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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

Din in-nota twieġeb għal talba biex jiġu pprovduti rakkomandazzjonijiet politiċi lill-Membri 

tal-Kumitat AGRI dwar titjib possibbli tal-mekkaniżmi attwali tal-pagamenti diretti fid-dawl 

tal-isfidi futuri għall-agrikoltura tal-UE. Il-ġejjieni tal-pagamenti diretti huwa ċentrali għad-

dibattitu dwar PAK futura minħabba l-importanza tagħhom kemm fl-għadd totali ta’ appoġġ 

li jirċievu l-bdiewa kif ukoll fil-baġit tal-PAK. It-trasferimenti tal-baġit huma l-akbar element 

ta’ appoġġ għall-introjti tal-azjendi agrikoli tal-UE. Il-pagamenti diretti ammontaw għal 

madwar 72 % tal-baġit tal-PAK u għal ftit inqas minn 30 % tal-baġit kollu tal-UE fil-perjodu 

2013–2015. 

 

In-nota hija biċċa xogħol ta’ strutturar u sintesi, li tipprova tassisti lill-Membri tal-Kumitat 

AGRI billi sistematikament tistabbilixxi l-għażliet disponibbli lill-MPEs, jekk dawn ikunu 

jixtiequ jikkunsidraw aktar riformi tal-PAK. 

 

Il-Kapitolu 2 jiddeskrivi l-istruttura tal-pagamenti diretti wara r-riforma tal-PAK tal-2013. Il-

pagamenti diżakkoppjati, fil-forma ta’ Skema ta’ Pagamenti Bażiċi u l-iSkema ta’ Pagament 

Simplifikat skont l-erja, jibqgħu l-iktar saff importanti, iżda saffi oħrajn ġew miżjuda, inkluż 

pagament ta’ ekoloġizzazzjoni u pagament għall-bdiewa żgħażagħ li huma obbligatorji 

għall-Istati Membri, kif ukoll skemi ta’ appoġġ akkoppjat, bdiewa żgħar u żoni 

b’limitazzjonijiet naturali li huma fakultattivi għall-Istati Membri. Ir-riforma tal-2013 żiedet 

ħafna flessibilità għall-Istati Membri fir-rigward ta’ kif jistgħu jimplimentaw l-iskema ta’ 

pagamenti diretti.  

 

Il-formula  tal-“konverġenza esterna” wasslet għal ridistribuzzjoni limitata iżda mingħajr 

preċedent tar-riżorsi tal-Pilastru 1 tal-PAK bejn l-Istati Membri. Madankollu, ma biddlitx il-

klassifikazzjoni relattiva tal-pajjiżi, u għad hemm differenzi sinifikanti fil-livelli ta’ pagament 

għal kull ettaru, partikolarment fost l-Istati Membri l-qodma u bejn l-Istati Membri l-qodma 

u l-ġodda. 

 

Tnax mit-18-il pajjiż li japplikaw l-iskema ta’ pagamenti bażiċi(BPS) xorta se jużaw il-

mudell ta’ konverġenza parzjali fl-2020. L-erja ta’ art eliġibbli x’aktarx żdied wara r-riforma 

tal-2013. L-aktar popolari mill-miżuri magħżula mill-Istati Membri kien l-appoġġ akkoppjat, 

li ġie introdott mill-Istati Membri kollha ħlief mill-Ġermanja. Ħmistax-il Stat Membru għażlu 

l-iskema għall-bdiewa żgħar, li tkopri 41 % tal-bdiewa tal-UE u 5 % tal-art agrikola tagħha. 

 

L-Istati Membri għamlu wkoll użu wiesa’ mill-flessibilità mogħtija li jehmżu kundizzjonijiet 

varji mal-pagament ta’ ekoloġizzazzjoni. 

 

Il-Kapitolu 3 jistaqsi jekk is-sistema ta’ pagamenti diretti l-ġdida hijiex qed tilħaq l-objettivi 

tagħha u jekk hijiex adegwata għall-iskop tagħha. Id-dħul tal-azjendi agrikoli għadu 

dipendenti sew fuq dawn il-pagamenti. Abbażi tad-data FADN matul il-perjodu 2004–2013, 

il-kontribut tal-pagamenti diretti għad-dħul nett tal-azjendi agrikoli kien ta’ 47 %, dak ta’ 

trasferimenti pubbliċi oħra kien ta’ 15 % u dak mid-dħul mis-suq kien ta’ 38 %. Is-sehem 

medju ta’ pagamenti diretti kien baxx ta’ madwar 7 % fuq l-azjendi tal-ortikultura u kien 

għoli saħansitra ta’ 101 % fuq azjendi ta’ “bhejjem li jirgħu oħrajn” matul dan il-perjodu. 

 

Ir-riforma tal-2013 introduċiet diversi miżuri biex tipprova tibbilanċja d-distribuzzjoni tal-

pagamenti diretti bejn l-azjendi. Madankollu, tnaqqis gradwali u limiti massimi ma kellhom 

kważi l-ebda impatt fuq id-distribuzzjoni tal-pagamenti bejn l-azjendi, għalkemm il-

pagament ridistributtiv jista’ jaqdi rwol aktar importanti għalkemm jibqa’ limitat. Il-biċċa l-
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kbira tal-pagamenti diretti fil-perjodu ta’ programmar attwali se jkomplu jitwasslu lejn l-

azjendi b’introjtu mill-biedja li huwa ogħla mill-punt medjan tal-introjtu tal-azjendi agrikoli. 

