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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali, 
bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jinnota li f'ħafna nħawi, il-produzzjoni ta' l-inbid tippreserva l-wirt kulturali u l-pajsaġġ 
u hi miżgħuda bi tradizzjonijiet lokali; jemmen li, meta jkun qed jiġi rranġat ir-
regolament li jirregola s-settur ta' l-inbid, l-UE għandha bżonn tqis serjament il-fatt li l-
popolazzjoni dejjem qed tonqos li qed itellef l-għajxien f'ħafna reġjuni Ewropej. 

2. Jindika li d-diffikultajiet li qed jaffaċċjaw lis-settur ta' l-inbid, bħall-produzzjoni żejda, 
il-konsum ta' l-inbid li fl-UE qed jonqos b'mod sinifikanti (speċjalment ta' l-inbid għall-
mejda), l-importazzjoni ta' l-inbid minn pajjiżi terzi li dejjem tiżdied, l-istokkijiet dejjem 
jiżdiedu ta' l-inbid li huma aktar mill-produzzjoni ta' sena u ftit hemm ċans li jinbiegħu, 
kollha joħolqu pressjoni li tiġbed il-prezzijiet u d-dħul tal-produtturi 'l isfel.

3. Jinnota li minħabba dawn l-isfidi li dejjem jiżdiedu u x-xejriet negattivi fil-bilanċ bejn 
it-talba u l-provvista fis-settur ta' l-inbid, hemm bżonn ta' titjib fit-regolamenti li 
jirregolaw lis-settur sabiex isir sostenibbli u kompetittiv, waqt li jinżammu l-
mekkaniżmi speċifiċi għall-organizzazzjoni komuni tas-suq.

4. Iqis li kwalunkwe riforma trid tqis kif suppost il-fatt li s-settur ta' l-inbid huwa s-sors 
prinċipali ta' impjiegi u prosperità f'diversi reġjuni Ewropej u li l-kwalità tal-
produzzjoni ta' l-inbid Ewropew hija ewlenija fid-dinja; jemmen li kwalunkwe riforma 
trid tiffoka fuq kif se tinżamm il-pożizzjoni dominanti tal-produtturi Ewropej ta' l-inbid; 
jemmen ukoll li, jiġri x'jiġri, għandu jiġi evitat kwalunkwe pass lejn in-
nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid tal-Politika Agrikola Komuni (CAP) permezz ta' pakketti 
nazzjonali, kif meqjus fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Ġunju 20061.

5. Jenfasizza l-bżonn li l-baġit Komunitarju jinżamm u li ma jiġux trasferiti fondi mill-
ewwel għat-tieni pilastru tal-CAP, li jikkonċerna l-iżvilupp rurali.

6. Iqis li reġim ta' tagħżiq biex jinqalgħu l-għeruq kif diskuss mill-Kummissjoni fil-
Komunikazzjoni tagħha tat-22 ta' Ġunju 20062 jagħmel ħsara serja lis-sitwazzjoni 
ekonomika u soċjali fir-reġjuni Ewropej u ma jikkonformax ma' l-objettiv ta' koeżjoni 
ekonomika u soċjali ddikjarat fit-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea; jindika li 
l-Komunità qabbdet lilha nnifisha biex tkompli għaddejja bl-"azzjonijiet tagħha li 
jwasslu biex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u soċjali" (Artikolu 158(1) tat-Trattat 
KE), b'enfasi speċjali fuq it-tnaqqis tad-"diverġenzi bejn il-livelli ta’żvilupp tar-reġjuni 
varji u r-ritard ta’ dawk ir-reġjuni jew gżejjer li huma anqas favoriti, inklużi iż-żoni 
rurali" (Artikolu 158(2) tat-Trattat KE).

7. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi miżuri għall-modernizzar tat-tekniki Ewropej 
għall-produzzjoni ta' l-inbid, tal-metodi ta' kummerċjalizzar u t-tikkettar u għat-titjib tat-

  
1 COM(2006)0319.
2 COM(2006)0319.



PA\642467MT.doc PE 382.343v01-004/4PA\642467MT.doc

MT

talba tal-konsumatur.

8. Jemmen bil-qawwa li għandha ssir disponibbli għajnuna speċjali għall-inħawi u r-
reġjuni li jsoffru minn ċertu żvantaġġi li jaffettwaw il-kapaċitajiet ta' produzzjoni
tagħhom.

9. Jipproponi li kwalunkwe riforma għandha tiġi implimentata progressivament, waqt li 
ssir dispożizzjoni għal perjodi ta' tranżizzjoni kif ukoll għal evalwazzjoni kontinwa ta' l-
effetti tar-riforma fuq is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali tar-reġjuni Ewropej.

10. Jitlob lill-Kummissjoni biex fil-proposta tagħha għal riforma ta' l-organizzazzjoni tas-
suq komuni tqis il-fatt li s-settur ta' l-inbid hu parti mill-istrateġija għal żvilupp rurali 
peress li jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli tar-reġjuni u l-biċċa l-kbira ta' l-
impjiegi maħluqa mis-settuq ta' l-inbid jitwettqu fl-inħawi rurali.


