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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. Jilqa' s-sejbiet tal-Qorti tal-Awdituri li jikkonfermaw li l-livell ta' żball kompla jonqos, 
peress li r-rata ta' żball naqset minn 2,5 % fl-2016 għal 2,4 % fl-2017 fil-qasam "Riżorsi 
naturali" u l-impatt finanzjarju tagħha jonqos aktar bil-korrezzjonijiet finanzjarji u l-
irkupri, peress li l-ammonti mħallsa bi żball jerġgħu jiġu lura fil-baġit; jinnota li l-
politiki tal-iżvilupp agrikolu u rurali jirrappreżentaw 98 % tal-infiq f'dak il-qasam u li 
fir-rapport tagħha, il-Qorti tal-Awdituri użat kampjun li jammonta għal 230 tranżazzjoni 
f'21 Stat Membru; jistenna li r-rata ta' żball tkompli tonqos hekk kif il-benefiċjarji jlestu 
l-aġġustament tagħhom għar-regoli l-ġodda tal-perjodu attwali tal-politika agrikola 
komuni (PAK);

2. Jinnota r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-miżuri intiżi biex 
titnaqqas l-età tal-komunità tal-bdiewa u l-ħtieġa għal aktar programmi mmirati għal 
dan l-iskop;

3. Ifakkar lill-Kummissjoni li r-riskju ta' żbalji mhux intenzjonati minħabba r-
regolamentazzjoni kumplessa hu, fl-aħħar mill-aħħar, ta' detriment għall-benefiċjarju; 
ifakkar li hemm differenza importanti fit-tip u l-iskala tal-iżbalji, jiġifieri bejn 
ommissjonijiet mhux intenzjonati li huma 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 ta' żball vera; 
jenfasizza li jkun tajjeb li l-metodu tal-ikkalkolar tal-iżbalji jiġi rrazzjonalizzat aktar; 
jitlob ukoll li ssir distinzjoni aktar ċara bejn tipi differenti ta' żbalji, għax xi żbalji 
misjuba m'għandhom ebda implikazzjoni finanzjarja negattiva; jissuġġerixxi l-
ikklassifikar ta' dawk l-iżbalji taħt erba' kategoriji: 1. żbalji mingħajr ebda implikazzjoni 
finanzjarja negattiva, 2. negliġenza, 3. negliġenza gravi, 4. frodi;

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli taħdem lejn skema ta' awditu uniku li tippermetti 
tnaqqis fil-piż amministrattiv fil-livelli kollha li joħolqu l-kontrolli, filwaqt li jinżamm 
kontroll effiċjenti fuq il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti;

5. Hu tal-fehma li l-Kummissjoni għandha titlob li l-pjanijiet ta' azzjoni tal-Istati Membri 
jinkludu azzjoni ta' rimedju biex jiġu indirizzati l-aktar kawżi frekwenti ta' żball;

6. Jirrimarka li l-kapaċità korrettiva tal-korrezzjonijiet finanzjarji u l-irkupri żdiedet għal 
2,10 %, meta fl-2016 kienet 2,04 %, u b'hekk tbaxxi b'mod ulterjuri l-ammont f'riskju 
għall-PAK fl-2017;

7. Jilqa' l-fatt li l-livell ġenerali ta' żball stabbilit mill-Qorti tal-Awdituri jaqbel ħafna mar-
rata ta' żball ġenerali għall-PAK mogħtija fir-rapport ta' attività annwali 2017 tad-DĠ 
AGRI, u dan juri l-effikaċja tal-pjanijiet ta' azzjoni ta' rimedju li l-Istati Membri 
implimentaw fis-snin preċedenti; 

8. Jinnota li l-pagamenti diretti mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija jammontaw 
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għal madwar tliet kwarti tan-nefqa u ma fihomx żbalji materjali; jindika li l-pagamenti 
diretti lill-bdiewa huma bbażati fuq drittijiet u jibbenefikaw minn regoli simplifikati 
relatati mal-eliġibbiltà tal-art u minn sistema ta' kontroll (SIAK) ex ante effettiva li 
tippermetti li jsiru kontroverifiki awtomatizzati bejn bażijiet ta' data differenti; jinsab 
imħasseb dwar il-fatt li l-livell ta' żball għadu persistentement għoli fl-oqsma l-oħra ta' 
nfiq fuq l-iżvilupp rurali, l-ambjent, l-azzjoni klimatika u s-sajd; jinnota, barra minn 
hekk, li l-proġetti ta' żvilupp rurali huma intrinsikament aktar kumplessi minħabba li 
għandhom għanijiet usa', u l-infiq fit-tliet oqsma l-oħra hu kofinanzjat jew żburżat 
permezz ta' rimborż tal-ispejjeż u l-benefiċjarji, l-attivitajiet, il-proġetti jew l-infiq 
ineliġibbli jikkontribwixxu għal madwar żewġ terzi tal-livell ta' żbalji għal dik l-
intestatura tal-QFP;

