel attwali tagħna;

12. Jitlob li l-produtturi primarji jkunu appoġġjati fit-twettiq tat-tranżizzjoni għal 
sostenibbiltà akbar permezz tal-inkoraġġiment ta' kooperazzjoni u azzjonijiet kollettivi 
kif ukoll permezz ta' regoli ta' kompetizzjoni u t-tisħiħ tal-possibbiltajiet għal 
kooperazzjoni fl-organizzazzjonijiet komuni tas-suq għall-prodotti agrikoli, tas-sajd u 
tal-akkwakultura, u għalhekk biex tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-bdiewa u tas-sajjieda fil-
katina tal-provvista sabiex ikunu jistgħu jiksbu sehem ġust tal-valur miżjud tal-
produzzjoni sostenibbli;

13. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssegwi d-Direttiva (UE) 2019/633 dwar prattiki kummerċjali 
inġusti22 u l-kodiċi ta' kondotta tal-UE dwar prattiki kummerċjali u ta' 
kummerċjalizzazzjoni responsabbli billi tipproduċi qafas ta' monitoraġġ għas-setturi tal-
ikel u tal-bejgħ bl-imnut u tipprevedi azzjoni legali jekk il-progress fl-integrazzjoni tas-
sostenibbiltà ekonomika, ambjentali u soċjali fl-istrateġiji korporattivi ma jkunx 
biżżejjed, u b'dan il-mod tippromwovi u tippremja l-isforzi ta' produtturi agrikoli 
sostenibbli filwaqt li żżid id-disponibbiltà u l-affordabbiltà ta' għażliet tal-ikel tajbin 
għas-saħħa u sostenibbli u tnaqqas l-impronta ambjentali ġenerali tas-sistema tal-ikel; 
jisħaq fuq l-importanza li jitwaqqfu u jiġu indirizzati l-konsolidazzjoni u l-
konċentrazzjoni fis-settur tal-bejgħ bl-imnut tal-merċa sabiex jiġu żgurati prezzijiet 
ġusti għall-bdiewa;

14. Iħeġġeġ ir-rieżami tal-programm ta' promozzjoni tal-UE għall-prodotti agrikoli u tal-
ikel, inkluża l-iskema tal-iskejjel tal-UE, bil-għan li jissaħħaħ il-kontribut tagħha għall-
produzzjoni u l-konsum sostenibbli, b'mod partikolari billi tiffoka fuq messaġġi 
edukattivi dwar l-importanza ta' nutrizzjoni tajba għas-saħħa u tippromwovi konsum 
akbar ta' frott u ħaxix bil-għan li jitnaqqsu r-rati tal-obeżità;

15. Ifakkar fil-ħtieġa li jiġu promossi Sistemi tal-Għarfien u Innovazzjoni Agrikoli (AKIS) 
effikaċi, li jippermettu lill-atturi kollha tal-katina tal-ikel isiru sostenibbli billi titħaffef 

22 ĠU L 111, 25.4.2019, p. 59.
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l-innovazzjoni u jitħaffef it-trasferiment tal-għarfien; ifakkar, barra minn hekk, fil-
ħtieġa ta' network ta' data dwar is-sostenibbiltà tal-farms li jistabbilixxi punti ta' 
riferiment għall-prestazzjoni tal-farms u jiddokumenta l-użu ta' prattiki tal-biedja 
sostenibbli, filwaqt li jippermetti l-applikazzjoni preċiża u mfassla apposta ta' approċċi 
ġodda ta' produzzjoni fil-livell tal-farms billi jipprovdi lill-bdiewa b'aċċess għal 
konnessjonijiet broadband veloċi;

16. Jitlob miżuri biex jitnaqqas il-piż li ikel ipproċessat ħafna b'kontenut għoli ta' melħ, 
zokkor u xaħam jqiegħed fuq is-saħħa pubblika; jesprimi dispjaċir għall-fatt li l-
introduzzjoni ta' profili nutrizzjonali hija mdewma ħafna u jisħaq li jrid jiġi żviluppat 
sett robust ta' profili nutrizzjonali biex jirrestrinġi jew jipprojbixxi l-użu ta' indikazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni foloz dwar ikel b'kontenut għoli ta' xaħmijiet, zokkor u/jew melħ; 
jitlob li jkun hemm sistema obbligatorja madwar l-UE kollha ta' tikkettar dwar in-
nutrizzjoni fuq il-parti ta' quddiem tal-pakkett ibbażata fuq xjenza indipendenti;

17. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tirrevedi l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-materjali li 
jiġu f'kuntatt mal-ikel (FCM); itenni t-talba tiegħu biex tiġi riveduta l-leġiżlazzjoni dwar 
l-FCM f'konformità mar-regolament dwar ir-reġistrazzjoni, l-evalwazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), kif ukoll ir-regolamenti 
dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ, u biex jiddaħħlu, mingħajr aktar 
dewmien, dispożizzjonijiet speċifiċi biex jiġu sostitwiti sustanzi kimiċi li jfixklu s-
sistema endokrinali;

18. Jilqa' l-fatt li l-istrateġija ġustament tirrikonoxxi r-rwol u l-influwenza tal-ambjent tal-
ikel fit-tfassil tax-xejriet tal-konsum u l-ħtieġa li jsir aktar faċli għall-konsumaturi li 
jagħżlu dieti tajbin għas-saħħa u sostenibbli; itenni l-importanza tal-promozzjoni ta' 
dieti sostenibbli billi tiżdied is-sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi dwar l-impatti tal-
mudelli tal-konsum u tingħata informazzjoni dwar id-dieti li huma aktar ta' ġid għal 
saħħet il-bniedem u li jħallu impronta ambjentali aktar baxxa; jissottolinja li l-prezzijiet 
tal-ikel iridu jibagħtu sinjal tajjeb lill-konsumaturi; jilqa', għalhekk, l-objettiv tal-
istrateġija li l-għażla tajba għas-saħħa u sostenibbli għandha ssir l-aktar waħda 
affordabbli;

19. Jafferma mill-ġdid il-konvinzjoni tiegħu li l-miżuri ta' politika li jiddependu biss mill-
għażla tal-konsumatur jittrasferixxu bla bżonn ir-responsabbiltà ta' xiri ta' prodotti 
sostenibbli fuq il-konsumaturi; jinnota li ċ-ċertifikazzjoni u t-tikkettar ta' partijiet terzi 
waħedhom mhumiex effettivi biex jiżguraw produzzjoni u konsum sostenibbli;

20. Jenfasizza r-rikonoxximent fl-istrateġija li d-dieti tal-Ewropej mhumiex konformi mar-
rakkomandazzjonijiet għal ikel tajjeb għas-saħħa, u li tinħtieġ bidla fil-popolazzjoni 
kollha fix-xejriet tal-konsum lejn ikel aktar tajjeb għas-saħħa u bbażat fuq il-pjanti u 
anqas laħam aħmar u pproċessat, zokkor, melħ u xaħmijiet, li tkun ta' benefiċċju wkoll 
għall-ambjent; jenfasizza li linji gwida għall-UE kollha għal dieti sostenibbli u tajbin 
għas-saħħa jagħtu ċarezza lill-konsumaturi dwar x'jikkostitwixxi dieta tajba għas-saħħa 
u sostenibbli u jinfurmaw l-isforzi tal-Istati Membri stess biex jintegraw l-elementi ta' 
sostenibbiltà fil-pariri nazzjonali dwar id-dieta; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa 
dawn il-linji gwida u azzjonijiet speċifiċi biex tippromwovi b'mod effettiv dieti tajbin 
għas-saħħa bbażati fuq il-pjanti;
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21. Iqis li l-iżvilupp ulterjuri tal-produzzjoni tal-proteini tal-pjanti u sorsi alternattivi ta' 
proteini fl-UE huwa mod kif jiġu indirizzati b'mod effettiv bosta mill-isfidi ambjentali u 
klimatiċi li qed tiffaċċja l-agrikoltura tal-UE, kif ukoll kif tiġii prevenuta d-
deforestazzjoni f'pajjiżi barra mill-UE;

22. Jitlob li ssir reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-akkwist pubbliku, inklużi kriterji 
mandatorji minimi fl-iskejjel u f'istituzzjonijiet pubbliċi oħra biex titħeġġeġ il-
produzzjoni organika u lokali tal-ikel u biex jiġu promossi dieti aktar tajbin għas-saħħa 
bil-ħolqien ta' ambjent tal-ikel li jippermetti lill-konsumaturi jagħmlu għażla tajba għas-
saħħa;

23. Itenni lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa biex tinkiseb mira tal-Unjoni ta' 
tnaqqis tal-ħela tal-ikel bi 30 % sal-2025 u 50 % sal-2030, meta mqabbel mal-bażi ta' 
referenza tal-2014; jissottolinja li hemm bżonn ta' miri vinkolanti biex dan jinkiseb;

