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IL-POLITIKA AGRIKOLA KOMUNI WARA L-2013

Il-ħames riforma maġġuri tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) intemmet fl-2013: ir-regoli l-
ġodda ġew ippubblikati u l-atti delegati qed jiġu progressivament adottati. Il-modalitajiet ta'
implimentazzjoni tal-ewwel pilastru tal-PAK il-ġdida fl-Istati Membri huma magħrufa, u l-
programmi ta' żvilupp rurali qed jiġu approvati mill-Kummissjoni Ewropea.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 38 sa 44 tat-TFUE, atti ta' bażi u qafas finanzjarju pluriennali: ara l-iskedi
informattivi 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, u 5.2.6.

L-2014, SENA TA' TRANŻIZZJONI MILL-PAK L-ANTIKA GĦAL DIK
ĠDIDA

L-2014 kienet sena ta' tiġdid istituzzjonali għall-Unjoni (perjodu 2014-2019), partikolarment
għall-Parlament Ewropew, bl-elezzjonijiet Ewropej li saru f'Mejju. L-2014 kienet ukoll
sena ta' tranżizzjoni għall-PAK, u matulha l-Istati Membri ħejjew l-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ġodda tagħha, li jippermettulhom marġini kbira ta' manuvrar. B'dan il-
mod, sar xogħolhom li jagħmlu għażliet importanti ħafna, bħal pereżempju fir-rigward
tas-sistema ta' konverġenza interna tal-għajnuniet diretti, il-livell tal-pagamenti akkoppjati,
jew anke l-istabbiliment jew le tal-pagament ridistributtiv (ara t-tabella t'hawn taħt). Il-
programmi ta' żvilupp rurali wkoll ġew imħejjija, fil-qafas stabbilit mir-regoli l-ġodda. Barra
minn hekk, it-tranżizzjoni mill-PAK l-antika għal dik ġdida ġiet assigurata mir-Regolament
(UE) Nru 1310/2013. Il-biċċa l-kbira tad-dispożizzjonijiet tal-PAK il-ġdida daħlu fis-seħħ
fl-1 ta' Jannar 2015.

IL-PAK FIL-BAĠIT TAL-UNJONI EWROPEA GĦALL-2017

Il-baġit tal-Unjoni għall-2017 (Ġurnal Uffiċjali L 51 tat-28 ta' Frar 2017), jipprevedi total ta'
EUR 152.9 biljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn (fi prezzijiet attwali). Il-pagamenti diretti
jirrappreżentaw 25.9 % tal-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-2017 (EUR 39,6 biljun) u miżuri
ta' żvilupp rurali 9.3 % (EUR 14,3 biljun). B'kollox, fl-2017 il-PAK tirrappreżenta 37.6 % tal-
baġit tal-Unjoni (EUR 57,5 biljun).

