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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Juri li l-faqar u l-esklużjoni ma jaffettwawx biss liz-zoni urbani iżda wkoll liz-zoni rurali, 
avolja jistgħu jassumu forom speċifiċi f'dawn iz-zoni, b'mod partikulari minħabba l-fatt li, 
fiz-zoni rurali, l-esklużjoni soċjali hija msaħħa minn esklużjoni territorjali, u l-esklużjoni 
ta' dawk iz-zoni minn żvilupp ekonomiku tfisser li huma affettwati l-kategoriji soċjali 
kollha;

2. Juri li, għalkemm in-nisa għandhom rwol ċentrali fl-ekonomija rurali, huma kważi 
kompletament inviżibbli f'korpi ta' teħid ta' deċiżjoni, u għalhekk għandha tittieħed 
azzjoni fil-livelli kollha biex jiġi żgurat li n-nisa huma rappreżentati aħjar fil-koperattivi, 
trejdjunjins u korpi politiċi lokali; għandha tittieħed azzjoni speċifika biex jiġu appoġġjati 
n-nisa fiz-zoni rurali sabiex jiġu salvagwardjati d-drittijiet tagħhom u biex ikun hemm 
ġlieda kontra l-faqar;

3. Jenfasizza li, għalkemm il-ħaddiema staġjonali dejjem kienu l-aktar gruppi vulnerabbli 
fiz-zoni rurali, ix-xogħol staġjonali fil-preżent huwa f'idejn ħaddiema migranti; 
jikkunsidra għalhekk li dawn il-ħaddiema għandu jkollhom il-benefiċċju ta' kuntratti ta' 
impjieg u kundizzjonijiet ta' xogħol simili għal dawk ta' ħaddiema residenti;

4. Jikkunsidra li, għalkemm l-esodu rurali fil-passat serva bħala valv ta' sigurta għall-bdiewa 
esklużi mill-attivita oriġinali tagħhom, dan m'għadux il-każ illum, peress li l-qgħad qed 
jaffettwa serjament lill-ħaddiema ta' bla sengħa; iżid jgħid li l-unitajiet industrijali 
stabbiliti fiz-zoni rurali huma fost l-ewwel vittmi tal-ħidma ta' rikostruzzjoni u 
rilokazzjoni, u dan għandu l-effett li jnaqqas l-iskop għall-attivita multipla li l-bdiewa 
żgħar kienu jiddependu fuqha meta jkunu f'diffikulta, sabiex jissupplimentaw id-dħul 
finanzjarju tagħhom mill-biedja, u għalhekk jitfaqqru aktar malajr;

5. Jitlob biex titkompla l-attivita ta' produzzjoni li tiġġenera dħul finanzjarju, fejn għandu 
jkun hemm aktar enfasi fuq biedja fil-familja u biedja ta' daqs żgħir u medju, u l-CAP 
għandha tiġi reveduta biex tkun aktar ġusta; għandhom jitkomplew ukoll l-attivitajiet 
intraprenditorjali mhux agrikoli li jipprovdu prodotti u servizzi indispensabbli biex ma 
jitilqux in-nies, u biex jiġu milqugħa wkoll nies ġodda; 

6. Jinnota li l-attivita agrikola ta' sikwit hija l-aħħar attivita li fadal fit-territorji rurali; 
jenfasizza wkoll l-importanza li jinżammu servizzi pubbliċi ta' kwalita fiz-zoni rurali, 
inklużi dawk fl-inħawi ta' muntanja u dawk l-aktar imbegħda, sabiex jiġi evitat l-
iżolament, u biex jiġi garantit l-aċċess universali għall-edukazzjoni, għas-saħħa, għat-
trasport u għall-komunikazzjonijiet, għall-kultura u għal ħajja dinjituża tal-bdiewa u tal-
familji tagħhom; minkejja li jemmen li huwa meħtieġ li jiġu implimentati miżuri li 
jiffavorixxu l-integrazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ, apparti l-vijabilita ta' l-użu ta' dawn, 
huwa importanti li jkun hemm impenn biex l-ambjent rurali jkun abitabbli u jiffavorixxi 
aċċess ugwali għas-servizzi pubbliċi (posta, skejjel, trasport kollettiv, servizzi ta' kura tas-
saħħa, eċċ.) u ż-żamma tas-servizzi lill-pubbliku (strutturi fejn jintlaqgħu t-tfal żgħar u l-
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anzjani, alloġġ soċjali u tal-kiri) u ta' spazji għall-ħajja soċjali li jippermettu qtugħ mill-
iżolament (ħwienet, kafetteriji, ċentri kulturali, eċċ.);