 

L-effetti ta’ kapitalizzazzjoni jnaqqsu l-benefiċċji ta’ pagamenti diretti għal bdiewa eżistenti 

u jżidu l-ispejjeż tad-dħul u t-tkabbir għal bdiewa żgħażagħ u li qed jespandu. Il-pagamenti 

diretti naqqsu l-ħruġ ta’ wħud mill-bdiewa mill-agrikoltura u r-riallokazzjoni tal-art lejn 

azjendi aktar effiċjenti. Il-pagamenti diretti jikkontribwixxu biex jistabbilizzaw id-dħul tal-

azjendi agrikoli. Madankollu, huma mhumiex immirati sew minħabba li mhumiex 

speċifikament iffokati fuq dawk l-azjendi agrikoli li qed jiffaċċjaw l-ogħla livelli tal-varjabilità 

tal-introjtu. Il-pagamenti diretti ġeneralment għandhom relazzjoni negattiva mal-

produttività agrikola, għalkemm it-tranżizzjoni lejn pagamenti diżakkoppjati naqqset it-telf 

tal-effiċjenza relatat mal-pagamenti preċedenti parzjalment akkoppjati. 

 

Id-data disponibbli ma tistax tipprovdilna informazzjoni diretta dwar il-benefiċċji ambjentali 

dovuti għall-prattiki ta’ ekoloġizzazzjoni. Il-fatt li ż-żamma tar-rekwiżit ta’ bwar permanenti 

u l-obbligu tad-diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ wasslu għal tibdil minimu fl-użu tal-art, u 

l-fatt li l-maġġoranza kbira tal-art irreġistrata fi EFAs (Erjas b’Fokus Ekoloġiku) tintuża għal 

għażliet produttivi, huma indikazzjonijiet li x’aktarx huma baxxi l-benefiċċji ambjentali 

addizzjonali, b’rabta mal-linja bażi ta’ qabel l-ekoloġizzazzjoni, bi nfiq ta’ EUR 12-il biljun 

kull sena. L-għażliet ta’ ekoloġizzazzjoni magħmula mill-Istati Membri u mill-bdiewa ma 

jissuġġerixxux li f’ħafna mill-każijiet ittieħdu l-opportunitajiet li joffru valur ambjentali 

sinifikanti. 

 

Mhemmx sfidi speċifiċi u prodotti pubbliċi speċifiċi li għalihom ir-reazzjoni politika xierqa 

hija pagament uniformi, stabbilit u diżakkoppjat għal kull ettaru. Hemm bżonn li jiġu 

ristrutturati l-pagamenti diretti għal sett ta’ pagamenti mmirati ffokati fuq għanijiet 

speċifikati tajjeb. 

 

Tliet mudelli differenti qed jiġu proposti biex jgħinu fl-identifikazzjoni ta’ deċiżjonijiet 

ewlenin għall-Membri tal-Kumitat AGRI dwar il-ġejjieni tal-pagamenti diretti. 

 Il-Mudell 1 jassumi li dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet ittawlu l-istruttura attwali ta’ 

pagament dirett għall-perjodu ta’ pprogrammar li jmiss, iżda jixtiequ jagħmlu 

aġġustamenti tekniċi lil-leġiżlazzjoni biex titjieb l-effettività tagħha u biex tiġi 

ssimplifikata l-amministrazzjoni tagħha. 

 Il-Mudell 2 isegwi l-eżempju tal-Istati Uniti fejn il-pagamenti diretti diżakkoppjati 

huma eliminati u l-iffrankar jintuża jew biex jintroduċu pagamenti “antiċikliċi” jew 

inkella sett ta’ għodod ta’ stabbilizzazzjoni tal-introjtu. L-ebda mertu ma jidher fil-

pagamenti “antiċikliċi”. Teżisti raġuni biex ir-riżorsi jgħaddu għand l-għodod ta’ 

stabbilizzazzjoni tal-introjtu, iżda dawn għandhom jitmexxew prinċipalment fil-livell 

tal-Istati Membri. 

 Il-Mudell 3 jerġa’ jqis il-pagament ta’ ekoloġizzazzjoni u jqis erba’ għażliet differenti 

biex jissostitwixxih. Dawn jinkludu l-bdil lura tal-obbligi ta’ ekoloġizzazzjoni lejn il-

kundizzjonalità; is-sostituzzjoni tal-ekoloġizzazzjoni b’approċċ “menu” fil-livell tal-

Istati Membri/fil-livell reġjonali; l-adozzjoni ta’ obbligi ta’ “ekoloġizzazzjoni” li skontu 

l-intitolament għal pagament bażiku jitqies bħala kondizzjonali fuq il-parteċipazzjoni 

f’miżura agrikola-ambjentali-klimatika (AECM) bażika fil-Pilastru 2; u t-trasferiment 

ta’ pagamenti ta’ ekoloġizzazzjoni lejn AECM volontarja fil-Pilastru 2. 

