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L-EWWEL PILASTRU TAL-POLITIKA AGRIKOLA KOMUNI
(PAK): II — IL-PAGAMENTI DIRETTI LILL-BDIEWA

Ir-riforma tal-2003 u l-kontroll tas-Saħħa tal-2009 ddiżakkoppjaw l-akbar parti tal-
għajnuna diretta. Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jipprovdi bażi ġuridika unika u
kodiċi komprensiv li jirrendi l-pagamenti diretti lill-bdiewa aktar immirati, aktar ekwi
u aktar "ħodor".

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 38 sa 44 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE); ir-
Regolament (UE) Nru 1306/2013 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549) u r-Regolament
(UE) Nru 1307/2013 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608), modifikati bir-Regolament
(UE) 2017/2393 (ĠU L 350, 29.12.2017, p. 15) (imsejjaħ ir-"Regolament omnibus", li
akkompanja l-proposti ppreżentati mill-Kummissjoni fl-okkażjoni tar-rieżami ta' nofs it-
terminu tal-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020).

L-OBJETTIVI

Il-PAK għall-perjodu 2014-2020 iżżomm iż-żewġ pilastri iżda ssaħħaħ ir-rabtiet
bejniethom, u b'hekk toffri approċċ integrat aħjar u aktar ġenerali tal-għajnuniet f'dan
il-qasam.

