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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-agrikoltura, bħala settur produttiv, tbati ħafna mill-effetti ta' l-iskarsezza ta’ l-ilma 
u tan-nixfa, waqt li fl-istess ħin għandha rwol importanti fil-ġestjoni sostenibbli tar-
riżorsi ta' l-ilma disponibbli;

B. billi l-iskarsezza ta' l-ilma u n-nixfa ma jinħassux bl-istess intensità fir-reġjuni kollha ta' 
l-UE, bl-ikbar intensità tinħass fl-Istati Membri li qegħdin iktar lejn in-Nofsinhar,

C. billi l-iskarsezza ta' l-ilma u n-nixfa jirrappreżentaw fattur notevoli li jkompli jgħolli l-
prezzijiet tal-materja prima agrikola, u filwaqt li titqies il-ħtieġa li tkun garantita 
provvista stabbli ta' ikel għall-popolazzjoni,

D. billi kwantitajiet kbar ta' ilma huma meħtieġa fl-agrikoltura u, minħabba li din 
għaldaqstant tiddependi fuq il-provvista ta' l-ilma, l-agrikoltura trid tkun inkluża bħala 
parti responsabbli mis-sistemi reġjonali integrati ta' ġestjoni ta' l-ilma fejn għandu 
x'jaqsam l-użu bbilanċjat ta' l-ilma, it-twaqqif tal-ħela ta' l-ilma, l-adattament tal-pajsaġġ 
u l-ippjanar ta' l-uċuħ tar-raba, kif ukoll il-ħarsien ta' l-ilma mit-tniġġis,

E. billi l-agrikoltura multifunzjonali fl-UE għandha rwol importanti fil-preservazzjoni tal-
pajsaġġi, tal-bijodiversità u ta' l-ilma nadif u għalhekk għandha bżonn l-appoġġ 
finanzjarju għal ċerti miżuri kif ukoll għall-pariri xjentifiċi dwar il-ġestjoni ta' l-ilma,

F. billi n-nixfa tiffavorixxi wkoll il-proliferazzjoni ta' ċerti pesti fitosanitarji, u b'hekk 
tipprovoka tnaqqis notevoli fil-ħsad,

1. Huwa favur iktar appoġġ mill-Unjoni Ewropea għat-titjib tal-ġestjoni ta' l-ilma fuq l-art 
agrikola u fl-irziezet tal-bhejjem billi jipprovdi inċentivi għall-introduzzjoni ta' iktar 
faċilitajiet u sistemi ta' irrigazzjoni li jiffrankaw l-ilma u jagħmlu użu effiċjenti mill-ilma;
jitlob lill-Kummissjoni biex ittejjeb ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni bħala parti mis-
Seba' Programm ta' Qafas, b'rigward partikulari għaz-zoni affettwati iktar mill-iskarsezza 
ta' l-ilma u n-nixfa u waqt li tqis l-iżviluppi bijoteknoloġiċi; jistieden ukoll li jsir iktar 
żvilupp ta' uċuħ tar-raba' reżistenti għan-nixfa;

2. Jenfasizza l-kontribut tal-popolazzjoni agrikola Ewropea fil-ġlieda kontra l-erożjoni mill-
Amsoil u d-deżertifikazzjoni u jitlob li jkun rikonoxxut l-irwol kruċjali tal-produtturi 
Ewropej fl-ippreservar tal-veġetazzjoni f’reġjuni milquta minn nixfa persistenti jew 
mhedda mir-ramel li jinġarr mir-riħ; jenfasizza l-benefiċċji speċifiċi ta' uċuħ tar-raba' 
permanenti, tal-ġonna tas-siġar tal-frott u tal-għelieqi tad-dwieli, tal-mergħat u tal-foresti 
għall-ġbir ta' l-ilma;

