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IT-TIENI PILASTRU TAL-PAK: IL-
POLITIKA TAL-IŻVILUPP RURALI

L-aħħar riforma tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) żammet l-istruttura taż-żewġ pilastri
ta' din il-politika, u l-iżvilupp rurali għadu jirrappreżenta dak li hu magħruf bħala "it-tieni
pilastru tal-PAK". Il-prinċipji ġenerali ta' dan il-pilastru jibqgħu l-istess (il-kofinanzjament,
l-ipprogrammar nazzjonali jew reġjonali pluriennali bbażat fuq "menu ta' miżuri" Ewropew,
eċċ.). Is-sistema l-ġdida tipprovdi aktar flessibilità lill-Istati Membri.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

— L-Artikoli 38 sa 44 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE)

— Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (ĠU L 347, 20.12.2013) (dispożizzjonijiet komuni
dwar il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej)

— Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 (ĠU L 347, 20.12.2013) (appoġġ għall-iżvilupp rurali)

— Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 (ĠU L 347, 20.12.2013) (il-finanzjament, il-ġestjoni
u l-monitoraġġ tal-Politika Agrikola Komuni)

IL-MISSJONI U L-PRIJORITAJIET

Il-politika tal-Unjoni Ewropea favur l-iżvilupp rurali ġiet introdotta bħala t-tieni pilastru tal-
PAK matul ir-riforma magħrufa bħala "tal-Aġenda 2000". Hija ffinanzjata mill-Fond Agrikolu
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR). Il-missjoni ta' dan il-Fond huwa li jikkontribwixxi
għat-twettiq tal-Istrateġija Ewropa 2020 (l-Istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir u l-impjiegi) billi
jippromwovi l-iżvilupp rurali sostenibbli fit-territorji rurali. Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi
għall-iżvilupp ta' settur agrikolu bbilanċjat territorjalment u ambjentalment, li ma jagħmilx ħsara
lill-klima u li jkun reżistenti għat-tibdil fil-klima, kompetittiv u innovattiv.
Is-sitt prijoritajiet tal-politika l-ġdida tal-iżvilupp rurali għall-2014-2020 huma dawn li ġejjin:
— il-promozzjoni tat-trasferiment tal-għarfien u l-innovazzjoni fis-setturi tal-agrikoltura u

tal-forestrija (l-iżvilupp tal-bażi tal-għarfien fiż-żoni rurali; it-tisħiħ tar-rabtiet bejn l-
agrikoltura, il-forestrija u s-settur tar-riċerka);

— it-tisħiħ tal-vijabbiltà u tal-kompetittività tat-tipi kollha ta' agrikoltura, il-promozzjoni ta'
teknoloġiji agrikoli innovattivi u appoġġ lill-ġestjoni sostenibbli tal-foresti;

— il-promozzjoni tal-organizzazzjoni tal-katina tal-ikel, il-benessri tal-annimali u l-ġestjoni
tar-riskji fl-agrikoltura;

— l-irkupru, il-preservazzjoni u t-tisħiħ tal-ekosistemi agrikoli u tal-forestrija (il-bijodiversità,
l-ilma u l-ħamrija);
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— il-promozzjoni tal-użu effiċjenti tar-riżorsi (ilma, enerġija) u l-appoġġ lill-bidla lejn
ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju (l-użu tal-enerġiji rinnovabbli, it-
tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, il-ħażna u l-konservazzjoni tal-
karbonju);

— il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku (il-
faċilitazzjoni tal-ħolqien tal-impjiegi, il-promozzjoni tal-iżvilupp lokali, it-titjib tal-
aċċessibbiltà tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni).