7. Jemmen li l-produzzjoni ta' l-enerġija minn sorsi rinnovabbli, bħalma huma l-bijogass 
agrikolu u l-fjuwil forestali mil-laqx ta' l-injam, fl-istallazzjonijiet lokali, għandha l-
potenzjal li tqajjem mill-ġdid l-ekonomiji taz-zoni rurali u tal-periferija, u li tappoġġja l-
politika ta' l-enerġija sostenibbli, sakemm huwa garantit il-bilanċ pożittiv tal-karbonju fil-
proċess, u sakemm jiġi evitat impatt negattiv fuq is-sikurezza internazzjonali tal-provvista 
ta' l-ikel; jitlob ukoll biex ikun hemm aktar investiment tal-Fondi Strutturali fl-iżvilupp ta' 
teknoloġiji għall-produzzjoni ta' din l-enerġija;

8. Jenfasizza l-importanza ta' attivitajiet ekonomiċi u agrikoli u dawk mhux agrikoli -
bħalma huma l-ipproċessar u l-promozzjoni diretta tal-prodotti agrikoli, it-turiżmu, is-
servizzi, l-impriżi żgħar u medji - fiz-zoni rurali, għall-impjieg u għall-prevenzjoni tal-
faqar u ta' l-esodu rurali; għalhekk jitlob li jkun hemm titjib tal-possibilitajiet ta' taħriġ 
professjonali fiz-zoni rurali sabiex ikun hemm appoġġ għall-iżvilupp ta' l-impriżi;

9. Jikkunsidra li għandha tingħata attenzjoni partikulari lill-Istati Membri ġodda, peress li 
f'dawn il-pajjiżi, għalkemm kien hemm migrazzjoni netta lejn il-kampanja waqt il-perjodu 
ta' transizzjoni lejn ekonomija tas-suq, it-tendenza tista' tiġi bil-maqlub fil-futur, u b'hekk 
jiġu aggravati l-problemi ta' faqar mhux biss fil-kampanja iżda wkoll fiz-zoni urbani;

10. Juri li d-densita baxxa tal-popolazzjoni fiz-zoni rurali, u għalhekk anki n-nuqqas ta' piż 
elettorali f'dawk iz-zoni, għandhom implikazzjonijiet ukoll f'termini ta' għażla politika; 
josserva li min qed ifittex xogħol qed jiġi mħeġġeġ biex jispeċjalizza, u huwa diffiċli li 
dan jiġi rikonċiljat ma' l-attivita multipla mitluba fiz-zoni rurali minħabba n-natura 
prekarja ta' l-impjieg; jenfasizza wkoll li għandu jiġi provdut aktar appoġġ għall-bdiewa 
żgħar sabiex ikun hemm ġlieda kontra d-deżertifikazzjoni taz-zoni rurali;

11. Jenfasizza li hemm bżonn li tingħata attenzjoni lir-rabta u lill-komplementarjeta bejn il-
fondi għall-iżvilupp taz-zoni rurali, kemm jekk dawn ġejjin mill-politika reġjonali u 
kemm jekk ġejjin mill-CAP; 

12. Jenfasizza l-importanza li jiġu mħarsa l-forom tradizzjonali ta' l-agrikoltura, bħalma huma 
l-impriżi żgħar li jappoġġjaw il-koeżjoni tal-komunitajiet rurali fir-reġjuni tal-periferija;

13. Jinsisti fuq il-ħtieġa li tiġi msaħħa l-għajnuna lill-assoċjazzjonijiet tal-bdiewa, lill-
koperattivi, lill-koperattivi ta' l-inbid, u lill-istituzzjonijiet lokali l-oħra fil-qasam ta' l-
artiġjanat u ta' l-attivitajiet l-oħra li jikkomplimentaw l-agrikoltura, b'mod li tiġi faċilitata 
l-promozzjoni tal-produzzjoni u kif ukoll il-ħolqien ta' swieq lokali u rabtiet aktar mill-
viċin bejn il-produtturi u l-konsumaturi.
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