Kumitat Ekonomiku u Soëjali Ewropew

Ir-Riforma tal-Politika Agrikola Komuni: is-soëjetà ëivili tgħid tagħha!
Fl-Opinjoni 58/2012, il-KESE jāedded l-appell tiegħu lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex
jinŜamm baāit b’saħħtu għall-PAK li jammonta tal-anqas għal dak tal-perjodu baāitarju attwali.
Il-KESE jilqa’ b’sodisfazzjon l-isforz biex jiāu eliminati d-differenzi bejn il-livell ta’ appoāā li jirëievu l-bdiewa mill-Istati
Membri differenti. Il-karatteristiëi ewlenin għall-PAK futura f’termini ta’ ridistribuzzjoni tar-riŜorsi finanzjarji fost lIstati Membri għandhom ikunu l-bilanë, il-āustizzja u l-prammatiŜmu, filwaqt li titqies id-diversità madwar l-UE.
Barra minn hekk, f’xi Stati Membri, fejn għadhom qed jintuŜaw il-pagamenti storiëi, il-konverāenza bejn il-pakketti
nazzjonali b’Ŝieda mal-konverāenza interna se toħloq diffikultajiet. F’dawn il-kaŜijiet, il-konverāenza interna ser titlob
flessibilità, perjodu tranŜitorju itwal u tibdil progressiv tul il-perjodu kollu.
Il-KESE jappoāāja tnaqqis gradwali permezz ta’ limiti massimi għall-pagamenti diretti, u, kif stqarr f’Opinjonijiet
preëedenti, il-KESE jkompli jħeāāeā lill-Kummissjoni tadotta metodu ta’ implimentazzjoni li jikkunsidra l-ispeëifiëitajiet
tan-negozji ffurmati minn kooperattivi u assoëjazzjonijiet tal-produtturi agrikoli.
Il-KESE japprova d-deëiŜjoni li tiāi introdotta skema semplifikata ta’ appoāā għall-bdiewa Ŝ-Ŝgħar iŜda jiddubita kemm
ir-rati ta’ għajnuna li qed tipproponi l-Kummissjoni huma għoljin biŜŜejjed għall-promozzjoni tal-iŜvilupp tal-irziezet iŜŜgħar.
Konxju sew tad-diffikultajiet li tinvolvi d-definizzjoni tal-kunëett ta’ bidwi attiv, il-KESE jipproponi li definizzjoni bħal
din għandha tinkludi, fost ir-rekwiŜiti tagħha, il-produzzjoni u t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti agrikoli u l-ħolqien ta’ beni
pubbliëi u servizzi ta’ interess soëjali.
Il-KESE jappoāāja l-proposta tal-Kummissjoni li tqis l-istabbiliment ta’ bdiewa ŜgħaŜagħ bħala waħda mill-prijoritajiet
tal-Unjoni għall-iŜvilupp rurali, parzjalment permezz tal-implimentazzjoni ta’ sottoprogrammi tematiëi fil-qafas ta’
programmi tal-Ŝvilupp rurali. Il-KESE jilqa’ b’mod poŜittiv il-proposta li jiāi introdott appoāā għad-dħul għall-bdiewa
ŜgħaŜagħ li jibdew attività agrikola fil-qafas tal-ewwel Pilastru.
Il-komponent ta’ titjib ekoloāiku tal-ewwel Pilastru huwa mod kif wieħed jista’ joħloq rabta aktar b’saħħitha u
viŜibbli bejn il-pagamenti diretti u l-beni pubbliëi ambjentali prodotti mill-biedja. Il-KESE jemmen li din is-sistema
għandha tinŜamm sempliëi u għandha tiŜgura riŜultati ambjentali mill-bdiewa kollha madwar l-UE.
Il-KESE diāà ddikjara li Ŝ-Ŝamma tal-bijodiversità hija ħidma essenzjali u ewlenija li mhux biss tirrappreŜenta obbligu
etiku u morali iŜda wkoll għandha importanza strateāika fit-tul. JeŜistu biŜŜejjed raāunijiet ekonomiëi biex tittieħed
azzjoni aktar malajr u b’mod aktar effettiv.
Il-Kumitat jiābed l-attenzjoni għall-ħtieāa li jiāi Ŝgurat li ma jiāux injorati kompletament aspetti importanti tat-tieni
Pilastru. Għalhekk, il-prinëipju li 25 % tal-fondi jiāu allokati għal miŜuri ta’ protezzjoni tal-klima u tal-ambjent huwa
importanti. Għandu jiāi stabbilit ukoll ammont minimu tal-anqas għall-approëë LEADER.
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Element poŜittiv ħafna fil-proposta tal-Kummissjoni huwa l-introduzzjoni tas-Sħubijiet Ewropej għall-Innovazzjoni.
Il-KESE jqis li t-tieni Pilastru għandu jirrifletti l-problemi enormi tan-nixfa, l-eroŜjoni tal-ħamrija u d-deŜertifikazzjoni firreājuni tan-Nofsinhar u tal-Mediterran tal-UE u jirrakkomanda li titfassal miŜura speëjali għall-indirizzar ta’ din ilkwistjoni. Fl-istess waqt jeħtieā li jiāu kkunsidrati wkoll l-ispejjeŜ addizzjonali li jāarrbu l-Istati Membri fit-Tramuntana
tal-UE sabiex ineħħu l-ilma Ŝejjed mill-art li tintuŜa għall-agrikoltura.