Bħal fil-passat, l-implimentazzjoni tal-politika tal-iżvilupp rurali hija bbażata fuq it-tħejjija mill-
Istati Membri (jew ir-reġjuni tagħhom) ta' programmi tal-iżvilupp rurali. Dawn il-programmi
pluriennali għandhom jimplimentaw strateġija personalizzata, li tissodisfa l-ħtiġijiet speċifiċi
tal-Istati Membri (jew reġjuni) u l-prijoritajiet tal-politika Ewropea tal-iżvilupp rurali. Dawn
il-programmi jiddependu fuq sett ta' miżuri (li huma jgħaqqdu flimkien), magħżula minn
"menu" ta' miżuri Ewropej, iddettaljati fir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 u kofinanzjati mill-
FAEŻR. Ir-rati ta' kofinanzjament ivarjaw skont ir-reġjuni u l-miżuri kkonċernati. Il-programmi
għandhom jiġu approvati mill-Kummissjoni Ewropea u jinkludu wkoll pjan ta' finanzjament u
sett ta' indikaturi tar-riżultati. Sistema komuni ta' monitoraġġ u evalwazzjoni tal-politika dwar
l-iżvilupp rurali hija implimentata permezz ta' kollaborazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u
l-Istati Membri.
Matul il-perjodu ta' programmazzjoni attwali, l-enfasi kienet fuq il-koordinazzjoni tal-azzjoni
tal-FAEŻR mal-azzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej l-oħra (FSIE): il-Fondi
tal-Politika ta' Koeżjoni (il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali
(FAEŻR) u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE)) u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi
u s-Sajd (FEMS). Ġew stabbiliti regoli komuni għal dawn il-fondi (Regolament (UE)
Nru 1303/2013), li jinkludu qafas strateġiku komuni li għandu l-għan li jiffaċilita l-proċess ta'
programazzjoni u l-koordinazzjoni settorjali u territorjali tal-intervent tal-fondi SIE fl-Unjoni.
Fuq din il-bażi, kull Stat Membru għandu jħejji ftehim ta' sħubija għall-perjodu 2014-2020, li
jrid jippreżenta l-mod kif se juża l-fondi SIE b'mod integrat.

IL-MIŻURI TAL-"MENU EWROPEW"

Dawn il-miżuri jkopru dawn l-oqsma li ġejjin:
— trasferiment tal-għarfien u azzjonijiet ta' informazzjoni (taħriġ vokazzjonali, azzjonijiet ta'

informazzjoni, eċċ.);

— servizzi konsultattivi, ġestjoni tal-azjendi agrikoli u servizzi ta' skambju tal-azjendi
agrikoli;

— sistemi ta' kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (parteċipazzjonijiet ġodda tal-
bdiewa f'sistemi tal-kwalità);

— investimenti f'assi fiżiċi (l-ipproċessar ta' prodotti agrikoli, l-infrastruttura, it-titjib tal-
prestazzjoni u s-sostenibbiltà tal-operazzjonijiet, eċċ.);

— l-irkupru tal-potenzjal tal-produzzjoni agrikola li saritlu ħsara b'diżastri naturali u
avvenimenti katastrofiċi u l-introduzzjoni ta' azzjonijiet ta' prevenzjoni adatti;

— l-iżvilupp tal-azjendi agrikoli u tan-negozji (għajnuna tal-bidu għal bdiewa żgħażagħ,
attivitajiet mhux agrikoli fiż-żoni rurali, eċċ.);

— servizzi bażiċi u tiġdid ta' villaġġi fiż-żoni rurali (broadband, attivitajiet kulturali,
faċilitajiet tat-turiżmu, eċċ.);
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— investimenti fl-iżvilupp taż-żoni forestali u titjib tal-vijabbiltà tal-foresti (l-afforestazzjoni
u l-ħolqien ta' msaġar; l-istabbiliment ta' sistemi tal-agroforestrija, il-prevenzjoni u r-
rimedju ta' ħsara fil-foresti kkawżata minn nirien tal-foresti, diżastri naturali u avvenimenti
katastrofiċi, inklużi l-infestazzjonijiet ta' organiżmi ta' ħsara u ta' mard kif ukoll it-
theddidiet marbuta mal-klima; investimenti li jtejbu r-reżistenza u l-valur ambjentali tal-
ekosistemi forestali kif ukoll il-potenzjal ta' mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima; investimenti
f'teknoloġiji tal-forestrija u fl-ipproċessar, il-mobilizzazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-
prodotti tal-forestrija);

— l-istabbiliment ta' gruppi u organizzazzjonijiet tal-produtturi;

