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LEJN POLITIKA AGRIKOLA KOMUNI GĦAL WARA L-2020

L-istituzzjonijiet Ewropej impenjaw ruħhom li jadottaw riforma ġdida qabel
Diċembru 2020. Madankollu, din l-iskeda ma setgħetx tiġi rispettata. Tnedew
negozjati (trilogi) bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim finali qabel is-sajf tal-2021.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

Il-proposti leġiżlattivi dwar il-politika agrikola komuni (PAK) wara l-2020
[COM(2018)0392, COM(2018)0393 u COM(2018)0394 tal-1 ta' Ġunju 2018] u
proposta għal qafas finanzjarju pluriennali ġdid (QFP) 2021-2027 [COM(2018)0322
tat-2 ta' Mejju 2018 u COM(2020)0443 tat-28 ta' Mejju 2020].

LEJN POLITIKA AGRIKOLA KOMUNI GĦAL WARA L-2020

Il-ħidma fuq il-PAK għal wara l-2020 bdiet mill-Presidenza Netherlandiża tal-Kunsill
f'laqgħa informali organizzata f'Mejju 2016. Il-Presidenzi sussegwenti tal-Kunsill
komplew il-proċess billi nedew riflessjoni dwar l-isfidi agrikoli ewlenin li għandhom jiġu
indirizzati.
Il-Kummissjoni, min-naħa tagħha, f'Jannar 2016 ħolqot grupp ta' ħidma biex jirrifletti fuq
il-futur tal-politika tas-swieq agrikoli li ppreżenta r-rapport finali tiegħu f'Novembru 2016.
Rigward it-tieni pilastru, il-konferenza "Cork 2.0" ta' Settembru 2016 wasslet għall-
adozzjoni ta' dikjarazzjoni li tenfasizza għaxar linji gwida ewlenin għall-ġejjieni tal-
politika ta' żvilupp rurali fl-Ewropa.
Fil-kuntest tar-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020,
il-Kummissjoni adottat proposta leġiżlattiva "omnibus" fl-14 ta' Settembru 2016, li
taffettwa bosta politiki Ewropej (COM(2016)0605), inkluża l-PAK. Fil-prinċipju l-għan
kien li jsiru adattamenti tekniċi lill-atti bażiċi fis-seħħ sabiex jiġu ssimplifikati l-istrumenti
eżistenti. Fl-aħħar, fuq insistenza tal-Parlament Ewropew, dan l-eżerċizzju sar mini
riforma reali tal-PAK. Il-Parlament Ewropew kien ispirat mir-rakkomandazzjonijiet tal-
grupp ta' ħidma dwar is-swieq agrikoli sabiex jippreżenta emendi ulterjuri maħsuba
biex isaħħu l-mekkaniżmi fis-seħħ. Intlaħaq ftehim mal-Kunsill f'Ottubru u t-test
ġie ppubblikat f'Diċembru 2017 (Ir-Regolament (UE) Nru 2017/2017, ĠU L 350,
29.12.2017). It-titjib maqbul jikkonċerna l-kamp ta' applikazzjoni tal-organizzazzjonijiet
tal-produtturi, it-tisħiħ tal-assigurazzjoni agrikola u l-għodod għall-istabbilizzazzjoni
tad-dħul, ir-regoli għall-pagamenti ekoloġiċi u l-pagamenti lill-bdiewa żgħażagħ u d-
definizzjoni ta' "bidwi attiv" (li tippermetti lill-Istati Membri applikazzjoni flessibbli ħafna).
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Il-Kummissjoni nediet konsultazzjoni pubblika dwar il-ġejjieni tal-PAK fi Frar 2017, li
tlestiet f'Mejju 2017. Imbagħad hi ppreżentat komunikazzjoni, intitolata "Il-Ġejjieni tal-
Ikel u tal-Biedja" fid-29 ta' Novembru 2017 (COM(2017)713). Dan id-dokument, li huwa
vag mil-lat operazzjonali, iffoka fuq il-governanza agrikola, u ħabbar bidla radikali fil-
mudell għall-implimentazzjoni tal-PAK. Rapport fuq inizjattiva proprja tal-Parlament
Ewropew (rapport Dorfmann) dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni kien segwit minn
riżoluzzjoni adottata fil-plenarja tat-30 ta' Mejju 2018 (P8_TA (2018)0224).