L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PAK IL-ĠDIDA

Ir-regolamenti ta' bażi tal-PAK il-ġdida kienu ppubblikati f'Diċembru 2013. Minn dakinhar,
il-Kummissjoni bdiet ħidma biex tfassal atti delegati, li huma atti mhux leġiżlattivi ta'
applikazzjoni ġenerali li jissupplimentaw jew jemendaw ċerti elementi mhux essenzjali tal-
atti ta' bażi (ara l-iskedi informattivi 1.3.8. u 5.2.1). L-ewwel sensiela ta' atti delegati ġiet
adottata mill-Kummissjoni f'Marzu 2014, u wara ntbagħtet lill-Kunsill u lill-Parlament biex
jeżaminawhom. L-atti delegati setgħu jidħlu fis-seħħ biss jekk, fi żmien xahrejn (li jista'
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jiġġedded darba), la l-Parlament u lanqas il-Kunsill ma joġġezzjonaw għalihom. F'April 2014,
b'mod partikolari b'rispons għal talbiet tal-Parlament, il-Kummissjoni adottat dikjarazzjoni li
fiha hija impenjat ruħha li tivvaluta l-applikazzjoni tal-obbligi marbuta maż-żoni ta' interess
ekoloġiku (ŻIE) wara sena mill-implimentazzjoni. Din l-evalwazzjoni għadha għaddejja. Atti
delegati oħra ġew sussegwentement adottati (pereżempju, f'April 2015, il-Regolament ta'
Delega (UE) Nru 2015/560 rigward l-iskema ta' awtorizzazzjonijiet għat-tħawwil tad-dwieli)
jew qed jitħejjew. Il-Kummissjoni tadotta wkoll regolarment l-atti ta' implimentazzjoni dwar il-
PAK fir-rigward tal-miżuri li jeħtieġu implimentazzjoni uniformi fl-Istati Membri kollha.
Barra minn hekk, minn Marzu 2015'il hawn il-Kummissjoni applikat erba' "mewġiet" ta'
simplifikazzjoni tal-PAK. Il-proposta "omnibus" ta' Settembru 2016 (ara hawn taħt) ukoll
għandha l-għan iddikjarat li tissimplifika l-PAK.
A. L-ewwel pilastru (P1)
It-tabella t'hawn taħt tagħti ħarsa ġenerali tad-diversità fil-modalitajiet ta' applikazzjoni tas-
sistema l-ġdida ta' pagamenti diretti, li tirriżulta mill-għażliet magħmula mill-Istati Membri.
Il-bilanċ nett tat-trasferimenti bejn iż-żewġ pilastri (mill-P1 għall-P2) għolew għal EUR 4 biljun,
fuq il-perjodu kollu.

 
Trasferiment

mill-P1
għall-P2

Trasferiment
mill-P2
għall-P1

Ħlas
redistributtiv

Ħlas għaż-żoni
b'restrizzjonijiet

naturali

Appoġġ
akkoppjat
volontarju

Skema
għall-bdiewa

ż-żgħar
BE X X (Vallonja) X
BG X X X
CZ X X
DK X X X
DE X X X
EE X X X
EL X X X
ES X X
FR X X X
IE X
IT X X
CY X
HR X X X X
LV X X X
LT X X
LU X
HU X X
MT X X X
NL X X
AT X X
PL X X X X
PT X X
RO X X X X
SI X X
SK X X
FI X
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SE X
UK X X

Total 11 5 8 1 27 15

L-applikazzjoni tas-sistema l-ġdida ta' pagamenti diretti fi ħdan l-Unjoni Ewropea hija
differenti wkoll f'dawk li huma l-kundizzjonijiet minimi biex jingħataw il-pagamenti diretti, l-
implimentazzjoni tal-klawsola dwar il-bdiewa attivi, u l-eżistenza jew le ta' limitu massimu tal-
pagamenti bażiċi. Fl-aħħarnett, f'dak li għandu x'jaqsam mal-ekoloġizzazzjoni tal-pagamenti
diretti, ħames Stati Membri (l-Awstrija, Franza, l-Irlanda, in-Netherlands, u l-Polonja) indikaw li
jixtiequ jagħtu lill-bdiewa l-possibilità li jissodisfaw uħud mill-obbligi tagħhom billi japplikaw
prattiki ekwivalenti. Barra minn hekk, l-għażliet taż-żoni li jridu jiġu kkunsidrati bħala żona
ta' interess ekoloġiku jvarjaw b'mod konsiderevoli fi ħdan l-Unjoni (l-għażla l-aktar komuni
tikkonċerna ż-żoni bi pjanti li jiffissaw in-nitroġenu - il-pajjiżi kollha ħlief id-Danimarka,
filwaqt li tmien pajjiżi biss inkludew l-għelieqi mtarrġa fil-lista tagħhom).
B. It-tieni pilastru (P2)
Fuq perjodu ta' sena, il-Kummissjoni approvat total ta' 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
jutilizzaw aktar minn programm wieħed (pereżempju, biex jirriflettu l-istruttura ġeografika jew
amministrattiva tagħhom) (ara l-iskeda5.2.6).

