Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Il-Politika Agrikola
Komuni

Appoġġ kundizzjonali għall-proposti tal-Kummissarju Cioloş dwar ir-riforma talirziezet tal-UE
Fis-sena tal-ħamsin anniversarju tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) tal-UE, il-Kumitat
Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) laqa’ l-proposti leġislattivi tal-Kummissjoni
b’interess u nnota li ġew ikkunsidrati xi rakkomandazzjonijiet − iżda ċertament mhux
kollha − li għamel huwa stess f’opinjonijiet preċedenti. Ta’ importanza kbira huwa l-fatt li
l-Kumitat iddikjara b’mod ripetut li l-PAK futura trid tkun xprunata mid-determinazzjoni li
jiġi mħares il-mudell agrikolu Ewropew, li huwa bbażat fuq il-prinċipji tas-sovranità fuq likel, is-sostenibbiltà u r-rispons għall-ħtiġijiet reali tal-bdiewa u tal-konsumaturi.
Fil-fehma tal-KESE, il-mudell agrikolu Ewropew ma jistax jopera bil-prezzijiet u lkundizzjonijiet tas-suq dinji u ma jiġix b’xejn. B’risposta għall-isforzi tal-Kummissjoni biex
tibni sħubija ġdida bejn l-Ewropa u l-bdiewa tagħha, il-KESE jqis li minkejja li l-proposti
huma ffukati sew, għad hemm bżonn ta’ aġġustamenti sinifikanti f’għadd ta’ oqsma.
Aspett pożittiv tar-riforma l-ġdida mressqa mill-Kummissjoni Ewropea huwa l-isforz li
titnaqqas id-differenza fil-livell ta’ appoġġ mogħti lill-bdiewa fi Stati Membri differenti. Ilkaratteristiċi ewlenin għall-PAK futura f’termini ta’ distribuzzjoni mill-ġdid tar-riżorsi
finanzjarji fost l-Istati Membri għandhom ikunu l-bilanċ, l-imparzjalità u l-pragmatiżmu,
filwaqt li titqies id-diversità agrikola madwar l-UE.
PAK aktar ekoloġika
Bil-għan li tissaħħaħ il-politika tagħhom dwar l-iżvilupp rurali, l-Istati Membri jingħataw ilpossibilità li jittrasferixxu fondi mill-pakkett tagħhom tal-pagamenti diretti (Pilastru I) għal
dak tal-iżvilupp rurali (Pilastru II). Fl-istess ħin, l-Istati Membri li l-livell ta’ appoġġ dirett
tagħhom għadu aktar baxx minn 90 % tal-medja Ewropea għandhom jitħallew
jittrasferixxu fondi mill-pakkett tagħhom tal-iżvilupp rurali għal dak tal-pagamenti diretti.
B’ċerti limitazzjonijiet, dawn l-għażliet għandhom isiru darba u għall-perjodu ta’

MT

applikazzjoni kollu ta’ dan ir-Regolament. Barra minn hekk, il-KESE jixtieq li lKummissjoni żżid il-flessibilità mill-Pilastru II għall-Pilastru I minn 5 % għal 10 %.
Il-komponent ta’ titjib ekoloġiku tal-ewwel Pilastru huwa mod kif wieħed jista’ joħloq rabta
aktar b’saħħitha u aktar viżibbli bejn il-pagamenti diretti u l-beni pubbliċi ambjentali
prodotti mill-biedja. Iż-żamma tal-bijodiversità hija ħidma ewlenija li mhux biss
tirrappreżenta obbligu etiku u morali iżda li għandha wkoll importanza strateġika fit-tul.
Jeżistu biżżejjed raġunijiet ekonomiċi biex tittieħed azzjoni aktar malajr u b’mod aktar
effettiv.
Min-naħa l-oħra, it-tieni Pilastru għandu jirrifletti l-problemi enormi tan-nuqqas ta’ ilma, lerożjoni tal-ħamrija u d-deżertifikazzjoni fir-reġjuni tan-Nofsinhar u tal-Mediterran tal-UE,
u huwa għalhekk li l-KESE jirrakkomanda li titfassal miżura speċjali sabiex tiġi indirizzata
din il-kwistjoni. Iżda fl-istess waqt iridu jitqiesu l-ispejjeż addizzjonali li jġarrbu l-Istati
Membri tat-Tramuntana sabiex ineħħu l-ilma żejjed mill-art li tintuża għall-agrikoltura.
Fis-suq
Il-KESE jfakkar lill-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill li l-instabbiltà estrema filprezzijiet li kien hemm fi snin reċenti tindika l-ħtieġa għal strumenti ta’ ġestjoni tas-suq
aktar effettivi. Huwa jappella wkoll għal koordinazzjoni aħjar bejn il-provvista u ddomanda u bilanċ mill-ġdid tas-saħħa tas-suq tul il-katina tal-provvista tal-ikel. Skont itTrattati, wieħed mill-għanijiet tal-PAK huwa l-istabbilizzar tas-swieq. Is-swieq stabbli
huma importanti. Għal din ir-raġuni, il-KESE jemmen li l-pakkett ta’ għodod tal-istrumenti
tas-suq għandu jkun ħafna aktar ambizzjuż sabiex jiġi evitat ċaqliq kbir fil-prezzijiet.
Billi 77 % tas-suq tal-ikel fl-UE-27 diġà huwa kkontrollat minn ħmistax-il katina
kummerċjali biss, hemm bżonn ta’ sforzi sabiex il-provvista kummerċjali tiġi bbilanċjata
kontra s-saħħa tas-suq tad-distribuzzjoni. Għandu jiġi kkunsidrat jekk il-liġi talkompetizzjoni hijiex biżżejjed biex tevita li tfeġġ dominanza tas-suq u prattiki kuntrattwali
dubjużi.
Huwa kruċjali li tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-bdiewa u tal-organizzazzjonijiet tagħhom filkatina tal-provvista alimentari bil-għan li jiġi żgurat profitt aħjar mis-swieq. Il-KESE jilqa’
b’sodisfazzjon
l-estensjoni
tal-kopertura
tal-prodotti
għar-rikonoxximent
talorganizzazzjonijiet tal-produtturi, tal-assoċjazzjonijiet tagħhom u tal-fergħat konnessi talorganizzazzjonijiet. Huwa importanti ferm li r-regoli tal-UE għall-kompetizzjoni jiġu
aġġustati sabiex jippermettu lill-organizzazzjonijiet u l-kooperattivi tal-produtturi jsaħħu lpożizzjonijiet tagħhom fis-suq. Bil-għan li jissaħħaħ il-poter ta’ negozjar tal-bdiewa fi ħdan
il-katina tal-produzzjoni, il-KESE jqis ukoll neċessarju li jinħolqu kundizzjonijiet għalliżvilupp ta’ katini ta’ provvista qosra li huma direttament ġestiti mill-bdiewa.
Il-KESE jemmen li l-PAK għandha tkun strument ewlieni li jiġġenera sħubijiet malkonsumaturi, waqt li jħeġġeġ il-provvista ta’ informazzjoni rilevanti dwar kif l-ikel ġie
prodott tul il-katina ta’ valur jew iċ-ċiklu ta’ ħajja tiegħu. Il-prodotti għandhom ikunu jistgħu
jiġu traċċati b’mod trasparenti mill-konsumatur, li jista’ jkun l-aħjar alleat sabiex tinkiseb
produzzjoni agroalimentari Ewropea aktar sostenibbli, li tirrispetta l-ambjent u li tiġġenera
impjiegi aħjar.
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