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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, 

bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jinnota li għall-agrikoltura, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) użat kampjuni ta' 217-

il tranżazzjoni tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija f'21 pajjiż u 163 tranżazzjoni 

f'20 pajjiż li jkopru s-sajd, l-ambjent/il-klima u l-iżvilupp rurali (Fond Agrikolu 

Ewropew għall-Iżvilupp Rurali), u jilqa' t-tiċkin li għadu għaddej fir-rata ta' żball għal 

2,5 % fl-2016 (minn 2,9 % fl-2015) stabbilita mill-QEA għar-"riżorsi naturali"; 

2. Jirrimarka li l-kapaċità korrettiva mill-korrezzjonijiet finanzjarji u mill-irkupri ssaħħet, 

u b'hekk naqas b'mod sinifikanti (bi 2,04 %) l-ammont f'riskju għall-politika agrikola 

komuni (PAK) għall-2016; jinnota li r-rata ta' żball baqgħet l-istess (2,5 %), iżda l-

impatt finanzjarju tagħha naqas b'dawk il-korrezzjonijiet finanzjarji u l-irkupri 

minħabba li parti mill-ammonti mħallsa indebitament tiġi lura fil-baġit. 3. Jistieden 

lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-fondi allokati għar-Riżerva għall-

kriżijiet fis-settur agrikolu fil-baġit għall-2016 u li sussegwentement baqgħu ma ntefqux 

ikunu magħmula disponibbli bis-sħiħ bħala pagamenti diretti għas-sena baġitarja ta' 

wara; 

4. Jilqa' l-fatt li s-Sistema ta' Identifikazzjoni għall-Ħbula Agrikoli (LPIS) rat aktar titjib u 

preċiżjoni msaħħa, li tagħmilha għodda tajba ħafna għat-tnaqqis fir-rata ta' żball u fil-

piż amministrattiv għall-bdiewa u għall-aġenziji ta' pagament; 

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimmonitorjaw il-volatilità sinifikanti fil-

prezzijiet tal-prodotti agrikoli, li għandha effett negattiv fuq l-introjtu tal-bdiewa, u biex 

jirreaġixxu fil-pront u b'mod effikaċi meta jkun meħtieġ; 

6. Jinnota li l-ewwel sena sħiħa tal-implimentazzjoni tal-ekoloġizzazzjoni apparentament 

ma kellhiex impatt fuq ir-rata ta' żball, u dan jista' jitqies bħala kisba kbira għall-bdiewa 

u għall-aġenziji tal-pagamenti meta titqies in-natura kumplessa tar-regoli tal-

ekoloġizzazzjoni; iżda jaqbel mal-fehma tal-Kummissjoni li għadu kmieni wisq biex 

isiru konklużjonijiet dwar l-eżiti ambjentali preċiżi; jinnota li, b'mod partikolari, fatturi 

oħra apparti l-ekoloġizzazzjoni jinfluwenzaw ukoll il-prestazzjoni ambjentali tas-settur 

agrikolu; jenfasizza li l-ekoloġizzazzjoni sservi bħala eżempju tal-ħtieġa ikbar ta' 

awditjar tal-prestazzjoni anke fil-qasam tal-agrikoltura;  

7. Jilqa' b'sodisfazzjon l-iskema ta' ekoloġizzazzjoni u l-għan tagħha li tagħmel l-azjendi 

agrikoli tal-Unjoni aktar ekoloġiċi permezz ta' prattiki ta' diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-

raba', iż-żamma tal-bwar permanenti eżistenti u l-istabbiliment ta' żoni ta' fokus 

ekoloġiku fuq art li tinħarat, kif deskritt fir-Rapport Annwali tal-QEA; 

8. Jinnota li għadd żgħir ta' benefiċjarji jirċievu l-ikbar pagamenti u li 4 % tal-pagamenti 

diretti jinqasmu bejn aktar minn nofs tal-benefiċjarji attwali li jirċievu anqas minn 