 



Il-ġejjieni tal-pagamenti diretti 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 5 

Is-sistema attwali ta’ pagamenti diretti la hija sostenibbli fuq medda twila ta’ żmien u 

lanqas ma hija mfassla biex indirizza l-isfidi li qed jiffaċċjaw il-bdiewa u l-ġesturi tal-art fl-

Ewropa llum u fil-ġejjieni. Il-Kapitolu 5 jressaq struttura rakkomandata għall-ġejjieni tal-

pagamenti diretti, abbażi tas-sett ta’ prinċipji li ġejjin: 

 Il-pagamenti għandhom jiġu mmirati fuq objettivi speċifiċi b’orjentazzjoni ċara lejn 

ir-riżultati. 

 Il-pagamenti għandhom jiġu ristrutturati fi ħdan PAK b’pilastru wieħed, 

ipprogrammat u pluriennali. 

 Il-kofinanzjament nazzjonali għandu jkun meħtieġ għan-nefqa kollha tal-PAK. 

 Il-pagamenti diretti diżakkoppjati għandhom jitneħħew gradwalment matul perjodu 

tranżitorju mħabbar minn qabel. 

 L-iffrankar għandu jkun ridirett lejn aktar infiq fuq il-ġestjoni tar-riskji, it-titjib tal-

kompetittività, l-azzjoni klimatika u beni pubbliċi ambjentali. 

 L-intitolament għall-pagament għandu jiġi sostitwit b’qafas kuntrattwali bejn il-

bdiewa u l-awtoritajiet pubbliċi.  

 Il-kundizzjonalità u l-pagament ta’ ekoloġizzazzjoni għandhom jiġu sostitwiti b’ 

‘ekoloġizzazzjoni kondizzjonali’ fejn l-ibbenefikar mill-appoġġ pubbliku għandu jkun 

kondizzjonali fuq il-parteċipazzjoni fi skema bażika (baxxa) ambjentali mfassla mill-

Istat Membru. 

 L-allokazzjoni tar-riżorsi tal-baġit għandha tkun ibbażata fuq inċentivi sabiex il-

baġits jiġu allokati għall-Istati Membri abbażi tal-prestazzjoni kif ukoll tal-ħtiġijiet. 

 

Limitu indikattiv tal-baġit tal-PAK fl-2025 huwa mħejji biex juri l-effetti ta’ dawn l-għażliet 

differenti. L-elementi kollha fl-istruttura rakkomandata għal pagamenti diretti futuri lill-

bdiewa huma familjari fil-PAK attwali. Dak li qed jiġi propost huwa t-tfassil mill-ġdid ta’ 

dawn il-pagamenti sabiex ikunu aktar effettivi fil-kisba tal-objettivi tagħhom, biex il-bdiewa 

jkunu jistgħu jifhmuhom aħjar, biex jagħtu aktar flessibilità lill-awtoritajiet nazzjonali, u 

jipprovdu aktar valur għall-flus lill-kontribwenti. Dawk li jfasslu l-politika jistgħu jiddeċiedu 

l-pass li bih din it-tranżizzjoni tista’ sseħħ. Dak li huwa importanti huwa li riformi individwali 

għal kwalunkwe element tal-iskema ta’ pagamenti diretti jkunu konsistenti mal-proposta ta’ 

direzzjoni ta’ vvjaġġar fuq medda twila ta’ żmien. 

 

Madankollu, il-benefiċċji tat-tranżizzjoni lejn approċċ aktar immirat huma konvinċenti 

biżżejjed li dewmien ikun ħasra. 
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Il-PAK tassew biddlet l-approċċ tagħha lejn is-swieq agrikoli mill-1993. L-orjentazzjoni tas-

suq u l-pagamenti diretti minflok prezz strett jew kontrolli tal-forniment huma l-prinċipji l-

ġodda. Il-miżuri tas-suq inżammu mgħajjxa iżda kważi wieqfa għall-biċċa l-kbira tal-

prodotti bażiċi, disponibbli għall-attivazzjoni f’ċirkostanzi eċċezzjonali. Ġiet stabbilita riżerva 

għall-kriżi. Saret possibbli l-assistenza għal assigurazzjonijiet u l-Fondi Mutwi. L-Istati 

Membri għamlu użu mhux uniformi minnhom. Minkejja dawn l-għodod ġodda tal-

immaniġġjar tar-riskju, il-booms u l-kriżijiet reċenti xekklu lis-settur tal-biedja b’mod 

qawwi biżżejjed biex tiġi ddubitata l-adegwatezza tal-PAK il-ġdida biex tlaħħaq ma’ tfixkil 

fis-suq. 

Is-suq tal-ħalib tal-UE intuża bħala studju tal-każ sabiex jiġi spjegat kif taħdem kriżi 

agrikola pjuttost tipika. Sabiex jiġi spjegat it-tħaddim tas-suq tal-ħalib u jinħolqu xenarji ta' 

politika kontrafattwali, bnejna mudell simplifikat ad hoc ikkalibrat fuq is-snin 2013–15.  

L-agrikoltura qed issir sensittiva għal disturbi tal-prezzijiet, iżda parti minn din is-

sensittività hija kkawżata minn intervent pubbliku attwali. Billi qed jiġi stimulat il-

mekkaniżmu tar-reazzjoni ta' forniment, il-pagamenti diretti attwali huma parti mill-

problema.  

