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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa’ b’sodifazzjon il-fatt li l-Kummissjoni għandha l-ħsieb li tirrispondi għall-isfida tal-
bidla fil-klima u li tadatta l-politika tagħha għall-agrikoltura skond din l-isfida; jenfasizza 
l-kontribuzzjoni tat-trobbija intensiva ta’ l-annimali għall-emissjonijiet ta’ Gassijiet 
b’Effett Serra (GHG);   jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta proposti leġiżlattivi 
mmirati lejn it-tnaqqis ta' dawn l-emissjonijiet permezz tal-promozzjoni ta' agrikultura 
aktar estensiva u sostenibbli, speċjalment fit-trobbija ta' l-annimali; 

2. Jisħaq li l-iffinanzjar pubbliku tal-biedja għandu jkun marbut mar-rendiment fil-qasam ta’ 
l-ambjent, in-natura u l-benesseri ta’ l-annimali u għandu jkun bil-kundizzjoni li jkun 
hemm rispett lejn il-leġiżlazzjoni ambjentali essenzjali f’dawn l-oqsma (Konformità 
Diversifikata (“Cross-compliance”)); iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex ma ddgħajjifx id-
dispożizzjonijiet eżistenti ta’ konformità diversifikata (cross-complaince) permezz ta’ l’ 
hekk imsejħa simplifikazzjoni, u sabiex teżamina jekk dawn ir-rekwiżiti humiex biżżejjed 
sabiex jitrattaw l-impatt ambjentali tas-sistemi ta’ biedja attwali; jemmem li fl-iskema ta’ 
konformità diversifikata għandhom jiġu inklużi dispożizzjonijiet addizzjonali dwar l-użu 
ta’ l-ilma u l-emissjonijiet ta’ GHG;  

3. Jesprimi dispjaċir għall-fatt li l-Kummissjoni tilfet l-opportunità li titratta b’mod aktar 
wiesa’ il-problemi marbuta ma’ l-importazzjoni dejjem tiżdied ta’ ikel u għalf li ma 
jikkorrispondux ma’ l-istandards ta’ l-UE u għalhekk jirriskjaw li jdgħajfu l-kisbiet ta’ l-
UE fir-rigward ta’ kundizzjoijiet għall-għajnuna pubblika fl-oqsma ambjentali, tal-
benesseri ta’ l-annimali u dak tas-sigurtà soċjali; 

4. Jemmen li l-firda ta' għajnuna diretta mill-produzzjoni agrikola tista', fit-tul, 
tikkontribwixxi għat-tnaqqis ta’ l-impatt ambjentali negattiv ta' l-agrikoltura Ewropea, 
dejjem sakemm din tkun akkumpanjata minn appoġġ imsaħħaħ tal-prattiki sostenibbli fl-
iżvilupp rurali;   

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta ġabra koerenti ta’ proposti sabiex tistimula 
l-produzzjoni ta’ agroenerġija sostenibbli, inkluża skema ta’ ċertifikazzjoni għal 
agrofjuwils sostenibbli u rekwiżiti minimi għall-produzzjoni ta’ dawn  il-fjuwils;    

6. Jitlob għal rati għola ta’ modulazjoni u tal-pagamenti għal farms li jkunu kwalifikati, 
kundizzjonati u ta’ natura degressiva (qualified degressive single farm payments) inklużi 
kriterji ta' modulazjoni ambjentali u soċjali;   iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tagħmel 
aktar fondi disponibbli għall-politiki ta’ l-iżvilupp rurali; jinsab, madanakollu, imħasseb 
dwar it-tendenza attawali fl-Istati Membri li jiffukaw il-programmi ta’ żvilupp rurali 
tagħhom fuq investimenti fil-biedja;  jemmen, li l-fondi għall-iżvilupp rurali għandhom 
primarjament jintużaw għal programmi agroambjentali, miżuri tat-tip Leader u approċċi 
oħrajn aktar integrati lejn ekonomiji rurali sostenibbli;  
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7. Jinsab imħasseb li t-tneħħija tas-‘serħan’ obbligatorju ser inaqqas iz-zoni agrikoli 
sostenibbli għal raġunijiet ta’ konservazzjoni, jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tippreżenta proposta leġiżlattiva għall-ħolqien jew il-preservazzjoni ta’ habitats naturali u 
prattiki estensivi li jsaħħu l-bijodiversità, speċjalment fl-aktar zoni agrikoli produttivi;  

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta ġabra koerenti ta’ proposti sabiex iżżomm l-
attività agrikola sostenibbli għaddejja speċjalment f’zoni anqas favoriti, billi dawn huma 
ta’ importanza kruċjali għall-ħarsien ta’ sistemi tal-biedja favur il-bijodiversità;

9. Jenfasizza l-importanza ta’ mergħat (grasslands) permanenti għall-ħarsien tal-
bjiodiversità agrikola, u jistieden lill-Kummissjoni sabiex tirrimedja l-punti dgħajfa fil-
prevenzjoni tal-konverżjoni ta' mergħat f’art għall-produzzjoni tal-ħxejjex.