24. Jilqa' r-reviżjoni proposta tar-regoli tal-UE dwar l-immarkar tad-data; jisħaq li 
kwalunkwe bidla fir-regoli dwar l-immarkar tad-data għandha tkun ibbażata fuq ix-
xjenza u għandha ttejjeb l-użu tal-immarkar tad-data minn atturi fil-katina tal-ikel u l-
fehim tagħha mill-konsumaturi, b'mod partikolari t-tikkettar "l-aħjar qabel", filwaqt li 
fl-istess ħin ma ddgħajjifx is-sikurezza jew il-kwalità tal-ikel;

Niffaċilitaw it-tranżizzjoni

25. Jissottolinja l-importanza li l-finanzjament tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni jkun 
motivatur ewlieni biex titħaffef it-tranżizzjoni għal sistema Ewropea tal-ikel aktar 
sostenibbli, tajba għas-saħħa u inklużiva filwaqt li jiġu ffaċilitati l-investimenti 
meħtieġa biex jiġu mħeġġa prattiki agroekoloġiċi kemm fl-innovazzjoni soċjali kif ukoll 
f'dik teknoloġika, u r-rwol kruċjali tas-servizzi konsultattivi għall-farms fl-iżgurar tat-
trasferiment tal-għarfien lill-komunità tal-biedja, fuq il-bażi tas-sistemi eżistenti ta' 
taħriġ speċjalizzat għall-bdiewa fl-Istati Membri;

Nippromwovu t-tranżizzjoni globali

26. Ifakkar fir-responsabbiltà globali tas-sistemi tal-ikel Ewropej u r-rwol ewlieni tagħhom 
fl-iffissar ta' standards globali għas-sikurezza tal-ikel, il-ħarsien tal-ambjent u l-benessri 
tal-annimali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-prodotti kollha 
tal-ikel u tal-għalf importati fl-UE jissodisfaw bis-sħiħ ir-regolamenti u l-istandards 
rilevanti tal-UE u jipprovdu għajnuna għall-iżvilupp biex jappoġġjaw il-produtturi 
primarji minn pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jilħqu dawk l-istandards; jilqa' l-intenzjoni 
tal-Kummissjoni li tqis l-impatti ambjentali tat-tolleranzi tal-importazzjoni mitluba;

°

° °

27. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-Parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fl-20 ta' Mejju 2020, il-Kummissjoni ppubblikat l-Istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" għal 
sistema tal-ikel ġusta, tajba għas-saħħa u favur l-ambjent, flimkien mal-Istrateġija tal-UE 
għall-Bijodiversità għall-2030 bħala parti mill-Patt Ekoloġiku tagħha. Dan kien jinkludi bosta 
evalwazzjonijiet u rapporti tant mistennija dwar il-leġiżlazzjoni dwar il-pestiċidi u n-
nutrizzjoni u pjan direzzjonali għal kontroll tal-idoneità u reviżjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti 
dwar il-benessri tal-annimali, inkluż dwar it-trasport tal-annimali u t-tbiċċir tal-annimali, biex 
jiġi żgurat livell ogħla ta' benessri tal-annimali. Il-Kumitati ENVI u AGRI ddeċidew li 
flimkien ifasslu rapport fuq inizjattiva proprja dwar l-istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt". 

Ir-rapporteur tal-Kumitat ENVI tilqa' l-Istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" bħala l-ewwel pass 
tant meħtieġ lejn l-iżgurar ta' ikel tajjeb għas-saħħa għal kulħadd u l-iżgurar li l-mod kif jiġi 
prodott u kkunsmat l-ikel fl-UE jirrispetta l-konfini tad-dinja li ssostnina, u jisħaq li hemm 
ħafna xogħol xi jsir biex dan jinkiseb. Il-mod kif il-flus jieħdu preċedenza fuq il-ħajja u l-
valuri essenzjali huwa l-aktar evidenti fis-settur tal-agrikoltura u tal-ikel, fejn l-ekonomiji ta' 
skala jheddu li jagħmlu l-ħajja fid-dinja insopportabbli jew saħansitra impossibbli fil-futur 
qrib.