Ir-riżerva għal kriżi hija għodda dgħajfa wisq biex tlaħħaq mat-tfixkil fis-suq. It-

trasferiment ta’ riżorsi baġitarji mill-Pagamenti Bażiċi huwa meħtieġa biex il-mezzi 

finanzjarji jkunu sikuri, u aktar adegwati għall-isfida tal-volatilità tal-prezzijiet. Ir-Riżerva 

m’għandhiex tiffoka fuq ir-rwol tagħha ta’ salvataġġ għall-azjendi agrikoli f’diffikultà 

finanzjarja; għandha wkoll tagħti messaġġ għall-futur. Għandhom jittieħdu lezzjonijiet mill-

kriżi tas-sistema bankarja biex jiskoraġġixxu pjanijiet tan-negozju riskjużi u mġiba tal-

forniment mhux prudenti, u jiġu ppremjati inizjattivi ta’ taffija tar-riskji fost il-bdiewa. 

Miżuri tas-suq kurattivi ex post jistgħu jkunu effettivi, iżda dawn zgur mhumiex l-ewwel l-

aħjar soluzzjoni. Hu bla dubju li l-irtirar mis-suq huwa effettiv iżid il-prezzijiet fuq medda 

qasira ta’ żmien, għalkemm tnixxijiet huma inevitabbli. Iżda l-effettività ma jfissirx l-

effiċjenza. Jekk l-għan reali huwa stabilizzazzjoni stretta, l-aħjar għażla hija li l-istituzzjoni 

responsabbli tbiegħ l-istokka pubbliċi meta l-prezzijiet jiżdiedu. Hu ċar li dan huwa dak li l-

PAK tas-snin 1970 u 80 ma setgħetx tagħmel b’suċċess minimu. 

In-nuqqas ewlenini tal-irtirar huwa li jasal tard wisq fil-proċess ekonomiku meta l-

merkanzija tkun diġà ġiet prodotta u jkollha riżorsi ta' spejjeż. Dawk favur intervent 

għandhom jiġu mfakkra tal-eċċessi fit-tul tal-PAK ta’ qabel l-1993, u tal-inċentivi xipli 

mogħtija għall-ħolqien tal-valur. Jeħtieġ li jerġgħu jitfasslu l-objettivi ddikjarati ta’ ħżin 

pubbliku fl-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq. Jeħtieġ li jiġu ċċarati l-objettivi usa’ mill-

“evitar ta' kwalunkwe tfixkil fis-suq”.  

Is-sistema għandha tkun kapaċi tagħti inċentivi finanzjarji biss lill-produtturi li huma lesti 

jikkoordinaw dwar l-evitar u l-mitigazzjoni tal-kriżi. L-intervent jgħolli l-prezzijiet għall-

produtturi kollha f’suq uniku, u b’hekk jipprovdi xorta oħra ta’ prodott pubbliku. Beni 

pubbliċi huma madankollu suġġetti għall-parassitiżmu; għalhekk, l-intervent huwa strument 

dgħajjef għall-għoto tal-inċentivi korretti. 

L-Għajnuna għall-ħżin privat (PSA) jidher li għandha xi wħud mill-vantaġġi tal-ħżin 

pubbliku, mingħajr ma tillimita d-domanda. Din tista’ tgħin biex tiżviluppa ftuħ fis-swieq 

barranin, iżda l-qligħ fl-ishma tas-suq internazzjonali għall-prodotti bażiċi huwa riversibbli 

faċilment, meta l-vantaġġ fil-prezz jintilef. PSA tista’ tiżgura b’mod dejjiemi li jkun hemm 

ħwienet barranin jekk aktar prodotti pproċessati ta’ kwalità għolja jkunu eliġibbli. 
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Implimentazzjoni iktar flessibbli ta’ PSA tista’ tgħin biex jinħatfu l-opportunitajiet 

kummerċjali tal-ħwienet kummerċjali. 

L-għajnuna alimentari hija ħafna inqas estensiva fl-UE milli fl-Istati Uniti, fejn l-għan huwa 

li tiżdied id-domanda filwaqt li jiġu mgħejuna l-foqra. L-għajnuna alimentari ma tantx tista’ 

tkun għodda biex tittratta d-disturbi, peress li l-iskopijiet ta’ għajnuna primarja huma 

differenti.  

Sa issa, skemi ta’ ġestjoni tar-riskji fl-UE m'humiex żviluppati, b’mod partikolari rigward l-

istabbilizzazzjoni tad-dħul. Apparati li jkopru r-riskji naturali ta’ daqs normali jistgħu 

jinżammu fil-Pilastru 2 fid-dawl tal-karattru lokali frekwenti tagħhom. Il-ġestjoni u r-

regolamentazzjoni tar-riskju tal-prezz, madankollu, huma marbuta wisq mill-qrib ma’ 

miżuri tas-suq biex jitfasslu, jiġu ffinanzjati u mmonitorjati taħt il-prinċipju tas-

sussidjarjetà. Dawn għandhom jinħolqu u jiġu amministrati flimkien ma’ miżuri tas-suq, u 

anke mar-riżerva għall-kriżijiet. 

L-Artikolu 39 tar-Regolament 1305/2013 (IST) teħtieġ reviżjoni u estensjoni. Id-definizzjoni 

ta’ dħul hija ġenerali wisq u tista’ twassal għal effetti fid-distribuzzjoni mhux mixtieqa bejn 

il-bdiewa u l-Istati Membri, u timmina l-kundizzjonijiet ekwi fis-suq uniku. 