— iż-żamma ta' prattiki agrikoli li jagħtu kontribut pożittiv lill-ambjent u l-klima u
jinkoraġġixxu l-bidliet meħtieġa f'dan ir-rigward (miżuri "agroambjentali u klimatiċi").
L-introduzzjoni ta' dawn il-miżuri fil-programmi għall-iżvilupp rurali għandha tkun
obbligatorja. L-impenji għandhom imorru lil hinn mill-istandards obbligatorji;

— appoġġ għall-biedja organika (pagamenti għall-konverżjoni, jew għaż-żamma ta' prattiki
tal-biedja organika);

— pagamenti ta' Natura 2000 u d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma;

— pagamenti għal żoni li jiffaċċjaw restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet speċifiċi oħra;

— pagamenti għall-benesseri tal-annimali;

— pagamenti għal servizzi forestali, ambjentali u klimatiċi b'rabta mal-foresti u l-
konservazzjoni tal-foresti;

— l-inkoraġġiment tal-kooperazzjoni bejn l-atturi tas-setturi agrikoli u forestali u tal-katina
tal-ikel (il-ħolqien ta' raggruppamenti u netwerks, gruppi operazzjonali tas-Sħubija
Ewropea għall-Innovazzjoni għall-Produttività u s-Sostenibbiltà fil-Qasam Agrikolu (SEI).

— "Sett ta' għodod ta' ġestjoni tar-riskju": pagamenti tal-primjums tal-assigurazzjoni fuq il-
prodotti tar-raba', l-annimali u l-pjanti; fond mutwu għal avvenimenti klimatiċi negattivi,
mard tal-annimali u tal-pjanti, infestazzjonijiet ta' organiżmi ta' ħsara u inċidenti
ambjentali; strument għall-istabilizzazzjoni tad-dħul (fil-forma ta' kontribuzzjonijiet
finanzjarji għal fondi mutwi, li jipprovdu kumpens lill-bdiewa f'każ ta' tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom).

— pagamenti diretti nazzjonali komplementari għall-Kroazja.

— appoġġ għall-iżvilupp lokali taħt Leader ("rabtiet bejn l-azzjonijiet għall-iżvilupp tal-
ekonomija rurali").

— assistenza teknika;

Ir-Regolament fih fl-anness lista indikattiva ta' miżuri li jistgħu jikkontribwixxu għal prijoritajiet
differenti. Barra minn hekk, jinżamm l-approċċ Leader. Huwa approċċ ta' żvilupp lokali
mwettaq mill-atturi lokali. Il-FAEŻR jiffinanzja wkoll netwerk Ewropew responsabbli min-
netwerking ta' netwerks nazzjonali u organizzazzjonijiet u amministrazzjonijiet nazzjonali
attivi fil-qasam tal-iżvilupp rurali fl-Unjoni kif ukoll in-Netwerk tas-SEI, li jgħaqqad l-atturi
fl-agrikoltura u r-riċerkaturi sabiex jiffaċilita l-iskambju ta' għarfien. Barra minn hekk, ir-
Regolament jipprevedi b'mod espliċitu li l-Istati Membri jistgħu jimplimentaw sottoprogrammi
tematiċi li jikkonċernaw lill-bdiewa żgħażagħ, l-azjendi agrikoli żgħar, iż-żoni muntanjużi, il-
ktajjen qosra tal-provvista, in-nisa f'żoni rurali u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament
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għalih, il-bijodiversità u r-ristrutturar ta' ċerti setturi agrikoli. F'dan il-kuntest, uħud minn dawn
it-temi jistgħu jirċievu aktar appoġġ mill-FAEŻR.