Matul l-aħħar deċennji, ġew ippubblikati ħafna rapporti fir-rigward tal-impatti detrimentali 
tas-sistema tal-ikel tagħna fuq l-ambjent u s-saħħa pubblika, u tressqu ħafna soluzzjonijiet 
prattiċi u ta' politika1. Ir-rapporteur tal-Kumitat ENVI tilqa' dawn l-analiżijiet u suġġerimenti 
ta' politika tant meħtieġa u hija ispirata b'mod partikolari mir-rapport tal-IPES-Food Towards 
a Common Food Policy for the EU (Lejn Politika Komuni tal-Ikel għall-UE)2. 

Il-produzzjoni tal-bhejjem industrijali u l-monokulturi intensivi fil-kimiċi qed iwasslu għal 
emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra, degradazzjoni tal-ħamrija, tniġġis tal-arja, 
kontaminazzjoni tal-ilma, telfien tal-bijodiversità u qed jikkompromettu l-benessri tal-
annimali, u b'hekk idgħajfu l-ekosistemi kritiċi li tiddependi minnhom l-ħajja kollha fid-dinja. 
Fuq livell globali, is-sistemi tal-ikel u tal-biedja jikkontribwixxu sa 30 % tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra (GHG). L-agrikoltura hija responsabbli għal madwar 90 % tal-emissjonijiet ta' 
ammonijaka fl-UE, li għandha effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent naturali u hija 
kontributur ewlieni għat-tniġġis tal-arja li joqtol lil 400 000 Ewropew kull sena. L-użu tal-
pestiċidi u tal-fertilizzanti qed ikompli jhedded serjament il-bijodiversità (inklużi d-dakkara 
kruċjali) u s-saħħa tal-bniedem u jrid jitnaqqas drastikament. 

1 Bħalma huma: Ir-rapport tal-Kummissjoni EAT-Lancet tal-2019 Food in The Anthropocene: the EAT-Lancet 
Commission on Healthy Diets From Sustainable Food Systems (L-Ikel fl-Antropoċen: il-Kummissjoni EAT-
Lancet dwar Dieti Tajbin għas-Saħħa Minn Sistemi ta' Ikel Sostenibbli); IPCC 2019 Special Report on climate 
change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas 
fluxes in terrestrial ecosystems (Rapport Speċjali dwar it-tibdil fil-klima, id-deżertifikazzjoni, id-degradazzjoni 
tal-art, il-ġestjoni sostenibbli tal-art, is-sigurtà tal-ikel, u l-flussi tal-gassijiet serra fl-ekosistemi terrestri); ir-
rapport tal-EEA tal-2017 Food in a green light - A systems approach to sustainable food (L-ikel f'dawl aħdar - 
Approċċ ta' sistemi għal ikel sostenibbli), ir-rapporti speċjali tal-QEA dwar il-PAK u l-politiki dwar il-
Bijodiversità tal-UE; Ir-rapport tal-Kunsill Xjentifiku tan-Netherlands għall-Politika tal-Gvern (WRR) għall-
2014 - Towards a Food Policy (Lejn Politika dwar l-Ikel), u ħafna oħrajn
2 Bord Internazzjonali ta' Esperti dwar Sistemi tal-Ikel Sostenibbli (IPES-Food) (2019) Towards a Common 
Food Policy for the EU (Lejn Politika Komuni dwar l-Ikel għall-UE), http://www.ipes-
food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf

http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf
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L-UE qed testernalizza dejjem aktar l-impronta ambjentali tas-sistemi tal-ikel tagħha. Aktar 
minn 30 % tal-art meħtieġa biex tissodisfa d-domanda tal-UE għall-ikel tinsab barra mill-
Ewropa. L-UE timporta miljuni ta' tunnellati ta' għalf tal-annimali bbażat fuq is-sojja kull 
sena, inkluż minn pajjiżi tal-Amerika t'Isfel fejn ġew allegati deforestazzjoni (responsabbli 
għal 20 % tal-emissjonijiet globali ta' CO2), evizzjonijiet, avvelenament bil-pestiċidi u abbużi 
tad-drittijiet tal-bniedem f'żoni ta' kultivazzjoni għall-esportazzjoni intensivi. L-
importazzjonijiet tal-UE kienu stmati li jammontaw għal kważi kwart tal-kummerċ globali 
tas-sojja, iċ-ċanga, il-ġilda u ż-żejt tal-palm li jirriżultaw mit-tneħħija illegali tal-foresti fit-
tropiċi.