It-terminu “Fondi Mutwi” huwa qarrieqi; peress li xokkijiet fil-prezzijiet huma sistemiċi f’suq 

uniku, ma jistgħux jiġu assigurati billi jinġabru kontribuzzjonijiet mingħand bdiewa li 

jiffaċċjaw l-istess xokkijiet fil-prezzijiet fl-istess ħin. Aħna niffavorixxu Skema ta' 

"Finanzjament Simetriku" fejn il-fondi tal-UE jkunu daqs il-kontribuzzjonijiet tal-bdiewa 

meta l-kumpens ikun attivat. 

Il-mitigazzjoni hija l-istrateġija ewlenija biex inlaħħqu ma’ xokkijiet eżoġeni.  Strumenti 

ewlenin jikkonsistu fil-parteċipazzjoni fl-IST, it-tfaddil ta’ prekawzjoni, il-limitazzjoni tal-

iskopertura għar-riskju li ġej minn speċjalizzazzjoni eċċessiva jew imġiba finanzjarja 

kuraġġuża. L-interventi u l-irtirar għandhom kamp ta’ applikazzjoni limitat, bl-eċċezzjoni ta’ 

prodotti bħall-frott u l-ħxejjex, fejn il-volatilità hija eċċezzjonalment għolja, prinċipalment 

minħabba kawżi naturali u eżoġeni. 

Strateġiji preventivi huma possibbli għal setturi ċikliċi u huma l-aktar effiċjenti. Iżda dawn 

jeħtieġu li jiġi evitat in-nuqqas ta’ koordinazzjoni bejn il-produtturi u l-gruppi ta’ produtturi, 

u dan jista’ jsir biss b’għodod ta’ politika li huma b’saħħithom biżżejjed biex jinfluwenzaw l-

imġiba, iżda rotob biżżejjed biex jiġi evitat nuqqas politiku assoċjat ma’ kwoti ta’ 

produzzjoni. 

Futur promettenti għall-agrikoltura tal-UE jmur lil hinn mill-prezzijiet imtejba u l-istabbiltà 

tad-dħul. Il-ħolqien tal-valur u l-kondiviżjoni tal-valur fil-katina tal-ikel, it-tħaddim tas-suq 

uniku sabiex jiġu żgurati kompetizzjoni b'kundizzjonijiet indaqs, il-kompetittività marbuta 

mal-prezzijiet u dik mhux marbuta mal-prezzijiet tas-settur tal-biedja tal-UE huma 

kwistjonijiet strateġiċi. Il-PAK u l-OKS unika parzjalment jindirizzaw xi wħud minnhom, 

avolja l-PAK tiffoka wisq fuq l-agrikoltura aktar milli fuq kwistjonijiet tal-industrija tal-ikel.  

L-awtoritajiet tal-kompetizzjoni għandhom setgħa biżżejjed biex jimmonitorjaw il-kartelli, 

iżda jidhru favorevoli lejn fużjonijiet u konċentrazzjoni ta’ gruppi ta' xerrejja fis-settur tad-

distribuzzjoni, liema loġika ekonomika hija diskutibbli.  

Nirrakkomandaw approċċ ġenerali bbażat fuq "iggvernar artab" ("soft ruling"), jiġifieri li jiġi 

żgurat li l-fallimenti tas-suq huma indirizzati, iżda n-nuqqasijiet tal-gvern huma evitati 

wkoll. L-inċentiv li politika tagħti lill-aġenti huwa essenzjali. 
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Nipproponu li l-istrumenti kollha ta’ politika li jaffettwaw il-prezzijiet u n-nuqqas ta’ stabilità 

tad-dħul, direttament jew indirettament, jerġgħu jinġabru f’qafas unifikat bħal fit-tielet 

pilastru. 

Għall-Miżuri tas-Suq, ir-Riżerva għall-kriżi, l-appoġġ għal Skemi ta’ Ġestjoni tar-Riskji u l-

Pagamenti Bażiċi li jirfdu iktar milli jikkontradixxu lil xulxin, il-kundizzjonalità tal-

prevenzjoni ta’ kriżijiet bejn il-benefiċċji tal-politika u l-parteċipazzjoni f’dixxiplini għandha 

tkun il-prinċipju. B’mod partikolari, l-eliġibbiltà għall-Pagamenti Bażiċi u għal għajnuna ta’ 

emerġenza mir-Riżerva trid tkun suġġetta għall-kondizzjoni li jabbonaw għall-Għodda ta’ 

Stabbilizzazzjoni tad-Dħul u fuq l-osservazzjoni tar-regoli tal-politika stabbiliti biex jiġu 

indirizzati jew ipprevenuti kriżijiet fis-suq, bħall-kontroll tal-forniment matul booms tal-

prezzijiet. Tagħlimiet mis-sindromu “kbir wisq biex ifalli” fil-kriżi tal-banek urew l-impatt 

tar-regolamentazzjoni mhux stretta fuq imġiba tolleranti għar-riskju u fuq ir-ripetizzjoni tal-

kriżi li tirriżulta.  

Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tal-ħin fl-azzjoni pubblika, biex ilaħħqu ma’ domanda 

asimmetrika għal azzjoni pubblika, u biex jiġi stabbilit bilanċ politiku bejn l-istituzzjonijiet 

tat-Trilogu rigward ir-regolamentazzjoni tas-suq, is-seprarazzjoni tal-implimentazzjoni mit-

tfassil tal-politika tibni qafas istituzzjonali aktar reżiljenti. L-istituzzjonijiet tat-Trilogu 

jfasslu l-għanijiet u r-regoli ta’ azzjonijiet, bl-iskuża tal-injoranza sabiex jiġġustifikaw regoli 

ġusti, fil-bidu tal-qafas finanzjarju pluriennali. Awtorità indipendenti timplimenta l-

programm stipulat fil-mandat mogħti mit-trilogu. 

Nuqqas li jintlaħaq bilanċ li jiżgura regolamentazzjoni limitata iżda ġusta tas-swieq agrikoli 

jista' jwassal għal soluzzjoni tal-problemi fi kriżijiet profondi, għal tensjonijiet politiċi u għal 

telf ta’ fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej.  

Xi wħud mis-27 proposti li saru fl-istudju huma enfasizzati hawn taħt: 

 L-introduzzjoni struttura ta' pilastru ġdid aktar konsistenti mal-prinċipju tas-

sussidjarjetà u d-distinzjoni bejn il-prodotti pubbliċi lokali u dawk Ewropej, 

 L-organizzazzjoni mill-ġdid tal-pagamenti diretti u l-għoti tas-setgħa lir-Riżerva 

għall-kriżi, 

 L-istabbiliment ta' Awtorità Amministrattiva indipendenti għal miżuri tas-suq u 

għajnuna għal Skemi ta’ Ġestjoni ta’ Riskji, mogħnija b’mandat li jkun ġej minn OKS 

abbozzata mill-ġdid, 

 L-integrazzjoni ta' miżuri tas-suq mal-IST u l-bqija tal-Pagamenti Bażiċi f'sistema 

komprensiva ta’ tisħiħ reċiproku u ta’ prevenzjoni u mitigazzjoni ta’ kriżijiet, 

 L-implimentazzjoni tal-kundizzjonalità tal-prevenzjoni tal-kriżijiet u d-distribuzzjoni 

tal-għajnuna kompatibbli mal-inċentivi biex jiġi żgurat li jkun hemm appoġġ 

reċiproku ta’ għodod tal-politika, 

 Il-bidla tal-enfasi minn fuq il-ġestjoni tal-kriżi għall-miżuri ta’ prevenzjoni u azzjoni 

waqt li jkun hemm prezzijiet artifiċjali kif ukoll biex meta jkun hemm kollass fil-

prezzijiet. 
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

L-analiżi tal-evoluzzjoni tal-Politika Ewropea ta' Żvilupp Rurali turi li l-oriġini tagħha tmur 

lura kważi tliet deċennji. Bil-formulazzjoni tat-Tieni Pilastru permezz tad-deċiżjonijiet tal-

Aġenda 2000, l-iżvilupp rurali sar parti strutturali distinta tal-PAK. L-evoluzzjoni ulterjuri 

tal-Politika ta' Żvilupp Rurali timplika żieda gradwali fil-prijorità politika tagħha.  

Minħabba l-kamp ta' applikazzjoni wiesa' ta' politiki mhux agrikoli li għandhom impatt fuq 

iż-żoni rurali, it-tensjonijiet bejn miżuri settorjali u territorjali u l-aspett ta' koerenza bejn 

il-PAK u l-Politika ta' Koeżjoni baqgħu kruċjali matul il-perjodi ta' programmazzjoni kollha.  

Dan wassal għal diskussjonijiet ripetuti dwar l-objettivi, il-prijoritajiet, l-iskali u l-

kwistjonijiet organizzattivi tal-Politika ta' Żvilupp Rurali, u għal ambizzjonijiet għal approċċ 

aktar strateġiku u integrat, iffokat fuq żvilupp territorjali sostenibbli u bbilanċjat.  

L-isfidi għar-riforma li jmiss, b'mod partikolari, huma kkonċernati bl-adattament tal-qafas 

regolatorju biex jiġu appoġġati implimentazzjoni aktar effettiva, l-isfruttament tal-assi 

territorjali u l-potenzjali fil-livell reġjonali, u l-għoti ta' inċentivi għal strateġiji li jtejbu l-

innovazzjoni u jsawru l-karatteristiċi pożittivi tar-reġjuni rurali. 

L-iżvilupp Rurali fl-Unjoni Ewropea 

Iż-żoni rurali huma dejjem aktar ikkaratterizzati minn integrazzjoni fil-kuntesti spazjali usa' 

tagħhom. Dawn l-iżviluppi ġew intensifikati matul l-aħħar deċennji minħabba bidliet 

teknoloġiċi u soċjoekonomiċi kontinwi, impatti fuq il-prestazzjoni ekoloġika u, b'mod 

ġenerali, xibka ta' interrelazzjonijiet li jittrasformaw l-isfidi u l-opportunitajiet taż-żoni 

rurali.  

B'mod partikolari, il-forzi tal-globalizzazzjoni u t-tisħiħ tal-interkonnessjonijiet rurali-urbani 

poġġew l-"aspetti relazzjonali" tar-reġjuni rurali u r-"relazzjonijiet ta' viċinanza" fuq nett fl-

aġenda. L-għadd kbir ta' fatturi involuti f'din l-istruttura kumplessa jitlob perspettiva lejn iż-

żoni rurali li tinkludi valutazzjoni tal-azzjoni politika minn firxa wiesgħa ta’ setturi u sforzi 

msaħħa għall-koerenza ta' dawn l-azzjonijiet.  

