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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jieħu nota tal-EUR 59 994,9 miljun f'impenji u tal-EUR 58 014,3 miljun f'pagamenti li 
l-Kummissjoni tipproponi fl-Abbozz tal-Baġit 2020 għall-Intestatura 2, li minnhom l-
approprjazzjonijiet tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija huma kemxejn miżjuda 
għal EUR 43 531,8 miljun f'impenji (+ 0,8 %) u għal EUR 43 501,7 miljun f'pagamenti 
(+ 0,9 %) meta mqabbla mal-Baġit 2019; jiddispjaċih ħafna li l-approprjazzjonijiet tal-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) huma mnaqqsa għal 
EUR 14 708,7 miljun f'impenji (-0,1 %) u EUR 13 141,2 miljun (-0,1 %) f'pagamenti 
meta mqabbla mal-Baġit 2019, l-aktar minħabba staġnar fit-terminu nominali tal-
FAEŻR u tnaqqis qawwi fin-Nefqa ta' Appoġġ;

2. Jinsisti li kull dħul għall-baġit tal-Unjoni li huwa derivat minn kwalunkwe dħul assenjat 
jew rimborżi ta' irregolaritajiet mill-agrikoltura fis-snin ta' qabel għandhom jibqgħu taħt 
l-Intestatura 2;

3. Jiddispjaċih għat-tnaqqis fl-approprjazzjonijiet proposti mill-Kummissjoni għall-
organizzazzjonijiet produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix (-EUR 14,6 miljun), li jista' 
jħalli effett negattiv fuq il-kontribut dejjem akbar tagħhom biex is-setgħa ta' negozjar 
fil-katina tal-provvista tal-ikel terġa' tiġi bbilanċjata mill-ġdid; jiddispjaċih dwar in-
nuqqas ta' approprjazzjonijiet għas-settur tal-laħam tat-tjur li jbati minn distorsjoni 
inġusta fil-kummerċ mal-Ukrajna;

4. Jilqa' bi pjaċir il-proposta tal-Kummissjoni li talloka EUR 50 miljun għal "Miżuri oħra 
għaċ-ċanga u l-vitella" sabiex jingħata appoġġ lis-settur f'każ ta' diffikultajiet tas-suq 
b'rabta mal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni; jinsab imħasseb li dak is-settur se jiffaċċja 
stress addizzjonali mill-ftehim kummerċjali tal-Unjoni mal-Mercosur; 

5. Jemmen li l-UE tista' tagħmel kontribut vitali għall-promozzjoni ta' drawwiet tal-ikel li 
jagħmlu ġid lis-saħħa, speċjalment fost it-tfal, u għalhekk iqis li huwa essenzjali li jsir 
użu sħiħ tal-limiti massimi previsti għall-iskemi tal-Unjoni għall-iskejjel fir-regolament 
kurrenti; jistieden għalhekk lill-Istati Membri jsaħħu l-programmi nazzjonali tagħhom 
sabiex jiżguraw l-utilizzazzjoni sħiħa tal-allokazzjonijiet massimi disponibbli 
(EUR 250 miljun);

6. Jilqa' bi pjaċir iż-żieda fis-sostenn għar-riċerka u l-innovazzjoni dedikata għall-
provvista ta' ikel sikur u ta' kwalità għolja; jenfasizza li huwa indispensabbli li l-fondi 
allokati għar-riċerka fis-settur agroalimentari, b'mod partikolari mill-baġit ta' 
Orizzont 2020, jibqgħu kompletament disponibbli bħala tali bl-għan li jiġu stimulati l-
innovazzjoni u soluzzjonijiet intelliġenti fis-setturi tal-agrikoltura u l-iżvilupp rurali;