Il-produzzjoni domestika tissodisfa anqas minn nofs il-konsum tal-ħut u tal-frott tal-baħar tal-
UE, li jfisser li l-Ewropa għandha wkoll impatt kbir fuq ir-riżorsi globali tal-baħar. Dan huwa 
aggravat mill-fatt li madwar 20 % tal-ikel prodott fl-UE jintilef jew jinħela, bi spiża ta' 
EUR 143 biljun fis-sena f'termini ta' riżorsi moħlija u impatt ambjentali.

Is-sistemi tal-ikel qed jixprunaw ukoll l-impatti fuq is-saħħa permezz ta' dieti li qed jinbidlu. 
Id-dieti mhux tajbin għas-saħħa, il-livell għoli ta' melħ, zokkor, xaħam u proteini tal-annimali 
huma fattur ta' riskju ewlieni għall-mard u l-mortalità fl-Ewropa. Dawn huma responsabbli 
għal kważi nofs il-piż tal-mard kardjovaskulari, li huwa l-kawża ewlenija tal-mewt fl-UE. Il-
mard kroniku, li ħafna drabi huwa relatat mad-dieta, jirrappreżenta sa 80 % tal-ispejjeż tal-
kura tas-saħħa fl-UE. Aktar minn nofs il-popolazzjoni Ewropea għandha piż żejjed, aktar 
minn 20 % huma obeżi u dawn in-numri qed jiżdiedu. Ir-reżistenza għall-antimikrobiċi u l-
esponiment għal sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema endokrinali (EDC) permezz tal-ikel u tal-
imballaġġ tal-ikel, flimkien mal-kontaminazzjoni agrikola tas-sorsi tal-ilma jiġġeneraw ukoll 
esternalitajiet kbar tas-saħħa.

Ir-reazzjonijiet attwali, mill-politiki pubbliċi u mis-settur privat, mhumiex qed jindirizzaw 
dawn l-isfidi serji u interkonnessi fis-sistemi tal-ikel tagħna b'mod adegwat. Is-soluzzjonijiet 
prevalenti ma rnexxilhomx jirrikonċiljaw l-aspetti multipli tas-sostenibbiltà (ekonomika, 
soċjali u ambjentali), u ta' spiss jiskambjawhom ma' xulxin. Huma bbażaw fuq u saħħew 
mudell speċjalizzat, industrijali, kapitalizzat, standardizzat u orjentat ħafna lejn l-
esportazzjoni tal-agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel – mudell li sistematikament jiġġenera 
impatti u esternalitajiet negattivi. Il-fiduċja tqiegħdet f'bidla mmexxija mit-teknoloġija, 
immexxija mis-suq, u mmexxija mill-industrija li hija bbażata fuq il-kapaċità ta' kumpaniji 
kbar bi ktajjen ta' provvista estensivi biex jilħqu għadd kbir ta' nies. Madankollu, l-inċentivi 
attwali għall-konservazzjoni tar-riżorsi, il-promozzjoni tal-bijodiversità, is-sekwestru tal-
karbonju u l-ħarsien tas-saħħa pubblika huma b'mod ċar insuffiċjenti biex jiġu diretti mill-
ġdid il-mogħdijiet tal-innovazzjoni. Id-dipendenza mill-awtoregolamentazzjoni f'ħafna 
partijiet tal-katina tal-ikel uriet li hija ferm ineffettiva.

Ir-rapporteur tal-Kumitat ENVI temmen li wasal iż-żmien għal approċċ olistiku biex il-
problemi fis-sistema tal-ikel attwali tagħna jiġu indirizzati b'mod integrat. Hija meħtieġa bidla 
fundamentali fid-direzzjoni sabiex is-sistemi tal-ikel jitqiegħdu f'direzzjoni aktar sostenibbli. 
Id-diversi politiki li jaffettwaw is-sistemi tal-ikel, inklużi l-agrikoltura u l-kummerċ, iridu jiġu 
rriformati b'mod urġenti sabiex jindirizzaw it-tibdil fil-klima, iwaqqfu t-telfien tal-
bijodiversità, inaqqsu l-obeżità u jagħmlu l-biedja vijabbli għall-ġenerazzjoni li jmiss. In-
natura tal-isfida tirrikjedi reazzjonijiet pubbliċi komprensivi mmexxija mill-politika.