Iż-żoni rurali huma kklassifikati fil-livell internazzjonali għall-possibilità ta' valutazzjoni 

komparattiva tal-kuntesti rurali u l-kisbiet tal-politika. L-ewwel klassifikazzjoni li sar qbil 

fuqha f'livell internazzjonali pprovduta mill-OECD (1994) ġiet riveduta u rfinuta mill-

Kummissjoni Ewropea/Eurostat, u sussegwentement reġgħet ġiet adottata mill-OECD. 

Bosta studji tipoloġiċi oħra ssottolinjaw il-limitazzjonijiet ta' kategoriji spazjali definiti b'mod 

preċiż (għal żoni rurali u urbani); dawn indikaw sferi kbar ta' tranżizzjoni bejniethom, u r-

rilevanza tal-interrelazzjonijiet rurali-urbani. Li huwa saħansitra iktar importanti għal 

politika futura għall-iżvilupp rurali huwa li fost ir-reġjuni rurali wieħed jinnota tipi differenti 

ħafna, ħaġa li probabbilment għandha tiġi rikonoxxuta fl-approċċi tal-politika.  

L-analiżi tal-implimentazzjoni tal-Politika ta' Żvilupp Rurali tikkonċentra fuq it-tagħlimiet li 

nkisbu fil-bidu tal-programm preżenti għall-perjodu 2014-2020. L-istudji juru li bidliet 

pjuttost gradwali tal-Politiki ta' Żvilupp Rurali jippredominaw, filwaqt li jistrieħu fuq il-

valutazzjoni li l-PAK u l-iżvilupp rurali huma qasam politiku ta' dipendenza qawwija fuq il-

politiki stabbiliti u qasam ta' apatija, meta jitqabblu mal-valutazzjoni tal-ħtiġijiet. L-

istruttura l-ġdida tat-Tieni Pilastru b'sitt prijoritajiet fil-konfront tat-tlieta (jew erba') "assi" 

tal-attivitajiet tal-programm preċedenti, ma wasslux għal bidliet sinifikanti fl-allokazzjoni ta' 

riżorsi finanzjarji għall-istrumenti. 

Hemm xi spostamenti ta' programmi (l-Istati Membri u r-reġjuni) f'dak li għandu x'jaqsam 

mal-perjodu preċedenti li saru possibbli permezz ta' mekkaniżmu ta' ċaqliq ta' fondi bejn iż-
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żewġ pilastri tal-PAK, li ppermettew fondi akbar għat-Tieni Pilastru  f'għadd ta' pajjiżi, u 

dawn wasslu għal żieda globali ta' madwar 3 % tar-riżorsi finanzjarji tal-FAEŻR.  

L-eżitu l-aktar sinifikanti mill-valutazzjoni tal-applikazzjoni attwali tal-Politika ta' Żvilupp 

Rurali hija li fi ħdan l-istruttura tal-politika komuni nkisbet varjazzjoni nazzjonali u reġjonali 

sinifikanti fl-istrateġiji tal-programmi u l-istabbiliment ta' prijoritajiet. Din id-diversità għolja 

ta' applikazzjoni tidher li tirrifletti l-ħtiġijiet differenti tar-reġjuni rurali, iżda wkoll ir-riżultat 

ta' kunsiderazzjonijiet strateġiċi differenti.  

Hemm ftit evidenza li t-Tieni Pilastru tal-PAK iġib miegħu impatti benefiċjarji sinifikanti 

f'termini ta' tnaqqis fid-disparitajiet territorjali. L-iżvilupp rurali huwa kwistjoni li tinsab 

f'salib it-toroq tad-diskussjoni politika tal-PAK u l-Politika ta' Koeżjoni. Appoġġ għall-

iżvilupp ta’ żoni b'limitazzjonijiet naturali (ANC) u l-orjentazzjoni lejn agrikoltura sostenibbli 

se jibqgħu fil-qalba tal-Politiki ta' Żvilupp Rurali. Barra minn hekk, aspetti ta' koerenza 

politika bejn il-PAK u politiki oħra li għandhom impatt fuq ir-reġjuni rurali se jiksbu aktar 

importanza.  

F'dan il-kamp ta' politika kumpless u kkontestat mhuwiex kompitu faċli li wieħed jislet l-

implikazzjonijiet ewlenin għad-diskussjoni dwar ir-riforma. Diversi partijiet interessati u l-

istrateġiji tal-pajjiżi jimplikaw firxa ta' aspettattivi differenti dwar il-ġejjieni tal-politika ta' 

żvilupp rurali; minn kontinwità sostanzjali tal-Politika ta' Żvilupp Rurali u l-istruttura tal-

PAK (b'reviżjonijiet minuri biss għat-Tieni Pilastru), fuq estrem wieħed, għal bidla għal 

Politika ta' Koeżjoni Rurali "multisettorjali", b'enfasi fuq żvilupp endoġenu tal-firxa sħiħa ta' 

kapital territorjali, fuq l-estrem l-ieħor.   