IL-KONTENUT TAR-REGOLAMENT (UE) NRU 1307/2013

A. Ħarsa ġenerali: sistema multifunzjonali ta' pagamenti diretti
Il-mekkaniżmi ta' appoġġ dirett imxew minn "diżakkoppjar" għal "immirar", u issa
għaddew għal sistema ta' seba' pagamenti multifunzjonali li kull wieħed minnhom
għandu objettivi speċifiċi: 1) "pagament bażiku" għal kull ettaru, li l-livell tiegħu
għandu jiġi armonizzat skont kriterji ekonomiċi jew amministrattivi nazzjonali jew
reġjonali u soġġett għal proċess ta' konverġenza (imsejħa"interna"); 2) komponent
ta' "ħdura", bħala appoġġ addizzjonali biex jikkumpensa għall-ispejjeż tal-produzzjoni
ta' beni ambjentali pubbliċi mhux remunerati mis-suq; 3) pagament supplementari
lill-bdiewa żgħażagħ; 4) "pagament ta' distribuzzjoni mill-ġdid" li jippermetti t-tisħiħ
tal-appoġġ għall-ewwel ettari tal-azjenda agrikola; 5) appoġġ addizzjonali għad-dħul
fiż-żoni soġġetti għal restrizzjonijiet naturali; 6) appoġġ akkoppjat mal-produzzjoni
għal ċerti żoni jew tipi ta' agrikoltura għal raġunijiet ekonomiċi jew soċjali; 7) skema
simplifikata fakultattiva għall-"bdiewa ż-żgħar", li jibbenefikaw minn pagamenti inferjuri
għal EUR 1 250. L-ewwel tliet komponenti huma obbligatorji għall-Istati Membri filwaqt
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li l-aħħar erbgħa huma fakultattivi. L-Istati Membri għandhom jiddedikaw 30% tal-
pakkett nazzjonali tagħhom ta' pagamenti diretti biex jiffinanzjaw il-pagamenti "ħodor".
Is-70% li jifdal huma attribwiti għall-pagamenti "bażiċi", wara li jitnaqqas kwalunkwe
ammont allokat għar-riżervi nazzjonali ta' intitolamenti (obbligatorji, sa 3% tal-pakketti
nazzjonali), kif ukoll għall-pagamenti ridistributtivi addizzjonali (sa 30%), il-pagamenti
għall-bdiewa żgħażagħ (sa 2%), jew iż-żoni żvantaġġati (sa 5%) jew il-pagamenti
akkoppjati mal-produzzjoni (sa 15%). L-għajnuniet il-ġodda għal kull ettaru huma
riżervati biss għall-bdiewa attivi. Barra minn hekk, sal-2019 dawn il-pagamenti huma
wkoll suġġetti għal proċess parzjali ta' konverġenza (imsejħa "esterna") bejn l-Istati
Membri.
B. L-elementi ewlenin
1. Skema ta' pagament bażiku/ pagament simplifikat skont l-erja (obbligatorju għall-
Istati)
L-Istati Membri jiddedikaw madwar 70% tal-pakkett nazzjonali tagħhom għall-
pagamenti diretti taħt l-iskema ta' pagament bażiku l-ġdida, wara li jitnaqqsu l-ammonti
allokati lil bdiewa żgħażagħ jew pagamenti oħra fakultattivi: reġjuni żvantaġġati, bdiewa
żgħar, il-pagament ridistributtiv jew il-pagamenti "akkoppjati". Għal tnax-il Stat Membru,
id-data ta' skadenza tal-iskema ta' pagament uniku skont l-erja hija estiża sal-2020. Fir-
rigward tal-"konverġenza interna", l-Istati Membri li fl-2013 kellhom għajnuniet definiti