Il-mixja lejn politiki integrati tal-ikel tista' tirrimedja d-defiċit demokratiku fis-sistemi tal-ikel 
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u tibbilanċja mill-ġdid is-setgħa. Permezz tat-trasferiment tal-enfasi mill-agrikoltura għall-
ikel, firxa usa' ta' partijiet ikkonċernati tista' tkun involuta b'mod sinifikanti fit-tfassil u l-
valutazzjoni tal-politiki. L-ambjenti tal-ikel tajbin għas-saħħa, mill-għalqa sal-platt, 
għandhom isiru objettiv ewlieni għall-azzjoni kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak 
nazzjonali, sabiex wieħed iħares b'mod kollettiv lejn il-produzzjoni, id-distribuzzjoni, il-bejgħ 
bl-imnut u l-konsum u biex jinbnew pakketti ta' intervent komprensivi. Il-konsumaturi se 
jiżvolġu rwol kruċjali f'din it-tranżizzjoni tant meħtieġa u għandhom ikunu jistgħu jagħmlu 
għażliet tajbin għas-saħħa u sostenibbli, fost l-oħrajn permezz ta' informazzjoni komprensiva, 
indipendenti u bbażata fuq l-informazzjoni tal-konsumatur.

L-ikel huwa ħtieġa bażika tal-eżistenza tagħna u dritt tal-bniedem. Għalhekk, il-produzzjoni 
tal-ikel tagħna jistħoqqilha l-attenzjoni kollha tagħna. Agrikoltura tajba għas-saħħa u 
sostenibbli hija possibbli jekk nirrispettaw in-natura, nirrestawraw iċ-ċikli tan-nutrijenti, 
innaqqsu l-inputs kimiċi u nħallsu prezz ġust lill-bdiewa għall-prodotti tagħhom. Jeħtieġ ukoll 
li ċ-ċittadini jifhmu bis-sħiħ minn fejn jiġi l-ikel, kif jiġi prodott u jekk il-prezz li jħallsu 
għalih ikoprix fil-fatt l-ispejjeż kollha tal-produzzjoni u ambjentali. Irridu niżguraw l-aċċess 
għall-art, l-ilma nadif u l-ħamrija b'saħħitha u nimxu lejn tip ta' agrikoltura riġenerattiva, li 
hija reżiljenti għall-klima, agroekoloġika u soċjalment ġusta. Għandna ndaħħlu l-kummerċ 
fis-servizz tal-iżvilupp sostenibbli, li jirrikjedi li jiġi kkunsidrat mill-ġdid il-mod kif aħna 
attwalment nimpurtaw u nesportaw il-prodotti tal-ikel madwar id-dinja kollha. Jeħtieġ ukoll li 
nirriflettu b'mod kritiku dwar l-interessi korporattivi l-kbar, li jheddu s-sigurtà nutrizzjonali. 
Il-bini ta' ktajjen ta' provvista aktar ġusti, iqsar u aktar nodfa u l-promozzjoni ta' dieti 
suffiċjenti, tajbin għas-saħħa u sostenibbli għal kulħadd, inkluż il-bini ta' inċentivi t-tajba fil-
prezzijiet tal-ikel, huma essenzjali.

Skont ir-rapporteur tal-Kumitat ENVI, il-prinċipji ta' prekawzjoni u ta' "la tagħmilx ħsara", ir-
rettifika tal-problemi fis-sors, l-estensjoni tar-responsabbiltà tal-produttur u l-kontabbiltà tal-
ispejjeż vera għandhom ikunu prinċipji ewlenin fit-tranżizzjoni lejn sistema tal-ikel tajba 
għas-saħħa u sostenibbli. Il-qafas leġiżlattiv li l-Kummissjoni ħabbret irid jistabbilixxi l-
aġenda għal bidla fundamentali fis-sistema kollha tal-ikel. Il-leġiżlazzjoni u l-politiki 
settorjali kollha għandhom jikkontribwixxu għal dak il-għan, u għandhom isiru biex 
jingħataw l-inċentivi t-tajba għall-atturi kollha fil-katina tal-ikel biex jagħmlu l-għażliet 
sostenibbli, li huma meħtieġa biex jiġi żgurat li l-mod kif nipproduċu u nikkunsmaw ikun 
allinjat mal-limiti planetarji, mal-linji gwida għas-saħħa u mal-kodiċijiet morali li rridu 
ngħixu fihom. Is-skieken u l-frieket tagħna huma l-aktar armi importanti li għandna fil-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima, il-faqar, il-ġuħ, il-mard, it-tbatija tal-annimali u t-telfien tal-
bijodiversità. Wasal iż-żmien li nibdew nużawhom b'mod effiċjenti.