IL-KUNTEST TAL-AĦĦAR RIFORMA TAL-PAK

Ir-riforma tal-PAK tal-2013 ġiet deċiża f'nofs reċessjoni. Minn dak iż-żmien 'l hawn,
l-ambjent ekonomiku u istituzzjonali nbidel. It-tkabbir irritorna, iżda baqa' dgħajjef,
qabel ma sar negattiv minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Barra minn hekk, l-iżviluppi
ġeopolitiċi żiedu l-inċertezza tas-swieq (il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE f'Jannar 2020,
il-kriżi tas-sħubija tradizzjonali bejn l-UE u l-Istati Uniti wara l-elezzjoni tal-President
Trump). Barra minn hekk, il-multilateraliżmu kummerċjali qed jistaġna, u l-għadd dejjem
jikber ta' ftehimiet bilaterali mhux qed itaffi l-effett tat-tendenzi protezzjonisti u tal-kunflitti
kummerċjali. Fl-aħħar nett, qed jitfaċċaw sfidi ġodda relatati mat-tibdil fil-klima u s-
sostenibbiltà bid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Pariġi (COP 21), filwaqt li l-innovazzjonijiet
teknoloġiċi, u b'mod partikolari r-rivoluzzjoni diġitali, qed ikollhom impatt sinifikanti fuq
il-produzzjoni, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel.
Fl-24 ta' Diċembru 2020, l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit laħqu ftehim dwar ir-
relazzjoni futura tagħhom. Dan il-ftehim ssalvagwardja l-aktar kwistjonijiet importanti
billi ppreveda sistema ta' kummerċ mingħajr tariffi jew kwoti biex titqies il-pożizzjoni
tar-Renju Unit bħala l-akbar sieħeb kummerċjali tal-Ewropa, b'mod partikolari fis-settur
agroalimentari (ara l-iskeda informattiva3.2.10, tabella VI). Madankollu, il-konsegwenzi
tal-proċeduri doganali l-ġodda u l-ispejjeż amministrattivi addizzjonali għall-operaturi
mhumiex kompletament ċari, biex ma nsemmux l-inċertezza fis-swieq agrikoli kkawżata
mill-pandemija. Il-Kummissjoni tipprevedi li l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 se jirriżulta fi
tkabbir bil-mod u li l-ekonomija Ewropea u s-settur agrikolu, mhux se jirritornaw għal-
livell ta' qabel il-pandemija tagħhom qabel l-2023.

IL-PROPOSTI FINANZJARJI GĦALL-PAK GĦAL WARA L-2020

Il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-
perjodu 2021-2027 (COM(2018)0322 tat-2 ta' Mejju 2018) stabbiliet il-baġit agrikolu
għall-ġejjieni. Għalkemm l-UE qed tkompli tiddedika sehem sinifikanti mill-baġit tagħha
għall-agrikoltura (28.5 % tal-perjodu totali) (ara l-iskeda informattiva3.2.10, tabella I),
ġie propost tnaqqis kbir ħafna f'termini reali (-15 %), minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit
(kontributur nett għall-baġit) u l-ħtiġijiet ta' finanzjament li jirriżultaw mill-prijoritajiet il-
ġodda tal-UE (il-migrazzjoni, il-fruntieri esterni, l-ekonomija diġitali, it-trasport).
Wara l-kriżi ekonomika kkawżata mill-pandemija tal-COVID-19, l-abbozz tal-baġit fit-
tul tal-2018 ġie sostitwit f'Mejju 2020 bit-tieni proposta msaħħa mill-pjan ta' rkupru
ekonomiku ("Next Generation EU"). Il-Parlament Ewropew stabbilixxa l-pożizzjoni
tiegħu fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-14 ta' Novembru 2018 [P8_TA(2018)0449],
tat-23 ta' Lulju 2020 [P9_TA(2020)0206] u tas-17 ta' Diċembru 2020
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[P9_TA(2020)0360]. Wara proċess twil ta' negozjati bejn iż-żewġ fergħat tal-awtorità
baġitarja, intlaħaq ftehim fis-17 ta' Diċembru 2020 [Ir-Regolament (UE, Euratom)
2020/2093]. Il-baġit tal-PAK 2021-2027 ġie stabbilit għal EUR 336.4 biljun fi prezzijiet
kostanti tal-2018, li għandhom jitqabblu mal-baġit tal-perjodu 2014-2020, wara t-tnaqqis
tan-nefqa għar-Renju Unit (ara l-iskeda informattiva 3.2.10, tabella I, kolonna 1). L-
ewwel pilastru kompla jieħu preċedenza (Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG),
EUR 258.6 biljun, 78.4 %), anke jekk jonqos b'10 %, filwaqt li l-akbar telf huwa l-iżvilupp
rurali (Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), EUR 77.8 biljun), li naqas
bi 19 % (ara l-iskeda informattiva3.2.10, tabella I, kolonna 5).
L-adozzjoni tal-QFP 2021-2027 ippermettiet ukoll id-dħul fis-seħħ tal-programm qafas
tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni, "Orizzont Ewropa", b'baġit ta' EUR 95.5 biljun, li
minnhom madwar EUR 10 biljun huma allokati għas-settur agrikolu.