INIZJATTIVI REĊENTI

Inizjattivi orjentati lejn il-ġejjieni tal-PAK qed jiżdiedu. Għaldaqstant, il-Presidenza
Netherlandiża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tat bidu għad-dibattiti dwar il-futur tal-PAK wara
l-2020 f'laqgħa informali li saret f'Mejju 2016. F'Settembru 2016 fi Bratislava, il-Presidenza
Slovakka organizzat laqgħa informali dwar il-prattiki kummerċjali żleali fil-katina alimentari.
F'Settembru 2016, f'Chambord, saret ukoll laqgħa informali dwar il-ġejjieni tal-PAK, fuq
inizjattiva ta' Franza. Aktar reċentement, f'Marzu 2017, xi Stati Membri ppreżentaw dokument
informali dwar it-titjib tal-funzjonament tal-katina alimentari.
Barra minn hekk, il-Grupp ta' Ħidma, li nħoloq f'Jannar 2016 biex jirrifletti fuq il-ġejjieni tal-
politika tas-swieq agrikoli, ippreżenta r-rapport finali tiegħu f'Novembru 2016.
Fil-kuntest tar-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-qafas finanzjarju plurjennali 2014-2020, il-
Kummissjoni adottat proposta leġiżlattiva"omnibus" fl-14 ta' Settembru 2016, li taffettwa
bosta politiki Ewropej (COM (2016)0605), inkluża l-PAK. Għaldaqstant, din tirrigwarda,
pereżempju, l-implimentazzjoni tal-istrument ta' stabilizzazzjoni tad-dħul, l-aċċess għall-
istrumenti finanzjarji fil-qafas tat-tieni pilastru jew anke l-kunċett ta' "bidwi attiv". Il-Parlament
Ewropew kien ispirat mir-rakkomandazzjonijiet tat-Task Force dwar is-Swieq Agrikoli sabiex
jippreżenta emendi ulterjuri maħsuba biex isaħħu l-mekkaniżmi tal-OKS.
Il-Kummissjoni tinsab fil-proċess li tippubblika atti delegati u ta' implimentazzjoni
sabiex tissimplifika l-applikazzjoni tal-ekoloġizzazzjoni u titratta l-ġestjoni tas-swieq tal-
frott u l-ħxejjex. Barra minn hekk, il-President Juncker ħabbar komunikazzjoni dwar il-
modernizzazzjoni u s-simplifikazzjoni tal-PAK fl-ittra ta' intenzjoni indirizzata lill-Presidenti
tal-Parlament u tal-Kunsill dwar l-Istat tal-Unjoni fl-2016. Bi tħejjija, il-Kummissjoni nediet
konsultazzjoni pubblika dwar il-ġejjieni tal-PAK fi Frar li għadda li ser tingħalaq fl-aħħar ta'
Mejju 2017.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0605
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Rigward it-tieni pilastru, il-konferenza "Cork 2.0" wasslet għall-adozzjoni, għoxrin sena wara
konferenza fundatriċi organizzata fl-istess belt, ta' dikjarazzjoni li tenfasizza għaxar linji gwida
ewlenin għall-ġejjieni tal-politika ta' żvilupp rurali fl-Ewropa.