Mill-perspettiva tar-Rapporteur tal-Kumitat AGRI, il-pubblikazzjoni tal-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni "L-istrateġija mill-Għalqa sal-Platt" tistabbilixxi r-rabta bejn il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u s-sistema tal-ikel Ewropea.

Din tiġbor flimkien, minn naħa, is-settur Ewropew tal-agrikoltura u tal-ikel u l-qafas legali 
estensiv tiegħu, il-baġit sinifikanti tiegħu fuq kollox, id-diversi kontribuzzjoni għall-benessri 
ta' kuljum taċ-ċittadini tal-Ewropa; u min-naħa l-oħra, it-tibdil fil-klima, l-isfida l-aktar 
urġenti li l-umanità qed tiffaċċja fil-pajjiżi u fl-attivitajiet tal-bniedem kollha. 

F'termini ta' politika, l-aktar politika integrata tal-UE (il-Politika Agrikola Komuni) u l-aktar 
leġiżlazzjoni komprensiva (Liġi Ġenerali dwar l-Ikel) huma msejħa biex jikkontribwixxu 
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għall-aktar proġett ambizzjuż tal-mandat attwali tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Parlament 
Ewropew u l-aktar objettiv urġenti tal-UE bħala tali: li sal-2050 tinkiseb in-newtralità 
klimatika fl-Ewropa.

Is-sistema Ewropea tal-ikel hija ta' importanza primordjali għall-ekonomija Ewropea: Aktar 
minn 47 miljun persuna f'aktar minn 15-il miljun azjenda jipproduċu fatturat ta' kważi 
EUR 900 biljun fis-sena. L-atturi kollha tal-produzzjoni tal-ikel (il-produtturi agrikoli u l-
industrija tal-ipproċessar tal-ikel) flimkien huma responsabbli għal 7,5 % tal-impjiegi u 3,7 % 
tal-valur miżjud totali tal-UE. Fid-dettall, dan ifisser madwar 12-il miljun azjenda agrikola li 
jipproduċu prodotti agrikoli għall-ipproċessar minn madwar 300 000 intrapriża fl-industrija 
tal-ikel u x-xorb. Dawn il-proċessuri tal-ikel ibigħu l-prodotti tagħhom permezz tat-2.8 miljun 
intrapriża li huma prinċipalment żgħar u ta' daqs medju (SME) fl-industrija tad-distribuzzjoni 
tal-ikel u tas-servizzi tal-ikel, li jipprovdu l-ikel lill-500 miljun konsumatur tal-UE. 

Madankollu, dawn iċ-ċifri medji kollha jaħbu diversità kbira kemm fl-istruttura tal-
produzzjoni kif ukoll fix-xejriet tal-konsum: filwaqt li l-azjenda agrikola medja tal-UE 
għandha 16-il ettaru ta' art agrikola, 66 % minnhom għandhom anqas minn 5 ettari u 7 % biss 
għandhom aktar minn 50 ettaru ta' art agrikola. Il-medja tal-UE f'dik li hija n-nefqa tal-
unitajiet domestiċi fuq l-ikel u x-xorb hija ta' 14 % filwaqt li fir-Rumanija hija ta' 30 % u fl-
Awstrija hija ta' 9 % tal-introtjtu disponibbli. 

Madankollu, dawn id-differenzi kollha, jingħaqdu f'Sistema Ewropea unika tal-Ikel, mibnija 
fuq żewġ prinċipji: 

Agrikoltura multifunzjonali xprunata minn azjendi agrikoli tal-familja, li tipprovdi varjetà ta' 
prodotti u servizzi, li tiżgura produzzjoni ta' ikel ta' kwalità, prattika agrikola tajba, standards 
ambjentali għoljin u żoni rurali vibranti madwar l-Unjoni Ewropea; 

Prinċipju ta' prekawzjoni li jkopri kemm l-input kif ukoll l-output agrikolu, li jippermetti lil 
dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet jadottaw miżuri xierqa fid-dawl ta' evidenza xjentifika dwar 
periklu għas-saħħa ambjentali jew tal-bniedem.

Dawn iż-żewġ prinċipji żviluppaw matul iż-żmien, għaddejjin minn riformi politiċi u kriżijiet 
sostanzjali, filwaqt li jirriflettu l-bidliet demografiċi u l-modi ta' konsum li qed jinbidlu. 