3. Jenfasizza l-importanza tal-kwistjoni tal-ġestjoni ta' l-ilma f'zoni muntanjużi u jistieden 
lill-Kummissjoni biex tinkoraġġixxi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jiżviluppaw 
sens ta' solidarjetà bejn l-utenti fiz-zoni ta' fuq u dawk fiz-zoni t'isfel; 
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4. Huwa tal-fehma li l-valur ambjentali tal-foresti u l-produzzjoni agrikola jrid ikun evalwat 
mill-ġdid f'kuntest ta' bidliet fil-klima fejn huwa assolutament vitali li jkun hemm bilanċ 
bejn iż-żieda fl-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra u ż-żieda fil-kopertura forestali li l-
kontribut tagħha bħala ħażna ta' karbonju jrid jitqies fil-politiki kollha dwar it-tnaqqis ta' 
l-emissjonijiet tal-gass b'effett ta' serra;

5. Huwa tal-fehma li l-ilma jrid jibqa' meqjus bħala wieħed mill-beni pubbliċi u bħala 
element fundamentali tas-sovranità ta' pajjiż li għandu jkun aċċessibbli għal kulħadd bi 
prezzijiet  'soċjali u ambjentali' ġusti, b'kunsiderazzjoni partikulari tas-sitwazzjoni 
speċifika ta' kull pajjiż u tad-diversi sistemi agrikoli li jeżistu, kif ukoll għall-irwol soċjali 
ta' l-agrikoltura;

6. Jiddikjara li l-politiki ta' ġestjoni ta' l-ilma li jibbażaw ruħhom primarjament fuq il-
prinċipju ta' "min jikkonsma jħallas" se jfallu jekk ma jkunux akkumpanjati minn użu 
aħjar tar-riżorsi ta' l-ilma, li jibda minn miżuri biex titwaqqaf il-ħela konsiderevoli li jkun 
hemm fis-sistemi ta' distribuzzjoni bħala riżultat ta' difetti fit-tagħmir; jitlob li "l-għoti ta' 
prezz" għall-ilma ma joħloqx riskju għall-vijabilità ta' l-irziezet li huma meħtieġa biex 
tkun garantita l-awtosuffiċjenza tal-provvista fl-Unjoni Ewropea;

7. Iqis li hu meħtieġ, fejn mogħdija ta' l-ilma tgħaddi minn iktar minn Stat Membru wieħed, 
li tiddaħħal il-koperazzjoni inter-reġjonali u transnazzjonali għall-ġestjoni integrata tal-
mogħdijiet ta' l-ilma, b'mod partikolari b'rabta ma' l-agrikoltura;  

8. Iqis li hu meħtieġ li jkunu promossi kampanji ta' informazzjoni, kuxjenza u taħriġ għall-
produtturi sabiex jingħata kontribut attiv għall-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi ta' l-ilma;

9. Iqis li, meta wieħed jikkunsidra l-bidla fil-klima u l-prospettiva li taggrava n-nixfa, hemm 
il-bżonn li jitwaqqaf osservatorju Ewropew li jippermetti, fost affarijiet oħra, 
pjanifikazzjoni aħjar ta' l-attività agrikola, sabiex il-bdiewa jkunu jistgħu jadottaw il-
miżuri l-aktar adegwati għall-manteniment tal-produzzjoni tagħhom;

10. Jenfasizza l-importanza ta' ħamrija li jkun fiha ħafna materjal organiku, sistema adattata 
ta' rotazzjoni ta' l-uċuħ tar-raba' u taħlita bbilanċjata ta' foresti, mergħat u art tar-raba' 
għall-ġestjoni sostenibbli ta' l-ilma; iwissi li l-konsum dejjem akbar ta' l-art jikkostitwixxi 
theddida għall-agrikoltura, għas-sigurtà tal-provvista ta' l-ikel u għall-ġestjoni sostenibbli 
ta' l-ilma;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex iqisu l-ħtieġa tal-ħolqien ta' mekkaniżmi ta' 
għajnuna għall-bdiewa milquta minn nixfiet ċikliċi, nirien u skarsezza ta' ilma li jkollhom 
l-għan li jevitaw diżastri ġodda u fuq skala kbira li jirriżultaw mill-bidliet fil-klima u li 
jimminimizzaw il-konsegwenzi tagħhom; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġa lill-Istati Membri biex jergħu jkabbru msaġar 
f'zoni affettwati minn nixfiet ċikliċi u nirien fuq bażi ta' rispett għall-bijoklima u l-
karatteristiċi ekoloġiċi tagħhom, u jittama li r-riabilitazzjoni tal-pajsaġġ rurali u urban 
tkun ittrattata bħala kwistjoni ta' importanza partikolari, b'kunsiderazzjoni xierqa għall-
karatteristiċi lokali speċifiċi; 