b'referenzi għall-passat għandhom jimxu lejn livelli aktar omoġenji ta' pagament għal
kull ettaru. Biex jagħmlu dan, huma għandhom għażla bejn diversi possibilitajiet: jistgħu
jadottaw approċċ nazzjonali jew reġjonali, ħaġa li tippermetti li jiksbu rata reġjonali jew
nazzjonali fissa fl-2019, jew jiżguraw li dawk l-azjendi agrikoli li jirċievu inqas minn
90% tar-rata reġjonali jew nazzjonali medja jkollhom żieda gradwali fl-għajnuna, bil-
kundizzjoni addizzjonali li kull bidwi fl-2019 jibbenefika minn pagament ta' mill-inqas
60% tar-rata medja reġjonali jew nazzjonali. L-ammonti allokati lill-azjendi li jkunu ogħla
mill-medja reġjonali jew nazzjonali jiġu aġġustati proporzjonalment, billi ġie ppreċiżat li
l-Istati Membri jkunu jistgħu jillimitaw "telf" eventwali ta' appoġġ għal 30%.
2. Mekkaniżmi ta' distribuzzjoni mill-ġdid tal-pagamenti bażiċi (fakultattivi)
L-Istati Membri għandhom id-dritt li jużaw pagament ridistributtiv għall-ewwel ettari li bih
ikunu jistgħu jallokaw sa 30% tal-pakkett nazzjonali u jqassmuh lill-bdiewa fuq l-ewwel
30 ettaru tagħhom jew sa daqs superfiċji medja nazzjonali tal-azjendi agrikoli, jekk din
tkun aktar minn 30 ettaru. Possibilità oħra hija li jiġi applikat pagament massimu għal
kull ettaru. L-Istati Membri li japplikaw il-pagament ridistributttiv jistgħu jiġu eżentati mit-
tnaqqis gradwali obbligatorju tal-pagamenti bażiċi 'l fuq minn EUR 150 000 (minimu
ta' 5%).
3. Skema favur il-bdiewa żgħażagħ (obbligatorja għall-Istati)
Sabiex titħeġġeġ ir-rinnovazzjoni ġenerazzjonali, il-pagament bażiku mogħti lill-bdiewa
żgħażagħ taħt l-40 sena li ġew stabbiliti sa inqas mill-ħames snin preċedenti jiżdied bi
kwart matul l-ewwel ħames snin wara l-istabbiliment. Huwa għandu jiġi ffinanzjat bi 2%
tal-pakkett nazzjonali. Dan huwa obbligatorju għall-Istati Membri.
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4. Tħaddir (obbligatorju għall-Istati b'applikazzjoni flessibbli)
Minbarra l-Iskema ta' Pagament Bażiku jew l-Iskema ta' Pagament Uniku skont l-Erja,
kull azjenda tirċievi pagament supplementari għal kull ettaru jekk tadotta prattiki agrikoli
ta' benefiċċju għall-klima u l-ambjent. L-Istati Membri għandhom obbligatorjament
jallokaw 30% tal-pakkett nazzjonali tagħhom għall-pagament "aħdar". It-tliet miżuri
previsti huma:
— id-diversifikazzjoni tal-għelejjel: il-bidwi għandu jkabbar mill-inqas żewġ għelejjel

differenti jekk is-superfiċji li tinħarat taqbeż l-10 ettari; u mill-inqas tliet għelejjel jekk
din taqbeż 30 ettaru; il-kultivazzjoni ewlenija ma għandhiex tkopri iktar minn 75%
tal-art li tinħarat (it-tnejn prinċipali mhux aktar minn 95%);