ASPETTI FINANZJARJI

Fil-qafas finanzjarju pluriennali għall-2014-2020, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp
Rurali (FAEŻR) jammonta għal EUR 99.6 biljun (wara trasferimenti bejn il-pilastri li jirriżultaw
minn għażliet għall-implimentazzjoni tal-PAK imwettqa mill-Istati Membri). Franza (EUR 11.4
biljun), l-Italja (EUR 10.4 biljun), il-Ġermanja (EUR 9.4 biljun), u l-Polonja (EUR 8.7
biljun) huma l-erba' benefiċjarji ewlenin tal-FAEŻR. Billi jiġu inklużi l-kontribuzzjonijiet
nazzjonali, il-fondi implimentati taħt it-tieni pilastru tal-PAK se jammontaw għal EUR 161
biljun għall-perjodu kollu. Mill-inqas 30% tal-fondi tal-FAEŻR għandhom ikunu allokati għal
investimenti fil-qasam tal-ambjent u l-klima, kif ukoll fl-iżvilupp taż-żona tal-foresti u t-
titjib tal-vijabbiltà tal-foresti, għall-miżuri "agroambjentali-klimatiċi", il-biedja organika u l-
pagamenti taħt Natura 2000. Barra minn hekk, tal-anqas 5% tal-kontribuzzjoni tal-FAEŻR
għandhom jiġu ddedikati lill-approċċ Leader. L-ammonti u r-rati ta' appoġġ huma stabbiliti fl-
Anness II tar-Regolament. Pereżempju, l-għajnuna tal-bidu għal bdiewa żgħażagħ tista' tilħaq
EUR 70 000, l-għajnuna għal sistema tal-kwalità EUR 3 000 kull sena, jew inkella, rigward l-
għajnuna għall-biedja organika, EUR 900 fis-sena għal għelejjel perenni.

L-IMPLIMENTAZZJONI

Fuq perjodu ta' sena, il-Kummissjoni approvat il-118-il programm ta' żvilupp rurali kollha li
ġew imħejjija mit-28 Stat Membru (bejn Diċembru 2014 u Diċembru 2015). Għoxrin Stat
Membru għażlu li jimplimentaw programm nazzjonali wieħed, u tmienja għażlu li jużaw aktar
minn programm wieħed (pereżempju, biex jirriflettu l-istruttura ġeografika jew amministrattiva
tagħhom). L-implimentazzjoni tat-tieni pilastru tvarja ħafna minn Stat Membru għall-ieħor,
u saħansitra anke f'kull Stat Membru individwali. L-ewwel elementi ta' analiżi disponibbli
juru li l-Istati Membri ħafna drabi għażlu li jkomplu bil-miżuri eżistenti. It-tliet miżuri l-
aktar magħżula mill-menu Ewropew huma l-investimenti f'assi fiżiċi (23% tan-nefqa totali
pubblika), il-miżuri "agroambjentali-klimatiċi" (17%) u l-pagamenti għal żoni li jiffaċċjaw
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet speċifiċi oħra (16 %) - l-istess bħall-2007-2013.
Madankollu, kien hemm ukoll numru ta' tibdiliet, fosthom iż-żieda tal-finanzjament għall-
kooperazzjoni bejn il-partijiet interessati tal-industrija agrikola. Il-karatteristiċi ġodda tal-
perjodu ta' programmazzjoni bħas-sottoprogrammi tematiċi u l-istrumenti finanzjarji ftit li
xejn intużaw. Il-kumplessità amministrattiva tal-implimentazzjoni tat-tieni pilastru ġiet ta' spiss
idenifikata. F'Settembru 2016, konferenza Ewropa ("Cork 2.0") nediet id-diskussjonijiet dwar
il-futur tat-tieni pilastru (5.2.9).

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

L-aktar riforma reċenti tal-PAK ġie adottata għall-ewwel darba skont il-proċedura leġiżlattiva
ordinarja ("kodeċiżjoni") (5.2.3). Il-Parlament Ewropew wettaq bis-sħiħ ir-rwol tiegħu ta'
koleġiżlatur, b'mod partikolari billi kiseb l-istabbiliment tal-limitu minimu għal 30% kif
imsemmi qabel jew l-istabbiliment tar-rata ta' kofinanzjament tal-FAEŻR għal 85% fir-reġjuni
inqas żviluppati, fir-reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer żgħar tal-Eġew (il-Kunsill xtaq
jistabbilixxi dik ir-rata għal 75%). Permezz tal-Parlament, l-ammont massimu għal kull ettaru
għal pagamenti għal żoni li jiffaċċjaw restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet speċifiċi oħra
ġie stabbilit għal EUR 450 għal kull ettaru meta mqabbel ma' EUR 300 fil-proposta inizjali tal-
Kummissjoni (dan il-valur huwa wkoll appoġġjat mill-Kunsill).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.2.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.2.3.pdf
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Guillaume Ragonnaud
06/2017
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