L-isfida li toriġina mit-tibdil fil-klima mhijiex l-unika waħda li qed tiffaċċja s-sistema tal-Ikel 
Ewropea: it-tnaqqis fil-kwalità tal-ħamrija u fil-materja organika u t-telf tal-ħajja tal-insetti, 
tal-għasafar u tal-mammiferi f'żoni agrikoli intensivi; dieti żbilanċjati minħabba li l-prodotti 
tal-ikel ipproċessati (li fihom iz-zokkor) b'kontenut għoli ta' enerġija huma aktar faċilment 
disponibbli minn frott u ħaxix tajjeb għas-saħħa; żieda fil-pressjoni ekonomika minħabba l-
prezzijiet għolja tal-art u t-teknoloġija li tuża ħafna kapital kif ukoll il-konċentrazzjoni tas-suq 
fis-setturi upstream u downstream.

Kwistjoni ewlenija fi sforz ta' suċċess biex is-sistema Ewropea tal-ikel tkun tista' 
tikkontribwixxi sehemha biex tinkiseb in-newtralità klimatika hija l-konsistenza tal-liġijiet u 
l-politiki li jevitaw il-kontradizzjonijiet filwaqt jiżguraw l-istabbiltà tar-regoli u l-proċeduri u 
b'hekk l-ippjanar u l-investimenti fit-tul, il-valutazzjoni ex ante bir-reqqa tal-proposti 
leġiżlattivi kollha bl-involviment attiv tal-partijiet ikkonċernati.
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Element ieħor ta' importanza kbira huwa li jiġi segwit approċċ ibbażat fuq l-għarfien u l-
evidenza fis-sistema tal-ikel kollha, minn taħriġ speċjalizzat għall-operaturi ta' negozji tal-ikel 
għas-Servizzi ta' Konsulenza għall-Azjendi Agrikoli, li jippermettu li r-riżultati tar-riċerka 
bażika u applikata bħala innovazzjoni soċjali u teknoloġika jinstabilhom użu reali.

Motivatur ewlieni ta' tranżizzjoni tas-sistema tal-ikel huwa r-responsabbiltà u l-għażla tal-
konsumatur, fejn il-provvista ta' prodotti agrikoli sostenibbli u l-produzzjoni tal-ikel 
artiġjanali tissodisfa d-domanda tal-konsumaturi f'ambjent tal-ikel, li jippermetti lill-
konsumatur jagħmel għażla infurmata għal prodotti tajbin għas-saħħa, ta' kwalità u lokali.

Filwaqt li s-sistema Ewropea tal-ikel kompliet twassal riżultati sikuri u affordabbli, u prodotti 
ta' kwalità għolja matul il-pandemija tal-COVID-19, din il-kriżi tefgħet dawl fuq il-ħtieġa ta' 
aktar reżiljenza billi naqqset id-dipendenzi f'termini ta' aċċess għas-swieq (tal-esportazzjoni) u 
l-inputs (tal-pajjiżi terzi) kif ukoll ix-xogħol staġonali u l-fluss tal-merkanzija fis-suq uniku.

L-għoti ta' appoġġ lill-produtturi primarji u lill-artiġjanat tal-ikel fit-tranżizzjoni huwa kruċjali 
permezz ta' programmi ta' appoġġ imfassla apposta fil-Pjanijiet Strateġiċi Nazzjonali tal-PAK 
iżda wkoll miżuri mmirati fil-qafas legali usa' li jinkludu r-regoli tal-kompetizzjoni u l-ġlieda 
kontra prattiki kummerċjali inġusti kif ukoll l-għoti ta' flessibbiltà fir-regoli tal-katina tal-ikel.

Fl-aħħar nett, il-PAK 2022-2027 futura għandha rwol kritiku b'mod partikolari fit-tfassil u fil-
ġestjoni tal-objettivi u tal-miżuri (Ekoskemi) stabbiliti fil-Pjanijiet Strateġiċi Nazzjonali, li 
jagħtu s-setgħa lill-atturi kollha fis-sistema Ewropea tal-Ikel jibdew mudelli ġodda ta' negozju 
ekoloġiku, l-integrazzjoni tal-kriterji ta' sostenibbiltà ambjentali u soċjali filwaqt li jiżguraw 
il-vijabbiltà ekonomika u l-libertà tal-għażla.

Ir-Rapporteur tal-Kumitat AGRI jemmen bis-sħiħ li l-iffukar fuq dawn l-elementi ewlenin fl-
approċċ olistiku tal-Istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" se jippermetti li s-sistema Ewropea tal-
ikel tagħti riżultati lill-objettiv Ewropew tan-newtralità klimatika sal-2050.