— iż-żamma ta' bwar permanenti eżistenti;

— iż-żamma ta' erjas b'interess ekoloġiku ta' mill-anqas 5% tal-art li tinħarat tal-
azjenda agrikola, għall-azjendi b'art li tinħarat ta' aktar minn 15-il ettaru (minbarra
l-bwar permanenti u l-għelejjel perenni): marġini tal-għelieqi, arbuxelli tal-marġini,
siġar, art mhux maħduma, karatteristiċi topografiċi, bijotopi, strixex ta' lqugħ, żoni
afforestati, għelejjel li jiffissaw in-nitroġenu;

Kwalunkwe nuqqas ta' rispett tal-obbligi ta' "tħaddir" jissarraf f'sanzjonijiet kbar ħafna.
Sabiex ikun evitat li jiġu penalizzati l-bdiewa li diġà jindirizzaw kwistjonijiet ambjentali
u ta' sostenibilità, it-test jipprevedi skema ta' ekwivalenza "ħadra" li biha l-applikazzjoni
ta' prattiki ta' benefiċċju li diġà jkunu qed jintużaw titqies bħala r-rispett tar-rekwiżiti
bażiċi. Pereżempju, il-produtturi organiċi ma jkollhom ebda rekwiżit addizzjonali impost
fuqhom, peress li huwa pprovat li l-prattiki tagħhom jipprovdu benefiċċju ekoloġiku ċar.
Ir-regolament il-ġdid jelenka lista ta' prattiki meqjusa ekwivalenti.
5. Pagamenti akkoppjati (fakultattivi għall-Istati)
Sabiex jirrimedjaw konsegwenzi negattivi eventwali tal-"konverġenza interna" għas-
setturi jew għaż-żoni partikolarment sensittivi, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu pagamenti
akkoppjati marbuta ma' prodotti partikolari. L-għażla hija limitata għal 8% tal-pakkett
nazzjonali jekk l-Istat Membru diġà jipprovdi din l-għajnuna, jew għal 13% jekk dawn
ikunu ogħla minn 5%. Il-Kummissjoni tista' tawtorizza livell ogħla, jekk ikun meħtieġ.
Barra minn hekk, hemm possibilità ta' żieda ta' 2% għall-pagamenti akkoppjati għall-
għelejjel tal-proteina.
6. Iż-żoni b'restrizzjonijiet naturali (żvantaġġati) (pagament fakultattiv)
L-Istati Membri jew ir-reġjuni tagħhom jistgħu jagħtu pagament addizzjonali sa 5% tal-
pakkett nazzjonali għaż-żoni kklassifikati bħala soġġetti għal restrizzjonijiet naturali.
7. Bdiewa attivi (obbligatorju għall-Istati iżda b'applikazzjoni flessibbli)
Sabiex tissolva l-problema tal-bdiewa li fir-realtà jeżerċitaw attività oħra u sabiex
jitneħħa numru ta' lakuni legali li ppermettew lil kumpaniji jitolbu pagamenti diretti,
anki jekk l-attività kummerċjali primarja tagħhom mhix waħda agrikola, ir-riforma
tissikka r-regoli li jiddefinixxu bidwi attiv. L-Istati Membri huma obbligati jirrispettaw lista
negattiva ġdida ta' azjendi li għalihom l-għoti ta' pagamenti diretti huwa eskluż (jista' jiġi
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argumentat li r-Regolament "omnibus" illaxka dawn il-kriterji ta' prova [ir-Regolament
(UE) 2017/2393, ĠU L 350, 29.12.2017, p 151]) (ara l-iskeda 3.2.9).
8. L-iskema tal-bdiewa żgħar (fakultattiva)
Il-PAK il-ġdida tippermetti lill-Istati Membri jagħtu lill-bdiewa żgħar il-benefiċċju ta'
skema simplifikata fil-każ ta' pagament annwali li jilħaq EUR 1 250, indipendentement
mill-kobor tal-azjenda agrikola. Il-parteċipanti huma soġġetti għal obbligi anqas stretti
ta' konformità u huma eżentati minn kwalunkwe "tħaddir". L-ispiża totali tal-iskema
għall-bdiewa żgħar ma tistax tkun aktar minn 10% tal-pakkett nazzjonali, ħlief jekk l-
Istat Membru jagħżel li jiżgura li l-bdiewa ż-żgħar jirċievu dak li kien ikun dovut lilhom
mingħajr tali skema.
9. Kundizzjonalità (obbligatorja)
Id-dispożizzjonijiet dwar il-kundizzjonalità huma kkonfermati u ssimplifikati, filwaqt li l-
pagamenti diretti saru soġġetti għall-konformità min-naħa tal-bdiewa: a) mal-istandards
tal-kundizzjonijiet ambjentali u agronomiċi stabbiliti mill-Istati Membri u maħluqa biex
jillimitaw l-erożjoni tal-art, iżommu l-istruttura tal-art u l-livelli ta' materja organika tal-
art u biex jiżguraw livell minimu ta' manutenzjoni; b) mar-regoli Ewropej fis-seħħ dwar
is-saħħa pubblika, is-saħħa tal-annimali, l-ambjent u l-benesseri tal-annimali. Jekk ir-
regoli tal-kundizzjonalità ma jiġux rispettati minn bidwi partikolari, il-pagamenti diretti li
jista' jkollu dritt għalihom jitnaqqsu parzjalment jew saħansitra jitwaqqfu kompletament.
10. Il-mekkaniżmu ta' dixxiplina baġitarja u finanzjarja (obbligatorju)
Mekkaniżmu ta' dixxiplina baġitarja jiġi applikat biex l-ispejjeż tal-ewwel pilastru tal-
PAK jinżammu taħt il-limiti massimi baġitarji annwali stabbiliti fil-qafas finanzjarju
pluriennali (ara l-iskeda 1.4.3). Se jiġi propost aġġustament tal-pagamenti diretti
meta l-previżjonijiet jindikaw li l-ispejjeż totali previsti jkunu nqabżu f'sena finanzjarja
partikolari. It-tnaqqis eventwali mhux se japplika għall-ewwel EUR 2 000 tal-pagamenti
diretti lil kull bidwi. Barra minn hekk, il-pagamenti diretti preċedentement allokati lill-
bdiewa jistgħu wkoll jitnaqqsu tul kwalunkwe eżerċizzju biex tiġi alimentata r-"riżerva
ta' kriżi" l-ġdida tas-swieq sa EUR 400 miljun (ara l-iskeda 3.2.4).
11. Sistema Integrata ta' Amministrazzjoni u Kontroll (obbligatorja)
Is-Sistema Integrata ta' Amministrazzjoni u Kontroll (SIAK, magħrufa wkoll bl-
abbrevjazzjoni Ingliża IACS) qed tiġi kkonfermata u msaħħa. Hija tinkludi mill-inqas
l-elementi li ġejjin: bażi ta' data kompjuterizzata, sistema ta' identifikazzjoni ta' kull
biċċa art agrikola, sistema ta' identifikazzjoni u ta' reġistrazzjoni ta' intitolamenti għal
pagament dirett, sistema integrata ta' kontroll u sistema ta' identifikazzjoni ta' kull bidwi
li japplika għall-għajnuna.