9. Jilqa' s-sejbiet li fihom il-Qorti tal-Awdituri, wara li eżaminat total ta' 29 proġett ta' 
investiment għall-iżvilupp rurali, stabbiliet li 26 kienu konformi mal-prijoritajiet u l-
oqsma ta' ffukar stabbiliti fil-programmi ta' żvilupp rurali u li l-Istati Membri kienu 
applikaw proċeduri ta' selezzjoni xierqa; jilqa' wkoll il-fatt li fil-biċċa l-kbira tal-
każijiet, il-benefiċjarji tal-proġetti eżaminati wettquhom kif ippjanat u l-Istati Membri 
wettqu kontrolli biex jivverifikaw jekk l-ispejjeż kinux raġonevoli; jemmen għalhekk li 
l-approċċ ta' żvilupp rurali jeħtieġ jibqa' element appoġġjat għalkollox, sinifikanti u 
ewlieni fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK fil-futur;

10. Iqis li fis-settur agrikolu l-ammonti riċevuti mill-benefiċjarji huma relattivament żgħar 
meta mqabbla ma' proġetti oħra tal-Unjoni u għaldaqstant il-piż amministrattiv biex jiġi 
ppruvat l-użu korrett tal-flus hu proporzjonalment ikbar; 

11. Jistieden lill-Kummissjoni, b'kooperazzjoni mal-Istati Membri, biex tkompli bl-
implimentazzjoni b'suċċess tal-applikazzjoni għall-għajnuna ġeospazjali u biex 
timmonitorja l-progress magħmul mill-aġenziji tal-pagament biex jgħinu lill-bdiewa li 
għadhom mhumiex qed jużaw l-applikazzjoni għall-għajnuna ġeospazjali;

12. Jilqa' l-fatt li l-implimentazzjoni ta' strumenti u proċessi ġodda għall-użu ta' data dwar 
il-prestazzjoni, bħall-applikazzjonijiet tal-IT bħal data tal-LPIS dwar l-artijiet, iffaċilitat 
il-kontroll u l-aġġornament tal-erja agrikola ddikjarata kemm għall-aġenziji tal-
pagamenti tal-Istati Membri kif ukoll għall-bdiewa; dan se jgħin biex jitwettqu l-
kontroverifiki fuq l-applikazzjonijiet għall-għajnuna diretta, u kif ukoll inaqqas il-livelli 
ta' żbalji;

13. Jenfasizza li s-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u t-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv minn fuq il-bdiewa u benefiċjarji oħra jeħtieġ li jkomplu fil-futur;

14. Jinnota li l-aċċess għad-data u għall-monitoraġġ tajjeb, speċjalment tal-aspetti 
ambjentali, huwa essenzjali għall-futur, meta wieħed iqis li ċerti riżorsi naturali bħall-
ġestjoni tal-ħamrija u l-bijodiversità jirfdu l-produttività agrikola fit-tul;

15. Jistieden lill-Istati Membri u r-reġjuni jiżguraw li l-applikazzjonijiet għall-appoġġ 
jistgħu jimtlew u jiġu sottomessi b'mod elettroniku u li l-Istati Membri jiġu megħjuna 
jilħqu dan l-objettiv;

16. Jilqa' b'sodisfazzjon il-pubblikazzjoni tar-raport ta' attività annwali 2016 tad-DĠ AGRI, 
li juri biċ-ċar il-kontribut tal-PAK għaż-żieda fir-rati ta' impjieg fiż-żoni rurali; f'dan il-
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kuntest jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-proposti għall-PAK għal wara l-2020 u n-
negozjati li għaddejjin dwar il-QFP għandhom ħsieb li jnaqqsu l-baġit tal-PAK b'mod 
partikolari għall-Pilastru II tal-FAEŻR, kofinanzjat mill-Istati Membri,  li jkopri miżuri 
ta' żvilupp rurali u hu marbut sew ma' impenji ambjentali u klimatiċi, investimenti fl-
azjendi agrikoli u ċerti proġetti rurali oħra;

17. Hu tal-fehma li l-kontrolli tal-bdiewa fil-post għandhom jitnaqqsu kemm jista', u li 
għandhom jiġu imposti kontrolli satellitari u amministrattivi;

18. Jistieden lill-Istati Membri u r-reġjuni jiżguraw li l-awtoritajiet jiksbu kemm jista' jkun 
data u dokumenti mis-sistemi ta' reġistrazzjoni nazzjonali u tal-Unjoni u li għandhom 
jobbligaw lill-bdiewa partikolari biex jipprovdu informazzjoni unikament bħala l-aħħar 
alternattiva; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tgħin lill-Istati Membri jiksbu dak l-
objettiv.
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