Il-gwida fid-diskussjoni imminenti se tirrikjedi l-kjarifika ta' objettivi "rurali", id-diskussjoni 

ta' kriterji rilevanti biex jiġu vvalutati l-ħtiġijiet tal-programm, enfasi fuq għażliet li 

jirriflettu d-diversi pożizzjonijiet u l-opportunitajiet ta' żvilupp, kunsiderazzjonijiet intensivi 

dwar l-istruttura u l-qafas tal-programm sabiex il-proċeduri ta' applikazzjoni mmirata u 

amministrazzjoni effettiva jissaħħu, u analiżi dettaljata ta’ reviżjoni tal-prijoritajiet tal-

Politiki ta' Żvilupp Rurali.  

Orjentazzjoni għar-riforma ta' wara l-2020 

Mid-diskussjonijiet u l-provi kollha disponibbli rriżulta interess kbir fil-kontinwazzjoni u l-

adattament futur tal-Politiki ta' Żvilupp Rurali. Ristrutturar radikali tal-arranġament tal-

Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej probabbilment mhuwiex għan realistiku. 

Minflok, id-diskussjoni ta' qabel ir-riforma għandha tiffoka fuq l-ibbilanċjar mill-ġdid tal-

loġika ta' intervent fi ħdan l-istruttura tat-Tieni Pilastru. Pereżempju, hemm tħassib dejjem 

jikber dwar in-nuqqas ta' "immirar" u l-effikaċja tal-implimentazzjoni. B'mod partikolari, il-

kwistjonijiet li ġejjin huma meqjusa kruċjali għar-riforma futura tal-Politika ta' Żvilupp 

Rurali: 

Id-diversità taż-żoni rurali u l-ħtiġijiet u l-opportunitajiet differenti għandhom jiġu 

riflessi dejjem aktar fl-ipprogrammar tal-Politika ta' Żvilupp Rurali. Approċċ "ibbażat fuq il-

post" jista' jsaħħaħ ir-rilevanza ta' kuntesti reali għall-għażla tal-prijoritajiet fil-Politiki ta' 

Żvilupp Rurali.  

Barra minn hekk, enfasi territorjali akbar fid-distribuzzjoni tal-fondi hija meħtieġa biex 

jiġu indirizzati sfidi speċifiċi għar-reġjuni, preżempju, permezz ta' abbandun tal-art, xejriet 

ta' marġinalizzazzjoni u reġjuni rurali ta' riskju partikolarment għoli ta' faqar. Tali 

sitwazzjonijiet huma fuq kollox rilevanti fl-Istati Membri l-"ġodda", ir-reġjuni fil-pajjiżi tal-

Mediterran u l-ANCs kif ukoll ir-reġjuni remoti f'pajjiżi oħra tal-UE.  

Minbarra l-aspetti territorjali, jeħtieġ li l-Politiki ta' Żvilupp Rurali juru b'mod ħafna aktar 

ċar milli għamlu s'issa li huma ta' benefiċċju għall-persuni kollha fir-reġjuni rurali u li 
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għandhom impatt fuq is-soċjetajiet kollha. Dan il-bidla (kontinwa) fil-punt ċentrali ta' 

benefiċjarji għandha tiżgura effetti rispettivi għall-ekonomiji u  s-soċjetajiet lokali u 

tipprovdi impatt sinifikanti (pożittiv) fuq il-benesseri fir-reġjuni rurali.  

Sabiex jiżdied l-użu tal-programmi, partikolarment fir-reġjuni b'nuqqas ta' parteċipazzjoni, 

għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-bini ta' kapaċitajiet, lill-iżvilupp tal-għarfien u lill-

azzjonijiet ta' żvilupp lokali parteċipattiv. Dawn il-miżuri ta' appoġġ "soft" jeħtieġu 

prijorità akbar f'reġjuni speċifiċi biex tingħeleb it-tendenza negattiva u l-possibilità ta' 

emigrazzjoni. 

Għadd ta’ miżuri "soċjali" diġà ġew inklużi fil-Politiki ta' Żvilupp Rurali; sabiex issir aktar 

effettiva,  prijorità konsiderevoli u sehem mill-finanzjament, kif ukoll elaborazzjoni ulterjuri 

ta' dawn il-miżuri huma meħtieġa biex jinkisbu effetti (kalkolabbli u sinifikanti) għat-tipi 

differenti ta' reġjuni rurali. 

L-approċċi LEADER u CLLD, u l-miżura ta' kooperazzjoni jirrappreżentaw għodda b'potenzjal 

għoli ta' proċessi ta' parteċipazzjoni, ta' strateġija għall-iżvilupp u l-ħolqien ta' 

identità. Konsultazzjoni kontinwa u proċessi ta' tagħlim tal-applikazzjoni tagħhom 

għandhom jikkontribwixxu għall-proċess ta' riforma futura.  

Fuq kollox, iż-żoni rurali m'għandhomx jibqgħu jitqiesu biss bħala postijiet bi problemi ta' 

żvilupp u subordinati għaż-żoni urbani, iżda li għandhom ukoll opportunitajiet sinifikanti li 

għandhom jiġu sostnuti kontinwament, sabiex jintlaħqu l-impatti mixtieqa (ara wkoll għad-

diskussjonijiet tal-Konferenza ta’ Cork 2.0). Sistema tal-ġestjoni tal-art għaqlija u adattata 

bir-reqqa,  li tiżgura l-iżvilupp sostenibbli u l-enfasi fuq aspetti ta' innovazzjoni 

soċjali huma essenzjali biex isir użu minn dawn il-potenzjali (speċifiċi għall-post).  

 