IMPLIMENTAZZJONI TAL-PAK 2014-2020 U ESTENSJONI SA
JANNAR 2023

L-Istati Membri kellhom jagħmlu għażliet kruċjali matul l-2014, minħabba d-diversità
tar-regoli ta' applikazzjoni tas-sistema l-ġdida ta' pagamenti diretti u l-ispazju għall-
immanuvrar mogħtija mis-sistema. Il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri, ħlief wieħed (il-
Ġermanja), għandhom il-fakultà li jużaw pagamenti akkoppjati b'rati varji ħafna; tmienja
minnhom iddeċidew li japplikaw il-pagament ridistributtiv u, fl-aħħar nett, ħmistax-
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il Stat Membru applikaw l-iskema għall-bdiewa żgħar. Fir-rigward tal-"pagament ta'
ekoloġizzazzjoni", ħames Stati Membri taw il-possibbiltà lill-bdiewa li jissodisfaw uħud
mill-obbligi tagħhom billi japplikaw prattiki ekwivalenti. Barra minn hekk, ħmistax-il
pajjiż ittrasferew ammonti bejn iż-żewġ pilastri: il-bilanċ nett tat-trasferimenti mill-ewwel
pilastru għat-tieni wieħed żdied għal EUR 4 biljun fuq il-perjodu kollu kemm hu.
Fir-rigward tat-tieni pilastru, 118-il programm ta' żvilupp rurali ġew approvati mill-
Kummissjoni. Għoxrin Stat Membru għażlu li jimplimentaw programm nazzjonali
wieħed, u tmienja għażlu li jużaw aktar minn programm wieħed (pereżempju,
biex jippermettu kunsiderazzjoni aħjar tal-istruttura ġeografika jew amministrattiva
tagħhom).
Fid-dawl tal-fatt li l-proċeduri leġiżlattivi għar-riforma tal-PAK ta' wara l-2020
ma tlestewx sal-1 ta' Jannar 2021, il-koleġiżlaturi adottaw ir-Regolament
(UE) 2020/2220 (ĠU L 437, 28.12.2020), billi estendew ir-regoli attwali b'sentejn
(sal-31 ta' Diċembru 2022).

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Fit-13 ta' Marzu 2013, il-Parlament Ewropew adotta sensiela ta' riżoluzzjonijiet
dwar proposti leġiżlattivi relattivi għall-PAK ta' wara l-2013 [P7_TA(2013)0084 sa
P7_TA(2013)0087, ĠU C 36, 29.1.2016, p. 240 sa 704], li servew ta' mandat għan-
negozjati mal-Kunsill. Wara bosta trilogi ntlaħaq ftehim politiku fis-26 ta' Ġunju 2013.
Madankollu, laqgħat ta' konċiljazzjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill kienu meħtieġa biex
jiġu ċċarati ċerti aspetti finanzjarji tal-pagamenti diretti u l-iżvilupp rurali. Ladarba dawn
il-kwistjonijiet ġew solvuti, fl-20 ta' Novembru 2013, immedjatament wara l-adozzjoni
tal-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020, il-Parlament Ewropew adotta sensiela ta'
riżoluzzjonijiet [P7_TA(2013)0490 sa P7_TA(2013)0494, ĠU C 436, 24.11.2016, p. 270
sa 280) fejn esprima għal darb'oħra l-opinjoni pożittiva tiegħu dwar il-PAK il-ġdida. Fil-
kuntest tar-rieżami ta' nofs it-terminu tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020, l-
emendi mressqa mill-Parlament tejbu r-regoli dwar il-pagamenti "ħodor" u l-pagamenti
lill-bdiewa żgħażagħ. F'Ottubru 2017, intlaħaq ftehim mal-Kunsill u t-test ġie ppubblikat
f'Diċembru 2017 (ir-Regolament (UE) Nru 2017/2393, ĠU L 350, 29.12.2017, p.15). Il-
koleġiżlaturi diġà bdew jaħdmu fuq ir-riforma tal-iskema ta' pagamenti diretti ta' wara
l-2020. L-emendi tagħhom għall-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni huma mistennija
li jiġu adottati fi trilogi qabel is-sajf tal-2021 (3.2.9).

François Nègre
04/2022
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