IL-PROPOSTI LEĠIŻLATTIVI GĦALL-PAK GĦAL WARA L-2020

Fuq il-bażi tal-QFP ta' Mejju 2018, il-Kummissjoni ppreżentat il-qafas leġiżlattiv tal-
PAK għall-perjodu 2021-2027 (COM(2018)0392, COM(2018)0393 u COM(2018)0394
tal-1 ta' Ġunju 2018). Hi tipproponi bidla radikali tal-mudell ta' implimentazzjoni tal-PAK,
orjentat lejn ir-riżultati u s-sussidjarjetà, billi jagħti lill-Istati Membri rwol aktar importanti
fl-użu tal-programmi tal-PAK. Fil-ġejjieni, l-Unjoni trid tistabbilixxi parametri essenzjali
(għanijiet tal-PAK, eżiġenzi ta' bażi, tipi prinċipali ta' intervent tal-ewwel u t-tieni pilastri),
filwaqt li l-Istati Membri għandhom ifasslu pjanijiet strateġiċi pluriennali bl-għan li jiksbu
l-għanijiet speċifiċi u kwantifikati deċiżi b'mod konġunt.
Il-PAK futura se tiffoka fuq disa' għanijiet li jirriflettu l-prestazzjoni ekonomika, ambjentali
u soċjali tagħha. Din se żżomm iż-żewġ pilastri tagħha u ż-żewġ fondi agrikoli għall-
appoġġ tal-programmi nazzjonali abbażi ta' firxa ta' miżuri magħżula f'approċċ integrat.
Fi kwalunkwe każ, il-pagamenti diretti jibqgħu l-elementi prijoritarji tal-PAK il-ġdida.
Minbarra l-governanza tal-PAK il-ġdida, il-punti ewlenin l-oħra tal-proposti ta' riforma
huma:
— Fir-rigward tal-ewwel pilastru, ir-ridistribuzzjoni tal-appoġġ dirett issib impetu ġdid:

il-Kummissjoni pproponiet tnaqqis fil-pagamenti ' fuq minn EUR 60 000 u limitu
massimu obbligatorju għal ammonti 'l fuq minn EUR 100 000 għal kull azjenda
agrikola. Barra minn hekk, il-programmi ta' intervent settorjali huma trasferiti
mill-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq (OKS) għall-pjanijiet strateġiċi nazzjonali
ġodda;

— L-arkitettura ekoloġika l-ġdida hija ħafna aktar flessibbli fit-tfassil u l-ġestjoni
tagħha u hija fdata f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali. Hi għandha tliet aspetti: Il-
kundizzjonalità l-ġdida (obbligatorja iżda aktar flessibbli fid-dettall); l-ekoskemi
għall-klima u l-ambjent (li se jiġu ffinanzjati mill-FAEG u li se jissostitwixxu l-
pagament ekoloġiku eżistenti) u l-miżuri agroambjentali u klimatiċi (iffinanzjati mill-
FAEŻR);

— Fir-rigward tat-tieni pilastru: il-FAEŻR m'għadux Fond Strutturali taħt il-qafas
komuni tal-politika ta' koeżjoni; Ir-rata ta' kofinanzjament tnaqqset b'għaxar punti;
il-Kummissjoni qed tikkonċentra l-interventi fl-interess tas-simplifikazzjoni; fl-aħħar

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/mt
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P9_TA(2020)0360
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_3.2.10.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_3.2.10.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2018)0392
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2018)0393
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2018)0394


Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2022 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/mt

nett, ir-regoli tal-programm Leader isiru fil-livell tal-politika ta' koeżjoni, anke jekk
il-finanzjament tiegħu huwa ffinanzjat mill-baġit agrikolu.