13. Jenfasizza l-irwol li għandhom il-programmi ambjentali fil-qafas tat-tieni pilastru tal-
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CAP fl-istabbiliment ta' inċentivi għall-prattiki agrikoli li jħarsu s-sostenibilità u l-
purezza tar-riżorsi ta' l-ilma; 

14. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex joħolqu sistema pubblika ta' assigurazzjoni 
agrikola, iffinanzjata mill-UE, bl-għan li tiggarantixxi dħul minimu għall-bdiewa f'każ ta' 
diżastri naturali bħan-nixfa, in-nirien u l-għargħar, u biex tħarishom mir-riskji u l-kriżijiet 
bħal dawk li reċentement laqtu lill-pajjiżi fin-Nofsinhar ta' l-Ewropa;

15. Jenfasizza l-ħtieġa li jkunu żviluppati politiki għall-prevenzjoni effettiva tan-nirien fil-
foresti, u jafferma mill-ġdid li l-Kummissjoni trid tappoġġa lill-Istati Membri fil-
monitoraġġ u l-prevenzjoni tan-nirien, b'finanzjament, b'mod partikulari, għall-miżuri 
xierqa ta' prevenzjoni tan-nirien fil-foresti bħall-waqqafa n-nar, passaġġi fil-foresti, punti 
ta' aċċess, punti ta' l-ilma u programmi ta' ġestjoni tal-foresta;

16. Huwa tal-fehma li l-iskarsezza ta' l-ilma u n-nixfiet ċikliċi aċċentwaw il-flaġell tan-nirien 
u tal-gravità tagħhom, żiedu l-fraġilità u r-riskju tal-qirda ta' ħafna speċi li huma 
karatteristiċi tal-foresti fil-pajjiżi tan-Nofsinhar ta' l-Ewropa, li għalihom il-foresti 
jirrappreżentaw, f'ħafna każi, ir-riżorsa naturali ewlenija;

17. Jiddeplora n-nuqqas ta' viżjoni tal-Kapijiet ta' l-Istat u tal-Gvern ta' l-Istati Membri meta 
ddeċidew li jnaqqsu l-fondi għall-iżvilupp rurali u jinnota li r-riżorsi aalokati skond it-
tieni pilastru huma limitati wisq biex ikunu ffaċċjati l-isfidi ġodda li toħloq il-bidla fil-
klima; jissuġġerixxi li l-Kummissjoni fil-White Paper li jmiss tagħha dwar l-adattament 
għall-bidla fil-klima tistudja t-twaqqif ta' fond speċifiku biex jiffinanzja azzjonijiet 
preventivi, għall-benefiċċju tas-setturi ekonomiċi kollha affettwati, inkluża l-agrikoltura.

18. Jenfasizza li r-reviżjoni tal-prijoritajiet tal-baġit tal-Komunità għandha tagħti prijorità 
aktar għolja lill-miżuri ambjentali u, b'mod partikulari, lill-politiki mfassla biex 
jikkumbattu l-effetti tal-bidla fil-klima, li jinkludu n-nixfa u l-iskarsezza ta' l-ilma, waqt li 
tiżgura li jkunu disponibbli r-riżorsi addizzjonali meħtieġa;

19. Jenfasizza li l-ippjanar għall-mudell agrikolu Ewropew għandu jqis il-perikli ambjentali 
l-aktar frekwenti u gravi kif ukoll l-iskarsezza ta' l-ilma u n-nixfa u li, f'dak il-kuntest, 
mekkaniżmu effettiv ta' l-immaniġġjar ta' kriżijiet għandu jikkostitwixxi element 
fundamentali tal-politika agrikola komuni Ewropea.
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