IL-PROSPETTI GĦAR-RIFORMA TAL-PAK FL-2020

Ix-xejriet deskritti waqt ir-riforma riċenti tal-PAK se jiġu kkonfermati fl-2020? Il-kwistjonijiet
li jistgħu jiġu diskussi jistgħu jinkludu qabelxejn jekk għandhiex tinżamm il-preminenza
finanzjarja tal-pagamenti diretti għall-iżvilupp rurali, u l-parti tal-baġit maħsuba għall-miżuri
tas-suq; barra minn hekk, x'se jkun ir-rwol tar-riserva ta' kriżi, fid-dawl tal-esperjenza miksuba
mill-2014 sal-2020? Il-miżuri ta' ġestjoni tar-riskji, li għadhom ftit preżenti fil-PAK, se
jingħataw importanza? Il-ġejjieni tal-miżuri li jippromwovu l-organizzazzjoni ekonomika tal-
bdiewa, speċjalment fl-oqsma fejn il-miżuri ta' kontroll tal-provvista jkunu ġew eliminati (ħalib,
zokkor, inbid), għandha tkun ukoll kwistjoni ċentrali.
Imbagħad, tista' titqajjem ukoll il-kwistjoni tal-kofinanzjament tal-pagamenti diretti - tema li l-
aħħar riforma ma indirizzatx, speċjalment minħabba l-kriżi ekonomika, li jista' jkollu l-effett
li jinħoloq pilastru wieħed ta' appoġġ "agrikolu rurali". Il-kwistjoni ta' kif il-fondi tal-PAK
se jkunu kkoordinati relattivament mal-bqija tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej
x'aktarx se titqajjem ukoll, kif ukoll dik tal-ispejjeż relatati mar-riċerka u l-innovazzjoni agrikoli.
Se titqajjem ukoll il-kwistjoni tal-istruttura futura tal-pagamenti diretti, b'mod partikolari tal-
importanza riservata għall-komponenti varji tagħhom, pereżempju l-appoġġ għall-produzzjoni
ta' beni pubbliċi. It-trasformazzjoni tal-pagament bażiku f'ammont wieħed (flat rate) għal kull
ettaru għal kull sistema agronomika kbira Ewropea se tiġi kkunsidrata? Barra minn hekk, il-
futur tal-pagamenti akkoppjati mal-produzzjoni u tal-pagament ridistributtiv mhux se jonqos
milli jqajjem dibattitu. F'dan il-kuntest, il-mudell ta' implimentazzjoni tal-pagamenti diretti li se
jiddomina fl-2014-2020 x'aktarx se jaffettwa l-mudell tan-negozju tal-ġejjieni għall-għajnuna
diretta li se jkun adottat. Jista' jkun ukoll li jiġu rieżaminati d-definizzjonijiet ta' "bdiewa attivi"
u "bdiewa żgħar".
Fl-aħħar nett, ir-riżultati tan-negozjati tal-Brexit kif ukoll l-approċċi l-ġodda tal-
amministrazzjoni ta' Trump dwar il-kummerċ internazzjonali u l-ftehimiet ambjentali
multilaterali (pereżempju, il-COP21 dwar il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima) probabilment se
jinfluwenzaw il-PAK il-ġdida.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Ir-riforma tal-PAK għall-perjodu 2014-2020 hija l-ewwel waħda li fiha l-Parlament ħa sehem
bħala koleġiżlatur. Bis-saħħa ta' din l-ewwel esperjenza, huwa mhux se jonqos milli jaqdi mill-
ġdid rwol essenzjali fir-riformi li ġejjin. Il-Kumitat għall-Agrikoltura tal-Parlament Ewropew
qed jaħdem fuq bosta rapporti li jħarsu 'l quddiem (il-volatilità, l-impjieg fiż-żoni rurali, l-
innovazzjoni, il-prattiki kummerċjali żleali, eċċ.). Il-Parlament qed isegwi wkoll mill-qrib
l-adozzjoni min-naħa tal-Kummissjoni tal-atti delegati li jikkonċernaw il-PAK, li għalihom
jista' jopponi ruħu. Barra minn hekk, il-Parlament għandu r-rwol tiegħu ta' koleġiżlatur fid-
diversi fajls marbuta mal-PAK il-ġdida u, b'mod partikolari, ir-reviżjoni tal-qafas finanzjarju
pluriennali 2014/2020 (ir-Regolament "omnibus").
Guillaume Ragonnaud / Albert Massot
06/2017


	Il-Politika Agrikola Komuni wara l-2013
	Il-bażi ġuridika
	L-2014, sena ta' tranżizzjoni mill-PAK l-antika għal dik ġdida
	Il-PAK fil-baġit tal-Unjoni Ewropea għall-2017
	L-implimentazzjoni tal-PAK il-ġdida
	Inizjattivi reċenti
	Il-prospetti għar-riforma tal-PAK fl-2020
	Ir-rwol tal-Parlament Ewropew