EUR 1250 fis-sena; jemmen li huwa essenzjali għall-kredibbiltà tal-PAK li jkun hemm 

konverġenza ta' pagamenti lill-benefiċjarji, kemm bejn l-Istati Membri kif ukoll fi 

ħdanhom; 
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9. Jenfasizza, madankollu, li l-fatturat annwali ta' dawn l-azjendi agrikoli huwa inqas minn 

EUR 2 000 u li huma ma jitmexxewx fuq bażi kummerċjali u orjentata lejn is-suq iżda 

pjuttost għall-kultivazzjoni ta' uċuħ tar-raba' għall-ikel minn bdiewa li għandhom 

impjieg ieħor, u li jammontaw għal anqas minn 4,6 % taż-żona agrikola utilizzata fl-

Unjoni; iqis, għalhekk, li jeħtieġ li jiġi kkoreġut għadd ta' kunċetti żbaljati ħafna 

rigward l-affermazzjoni li "20 % tal-azjendi agrikoli qed jirċievu 80 % tal-għajnuna", 

peress li din iċ-ċifra tinkludi l-azjendi agrikoli kollha ta' 10 ettari u aktar, li jammontaw 

għal aktar minn 88 % tal-art agrikola tal-Unjoni u 90 % tal-produzzjoni agrikola tal-

Unjoni; 

10. Jinnota r-rakkomandazzjonijiet tal-QEA dwar miżuri intiżi biex titnaqqas l-età tal-

komunità tal-biedja u l-ħtieġa għal aktar programmi mmirati għal dan il-għan; 

11. Jilqa' t-tnaqqis fir-rata ta' żball għall-iżvilupp rurali, li issa hija ta' 4,9 %, meta din kienet 

5,3 % fl-2015 u 6 % fl-2014; jirrikonoxxi li l-problemi rurali jirrikjedu programmi ta' 

investiment kumplessi, u li r-rata ta' żball tirriżulta mill-objettivi differenti għall-

indirizzar tal-isfidi ekonomiċi, ambjentali, tal-infrastruttura rurali u tas-saħħa tal-

annimali, u dan jikkuntrasta mar-rata tal-FAEG ta' 1,7 %; jiddispjaċih, għalhekk, li l-

enfasi tas-simplifikazzjoni hu fuq il-Pilastru I meta huwa rikonoxxut li hemm iktar 

kumplessità fil-Pilastru II; jemmen ukoll li l-investimenti fl-iżvilupp rurali huma parti 

essenzjali mill-politika li trid tinżamm, flimkien ma' mudelli evidenzjati sodi u 

benefiċjali tal-ġestjoni tar-riskju; jinsab imħasseb dwar it-tnaqqis fl-impjieg fl-

agrikoltura, u jemmen li l-investimenti tal-Pilastru II huma essenzjali għall-iżvilupp u l-

infrastruttura rurali; jenfasizza li l-metodu tal-ikkalkolar tar-rata ta' żball għall-

pagamenti tal-PAK (b'mod partikolari l-programmi tal-iżvilupp rurali) jista' jittejjeb 

permezz ta', inter alia, simplifikazzjoni u inqas burokrazija. 

12. Ifakkar li hemm differenza importanti fit-tip u l-iskala tal-iżbalji, jiġifieri bejn 

ommissjonijiet mhux intenzjonati, ta' natura amministrattiva u każijiet ta' frodi, u li 

bħala regola ġenerali l-ommissjonijiet ma jikkawżawx danni finanzjarji għall-

kontribwenti, u dan għandu jitqies ukoll meta ssir l-istima tar-rata vera tal-iżbalji; 

ifakkar lill-Kummissjoni li r-riskju ta' żbalji mhux intenzjonati minħabba r-

regolamentazzjoni kumplessa fl-aħħar mill-aħħar jinġarr mill-benefiċjarju; jiddispjaċih 

li, anke kieku l-investiment kien effettiv, l-infiq xorta għadu meqjus 100 % ineliġibbli 

mill-QEA fil-każ ta' żbalji fl-akkwist pubbliku; jenfasizza, għalhekk, li hi mixtieqa aktar 

razzjonalizzazzjoni fil-metodu tal-ikkalkolar tal-iżbalji. 