ID-DIBATTITI LI GĦADDEJJIN BĦALISSA

Il-Portugall, li, fl-1 ta' Jannar 2021, ħa f'idejh il-presidenza b'rotazzjoni tal-Kunsill wara l-
Ġermanja, impenja ruħu li jsib kompromess dwar il-PAK mal-Parlament Ewropew qabel
is-sajf tal-2021. L-ewwel laqgħat ta' negozjati tat-trilogu diġà wasslu għal ċertu livell ta'
tqarrib bejn il-koleġiżlaturi fir-rigward ta': (1) is-simplifikazzjoni tal-kundizzjonalità għall-
bdiewa li jimplimentaw miżuri ekwivalenti skont l-ekoskemi; (2) l-istabbiliment ta' lista
indikattiva ta' prattiki għall-ekoskemi, ta' natura mhux vinkolanti; (3) iż-żieda fl-għadd ta'
prodotti eliġibbli għall-intervent pubbliku, kif issuġġerit mill-Parlament; (4) l-estensjoni
tad-drittijiet tat-tħawwil tad-dwieli sal-2045 (data f'nofs triq bejn dik proposta mill-Kunsill,
2040, u d-data ssuġġerita mill-Parlament, 2050) li tillimita ż-żieda awtorizzata fiż-żoni
għal 1 %; (5) inbejjed dealkoħolizzati b'denominazzjoni ta' oriġini protetta (DOP) u
indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP); (6) analiżi tal-prestazzjoni bbażata fuq rapport
biennali mill-Kummissjoni u mhux fuq bażi annwali kif propost mill-Kummissjoni; u (7)
it-tnaqqis tat-tolleranzi permessi fir-rigward tal-indikaturi tal-objettivi stabbiliti fil-pjanijiet
strateġiċi (35 % għall-ewwel rieżami fl-2025; 25 % għat-tieni rieżami fl-2027), filwaqt li
l-Kunsill oriġinarjament ippropona 45 % u l-Parlament 25 %.
Madankollu, dawn it-trilogi wrew ukoll in-nuqqas ta' marġni ta' manuvra tal-Presidenza
tal-Kunsill, li għandu jkollha kull punt diskuss ivvalidat mill-esperti nazzjonali, u
enfasizzaw il-punti ewlenin ta' nuqqas ta' qbil, fosthom: (1) id-definizzjoni ta' bidwi
attiv (2) l-implimentazzjoni ta' mudell ta' applikazzjoni ibridu tal-PAK, li jgħaqqad ċertu
grad ta' kontroll tal-konformità (mar-regoli) flimkien mas-sistema l-ġdida ta' awditu
tal-prestazzjoni (ibbażata fuq ir-riżultati), li kienet ġiet proposta mill-Parlament, iżda
li ġiet irrifjutata mill-Kummissjoni u mill-Kunsill, li beżgħu minn żieda fil-burokrazija;
(3) il-kundizzjonalità soċjali tal-għajnuniet diretti proposta mill-Parlament (il-biċċa l-
kbira tal-Istati Membri jqisu li s-suġġett għandu jiġi indirizzat f'att leġiżlattiv separat
jew permezz ta' miżuri nazzjonali); (4) limitu massimu tal-għajnuniet diretti (fakultattiv
skont il-Kunsill, obbligatorju skont il-Parlament); (5) l-estensjoni tal-perjodi ta' intervent
pubbliku matul is-sena; (6) il-klawżoli speċjali ta' salvagwardja (proposti mill-MEPs) biex
jiġu imposti dazji addizzjonali fuq l-importazzjonijiet f'każ ta' nuqqas ta' konformità mal-
istandards ambjentali u tas-saħħa tal-UE; (7) l-għodod għall-ġestjoni tal-kriżijiet tas-
suq; u, fl-aħħar, (8) l-arkitettura ekoloġika, li tiżvela differenzi kbar fil-prattiki marbuta
mal-kundizzjonalità (il-Kunsill jiffavorixxi d-diversifikazzjoni tal-għelejjel aktar milli n-
newba tal-għelejjel rrakkomandata mill-Parlament), fil-pakkett minimu għall-ekoskemi
(20 % tal-pagamenti diretti proposti mill-Kunsill, għall-kuntrarju ta' 30 %, kif mitlub mill-
Parlament), fil-possibbiltà ta' sistema ta' punti li għandha tiġi applikata għall-ekoskemi
(meqjusa kumplessa wisq mill-Kunsill) u, fl-aħħar nett, fil-perċentwali ta' żoni mhux
produttivi fl-azjendi agrikoli.
L-aħħar fażi tan-negozjati agrikoli ikkoinċidiet mad-diskussjonijiet dwar "il-Patt
Ekoloġiku Ewropew", li bdew fil-11 ta' Diċembru 2019 b'Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni (COM(2019)0640). Il-Patt Ekoloġiku jipprevedi l-bini ta' mudell ta' tkabbir
sostenibbli u newtrali għall-klima għall-2050, li se jkollu effetti kbar fuq is-sistema
agroalimentari Ewropea. Ġew ippreżentati proposti speċifiċi f'Mejju 2020, inkluża "l-
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Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030" u l-Istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt",
li għandhom l-għan li jtejbu s-sigurtà tal-ikel, inaqqsu l-konsum tal-pestiċidi, tal-
fertilizzanti u tal-antibijotiċi, li jappoġġjaw l-innovazzjoni agrikola u jtejbu l-informazzjoni
għall-konsumaturi (COM(2020)0380 u COM(2020)0381, 20.5.2020). F'konformità mar-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' Diċembru 2020 indirizzati lil kull Stat Membru
(COM(2020)0846), il-linji ta' azzjoni adottati skont il-Patt Ekoloġiku għandhom jiġu
segwiti minn pjanijiet strateġiċi nazzjonali li għandhom jiġu ppreżentati matul l-2021 u
li għandhom jiġu implimentati mill-2023 ’il quddiem.

