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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-

suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi l-Politika Agrikola Komuni (PAK) hija l-politika tal-UE l-aktar integrata u ta' 

suċċess, li sservi bħala bażi għall-integrazzjoni Ewropea, u għandha tibqa' politika 

komuni b'baġit ambizzjuż; 

B. billi l-objettivi tal-PAK għandhom ikunu dawk li jiżguraw is-sikurezza u s-sovranità tal-

ikel, kif ukoll ir-reżiljenza u s-sostenibbiltà tas-sistemi agrikoli u t-territorji tal-UE; 

C. billi l-PAK, bħala politika settorjali u komuni, għandha tinkoraġġixxi u ssaħħaħ il-

kontribut li jagħti kull bidwi biex iwettaq l-isfidi ambjentali, u għandha tippromwovi t-

tranżizzjoni lejn agrikoltura li tgħaqqad l-istandards ta' prestazzjoni ekonomika ma' 

dawk ambjentali; 

D. billi l-miżuri ta' ekoloġizzazzjoni huma kumplessi u ineffiċjenti; 

E. billi hemm bżonn ta' PAK riformulata biex topera fil-livell li huwa mistenni fis-

sitwazzjoni, huwa imperattiv li l-koleġiżlaturi jingħataw il-mezzi biex iwettqu bis-sħiħ 

il-missjoni tagħhom f'perjodu ta' żmien irregolat, u billi hemm l-inċertezzi marbuta mal-

Brexit; 

F. billi qed jiżdied l-impatt ta' perikli klimatiċi u sanitarji fuq l-attività tal-biedja, u billi 

hemm bżonn li l-PAK tindirizza dan b'għodda apposta; 

1. Jappella għal PAK li jkollha bħala l-ogħla prijorità t-tranżizzjoni ta' kull azjenda 

agrikola Ewropea f'impriża li tgħaqqad l-istandards ta' prestazzjoni ekonomika ma' 

dawk ambjentali; 

2. Jitlob li tinżamm l-integrità tal-ewwel pilastru, peress li huwa mibni fuq kundizzjonalità 

mtejba ta' miżuri ta' appoġġ ikkalibrati biex jimmassimizzaw ir-riżultati mistennija għal 

kull bidwi; 

3. Jappella għall-ewwel pilastru, definit fil-livell tal-UE, li jirrikonoxxi l-importanza tal-

għajnuna diretta u li jinkludi, bħala sehem sa 30 % tal-baġit ta' pilastru, skema li 

tinċentiva l-kuntratti biex ikun hemm tranżizzjoni lejn agrikoltura li tgħaqqad l-

istandards ta' prestazzjoni ekonomika ma' dawk ambjentali; 

4. Jappella għal tieni pilastru rinnovat li jkun inqas kumpless u iktar effiċjenti, iffokat fuq 

politiki li verament joffru inċentiv għall-iżvilupp territorjali u tas-settur u li jpoġġu l-

inizjattivi agroambjentali, l-investiment, it-taħriġ, ir-riċerka u l-innovazzjoni fil-qalba 

tal-kwistjonijiet lokali; 

5. Iqis li huwa biss b'dan it-tip ta' mudell komplimentari li jistgħu jintlaħqu l-għanijiet 

ambizzjużi tal-UE fir-rigward tal-ambjent u l-iżvilupp rurali; 

6. Iqis li l-PAK trid tinkludi strateġija Ewropea ambizzjuża dwar l-enerġija ekoloġika li 

tippromwovi l-bijofjuwils ferm sostenibbli bbażati fuq il-koproduzzjoni ta' proteini tal-
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pjanti; 

7. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura li kull prodott agrikolu importat jissodisfa l-istess 

standards sanitarji u soċjali li l-prodotti tal-UE huma obbligati li jissodisfaw; jitlob lill-

Kummissjoni biex tagħmel valutazzjoni tal-impatt sistematika tad-dispożizzjonijiet 

rigward is-settur agrikolu f'kull ftehim kummerċjali, u biex toffri strateġiji speċifiċi ħalli 

tiżgura li l-ebda settur agrikolu ma jsofri minħabba xi ftehim kummerċjali konkluż ma' 

pajjiż terz. 

 