13. Jappoġġja l-fehma tal-Kummissjoni li l-iżvilupp rurali għadu qasam li jeħtieġ li jiġi 

eżaminat bir-reqqa; jilqa' l-promozzjoni ta' Għażliet tal-Ispejjeż Issimplifikati (SCOs) 

mill-Kummissjoni, speċjalment peress li l-użu ta' dawn il-miżuri jillimita r-riskji ta' 

prezzijiet eċċessivi u jtaffi l-piż amministrattiv impoġġi fuq il-bdiewa; jistieden lill-

Kummissjoni tippromwovi aktar l-użu tal-SCOs, peress li l-użu tagħhom huwa limitat 

fl-Unjoni; jilqa' d-deċiżjoni tal-QEA li tħejji rapport dwar l-użu tal-SCOs fid-dettall, li 

għandu jitlesta fl-2018; 

14. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli taħdem lejn skema ta' awditu uniku li tippermetti 

tnaqqis fil-piż amministrattiv fil-livelli kollha minħabba l-kontrolli, filwaqt li jinżamm 

kontroll effiċjenti fuq il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti; 

15. Jinnota li, skont l-Eurostat, il-valur totali tal-output agrikolu fl-2016 kien ta' 
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EUR 405 biljun, li hu ftit (2,8 %) inqas minn dak tal-2015, minħabba tnaqqis fil-

prezzijiet tal-prodotti agrikoli; 

16. Jinnota li l-aċċess għad-data u l-monitoraġġ tajjeb - speċjalment tal-aspetti ambjentali - 

huwa essenzjali, meta wieħed iqis li ċerti riżorsi naturali jirfdu l-produttività agrikola 

fit-tul, bħall-ġestjoni tal-ħamrija u l-bijodiversità. 

17. Jittama li l-QEA qed tadatta l-approċċ superviżorju tagħha sabiex tagħti l-istess 

importanza lill-użu tal-fondi fir-rigward tal-allokazzjoni tagħhom; 

18. Jilqa' b'sodisfazzjon il-pubblikazzjoni tar-rapport annwali tal-attività tad-DĠ AGRI 

2016, li juri b'mod ċar il-kontribut tal-PAK lejn żieda fir-rati ta' impjieg fiż-żoni rurali, 

u l-kontribut speċifiku biex dawn marru lura għal-livelli ta' qabel il-kriżi: 65 % tal-

popolazzjoni fl-età tax-xogħol għandhom impjieg, meta mqabbla ma' 64,8 % fl-2008 u 

62,5 % (l-aktar livell baxx) fl-2011; jilqa' l-fatt li l-ħlasijiet diretti issa huma mmirati 

aħjar lejn bdiewa żgħażagħ, bdiewa żgħar u l-bdiewa f'żoni b'limitazzjonijiet naturali; 

19. Jilqa' l-fatt li r-rati ta' żball ġenerali rrappurtat mill-QEA u għall-PAK fir-rapport tal-

attività annwali tad-DĠ AGRI 2016 huma simili ħafna, u dan juri l-effikaċja tal-pjanijiet 

ta' azzjoni ta' rimedju implimentati fis-snin preċedenti mill-Istati Membri kkonċernati, 

b'mod partikolari rigward titjib fl-LPIS tagħhom. 

20. Itenni t-talba tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Settembru 2015 (ir-Riżoluzzjoni A8-

0240/2015) li l-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-QEA jkomplu jiżviluppaw strateġiji 

tal-awditjar ibbażati fuq ir-riskju li jqisu d-data rilevanti kollha. 
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