Filwaqt li jikkunsidra l-kundizzjonijiet serji li qed jiffaëëjaw l-attivitajiet agrikoli fir-reājuni muntanjuŜi u fil-gŜejjer, il-KESE
jipproponi li l-Kummissjoni testendi r-rata ta’ kofinanzjament ta’ 85 % mhux biss għaŜ-Ŝoni inqas Ŝviluppati, iŜda wkoll
għar-reājuni muntanjuŜi u għall-gŜejjer. Fir-rigward taŜ-Ŝoni Ŝvantaāāati, jeħtieā li tiāi riveduta d-definizzjoni ādida
proposta ta’ “Ŝoni oħra”.
Bil-għan li tissaħħaħ il-politika tagħhom dwar l-iŜvilupp rurali, l-Istati Membri jingħataw il-possibilità li jittrasferixxu
fondi mill-pakkett tagħhom tal-pagamenti diretti għal dak tal-iŜvilupp rurali. Fl-istess ħin, l-Istati Membri li fihom il-livell
ta’ appoāā dirett għadu aktar baxx minn 90 % tal-medja Ewropea jingħataw il-possibilità li jittrasferixxu fondi millpakkett tagħhom tal-iŜvilupp rurali għal dak tal-pagamenti diretti. Il-KESE jirrakkomanda li l-Kummissjoni ŜŜid ilflessibilità mit-tieni Pilastru għall-ewwel Pilastru I minn 5 % għal 10 %.
L-instabbiltà estrema fil-prezzijiet li kien hemm fi snin reëenti tindika l-ħtieāa għal strumenti ta’ āestjoni tas-suq aktar
effettivi. Skont it-Trattati, wieħed mill-għanijiet tal-PAK huwa l-istabbilizzar tas-swieq. Swieq stabbli huma importanti.
Għal din ir-raāuni, il-KESE jemmen li l-pakkett ta’ għodod tal-istrumenti tas-suq għandu jkun ħafna aktar ambizzjuŜ
sabiex jevita ëaqliq kbir fil-prezzijiet.
Billi 77 % tas-suq tal-ikel fl-UE-27 diāà huwa kkontrollat minn ħmistax-il katina kummerëjali biss, il-KESE jħoss li hemm
bŜonn ta’ sforzi sabiex il-provvista kummerëjali tiāi bbilanëjata kontra s-saħħa tas-suq tad-distribuzzjoni u li għandu
jiāi kkunsidrat jekk il-liāi tal-kompetizzjoni hix biŜŜejjed biex tevita d-dominanza fuq is-suq u l-prattiki kuntrattwali
dubjuŜi.
Huwa kruëjali li tissaħħaħ il-poŜizzjoni tal-bdiewa u l-organizzazzjonijiet tagħhom fil-katina tal-provvista alimentari bilgħan li jiāi Ŝgurat profit aħjar fis-swieq. Huwa importanti ferm ukoll li r-regoli tal-UE għall-kompetizzjoni jiāu aāāustati
sabiex jippermettu lill-organizzazzjonijiet u l-kooperattivi tal-produtturi li jsaħħu l-poŜizzjonijiet tagħhom fis-suq. Bilgħan li jikber il-poter ta’ negozjar tal-bdiewa fi ħdan il-katina tal-produzzjoni, il-KESE jqis ukoll neëessarju li jinħolqu
kundizzjonijiet għall-iŜvilupp ta’ ktajjen ta’ provvista qosra li huma direttament āestiti mill-bdiewa.
Il-Kumitat jemmen li l-istrumenti għall-āestjoni tar-riskju għandhom jikkontribwixxu biex tonqos il-varjazzjoni fid-dħul u
l-instabbiltà tas-suq. It-tisħiħ tal-prodotti tal-assigurazzjoni u l-ħolqien ta’ fondi mutwi għandu jgħin lill-bdiewa li qed
jiffaëëjaw volatilità ogħla fis-suq, dawk li huma aktar esposti għal mard ādid tal-annimali u tal-pjanti kif ukoll għal
kundizzjonijiet tat-temp ħŜiena iktar frekwenti.
Sabiex jiāi assigurat li l-azzjoni tal-Fond Ewropew tal-Globalizzazzjoni jkollu l-akbar impatt, il-KESE jemmen li l-fond
m’għandux jintuŜa biex jappoāāja l-agrikoltura Ewropea.
Il-KESE jemmen li l-PAK għandha tkun strument ewlieni li jiāāenera sħubijiet mal-konsumaturi, waqt li tiāi promossa linformazzjoni rilevanti fir-rigward ta’ kif l-ikel āie prodott tul il-katina ta’ valur jew ië-ëiklu ta’ ħajja tiegħu. Il-prodotti
għandhom ikunu jistgħu jiāu traëëati b’mod trasparenti mill-konsumatur, li jista’ jkun l-aħjar alleat sabiex tinkiseb
produzzjoni agrikola Ewropea aktar sostenibbli, li tirrispetta l-ambjent u li tiāāenera impjiegi aħjar.