MIŻURI TRANŻITORJI SAL-31 TA' DIĊEMBRU 2022ACTU

Sakemm jiġu konklużi n-negozjati dwar ir-riforma tal-PAK ta' wara l-2020, il-koleġiżlaturi
adottaw ir-Regolament (UE) 2020/2220 (ĠU L 437, 28.12.2020), li jestendi r-regoli
attwali b'sentejn (sal-31 ta' Diċembru 2022) b'xi bidliet. Uħud mit-tibdiliet fis-sistema
attwali jinkludu: it-tnaqqis tal-livell limitu ta' attivazzjoni għal għoti ta' kumpens għal
tnaqqis fid-dħul u għal telf relatat mal-klima jew mal-mard minn 30 % għal 20 % fil-
kuntest tal-miżuri ta' ġestjoni tar-riskju; u l-integrazzjoni tal-EUR 7,5 biljun addizzjonali
taħt il-komponent agrikolu tal-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku (ara l-iskeda
informattiva 3.2.2). Mill-inqas 37 % ta' dawn il-fondi jridu jridu jiġu allokati lill-bdiewa
organiċi, lil miżuri ambjentali u ta' benessri tal-annimali u 55 % jridu jkunu diretti lejn
investimenti għal irkupru reżiljenti, sostenibbli u diġitali u l-istabbiliment ta' bdiewa
żgħażagħ.
Ir-Regolament (UE) 2020/2220 għandu jagħti biżżejjed żmien lill-Istati Membri biex
ifasslu l-pjanijiet strateġiċi rispettivi tagħhom u biex jiffaċilitaw l-istabbiliment tal-istrutturi
amministrattivi meħtieġa għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-PAK il-ġdida. Ir-regoli
dwar l-għajnuna mill-Istat għall-agrikoltura u s-silvikultura ġew estiżi wkoll għal sentejn.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament Ewropew iddikjara mill-ġdid li l-finanzjament tal-PAK għandu
jinżamm f'termini reali wara l-2020 (P8_TA(2018)0449, 14.11.2018) (ara l-iskeda
informattiva 3.2.10, tabella I, kolonna 3). Sussegwentement, il-Kumitat għall-Agrikoltura
u l-Iżvilupp Rurali (Comagri) ħatar rapporteurs għal kull att leġiżlattiv: Is-Sa Esther
Herranz (Grupp tal-Partit Popolari Ewropew) dwar l-arkitettura ġdida tal-PAK; Is-
Sa Ulrike Müller (Grupp tal-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa) dwar
ir-regolament trasversali l-ġdid; u s-Sur Eric Andrieu (Grupp tal-Alleanza Progressiva
tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew) dwar il-proposta emendata
dwar l-OKS. F'April 2019, il-Comagri vvota dwar it-tliet taqsimiet tal-proposti. Wara l-
elezzjonijiet Ewropej f'Mejju 2019, ir-rappreżentanti eletti l-ġodda rrevedew l-emendi
adottati mill-Comagri u l-Kumitat għall-Ambjent fil-leġiżlatura preċedenti bil-ħsieb
li jikkonkludu l-ewwel qari. Il-plenarja tal-Parlament Ewropew finalment iddeċidiet
fit-23 ta' Ottubru 2020 (P9_TA (2020)0287, P9_TA (2020)0288 u P9_TA (2020)0289).
Taħt il-presidenzi tal-Kunsill tal-Ġermanja u tal-Portugall, tnedew negozjati (trilogi) mill-
koleġiżlaturi bil-ħsieb li jintlaħaq qbil finali qabel is-sajf tal-2021.

François Nègre

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/mt
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_3.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2018)0449
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_3.2.10.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P9_TA(2020)0287
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P9_TA(2020)0288
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P9_TA(2020)0289
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