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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-futur tal-ikel u l-biedja  

(2018/0000(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Novembru 2017 bit-

titolu "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja" (COM(2017)0713), 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 38 u 39 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea (TFUE) li jistabbilixxi l-politika agrikola komuni u l-objettivi tagħha, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 2017/2393 tat-13 ta' Diċembru 2017 li 

jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-

Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), (UE) Nru 1306/2013 dwar il-

finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni, (UE) 

Nru 1307/2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' 

appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni, (UE) Nru 1308/2013 li jistabbilixxi 

organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u (UE) Nru 652/2014 li 

jistabbilixxi dispożizzjonijiet għall-ġestjoni tan-nefqa marbuta mal-katina alimentari, 

mas-saħħa tal-annimali u mat-trattament xieraq tal-annimali, u marbuta mas-saħħa tal-

pjanti u mal-materjal riproduttiv tal-pjanti1 (ir-"Regolament Omnibus"), 

– wara li kkunsidra r-rapporti Speċjali Nri 16/2017 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri bit-

titolu "Programmazzjoni tal-Iżvilupp Rurali: jeħtieġ li jkun hemm inqas kumplessità u 

aktar fokus fuq ir-riżultati" u 21/2017 bit-titolu "Ekoloġizzazzjoni: skema aktar 

kumplessa ta' appoġġ għall-introjtu, li għadha mhijiex ambjentalment effettiva", 

– wara li kkunsidra d-dokument ta' riflessjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Ġunju 2017 dwar 

il-futur tal-finanzi tal-UE (COM(2017)0358), 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Cork 2.0 tal-2016, "Ħajja Aħjar fiż-Żoni Rurali", li 

saret matul il-Konferenza Ewropea dwar l-Iżvilupp Rurali, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar "Tfassil 

mill-ġdid possibbli tal-Politika Agrikola Komuni"2, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni bit-titolu "Il-PAK wara l-

2020"3, 

– wara li kkunsidra l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU, li l-maġġoranza 

tagħhom huma rilevanti għall-politika agrikola komuni,  

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Pariġi fil-Konferenza 2015 tan-NU dwar it-Tibdil fil-

Klima (COP21), u b'mod partikolari l-impenji meħuda mill-Unjoni Ewropea bħala 

                                                 
1 ĠU L 350, 29.12.2017, p. 15. 
2 ĠU C 288, 31.8.2017, p. 10. 
3 ĠU C 342, 12.10.2017, p. 10. 
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"kontributi stabbiliti fil-livell nazzjonali" (NDCs) sabiex jintlaħqu l-għanijiet dinjija tal-

ftehim, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 

(A8-0000/2018), 

A. billi l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja 

tirrikonoxxi li l-politika agrikola komuni (PAK) hija l-aktar politika integrata fl-UE u 

qed tippermetti lis-settur tal-biedja tal-UE jirrispondi għad-domandi taċ-ċittadini mhux 

biss fir-rigward tas-sikurezza, is-sigurtà, il-kwalità u s-sostenibbiltà tal-ikel, iżda anke 

fir-rigward tal-ħarsien ambjentali, l-azzjoni dwar it-tibdil fil-klima u l-istandards għolja 

fit-trattament xieraq tal-annimali; 

B. billi l-objettiv ġenerali tal-Unjoni Ewropea ta' agrikoltura multifunzjonali, xprunata 

mill-irziezet tal-familja, jibqa' ewlieni sabiex jiġu pprovduti l-esternalitajiet pożittivi u l-

beni pubbliċi li jitolbu ċ-ċittadini Ewropej; 

C. billi tul is-snin, il-PAK għaddiet minn programmazzjoni mill-ġdid regolari f'konformità 

ma' sfidi ġodda, iżda issa huwa meħtieġ pass ieħor f'dan il-proċess kontinwu ta' 

mmodernizzar u simplifikazzjoni, li jibni fuq riformi preċedenti;  

D. billi l-mudell il-ġdid ta' implimentazzjoni (NDM) huwa fil-qalba tal-komunikazzjoni 

tal-Kummissjoni dwar il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja, u għandu jintlaqa', dment li dan 

jiżgura simplifikazzjoni ġenwina, mhux biss fil-livell tal-UE iżda anke fil-livell tal-Istati 

Membri u fil-livell reġjonali, u flessibbiltà għall-bdiewa, mingħajr ma jżid 

restrizzjonijiet ġodda fuq l-Istati Membri u b'hekk saff ġdid ta' kumplessità; 

E. billi l-PAK trid taqdi rwol importanti sabiex jingħelbu l-istaġnar u l-volatilità tal-introjtu 

tal-irziezet li, minkejja l-konċentrazzjoni u l-intensifikazzjoni tal-produzzjoni u ż-żieda 

fil-produttività, xorta waħda għadu aktar baxx mill-bqija tal-ekonomija;  

F. billi matul l-aħħar ftit snin, il-bdiewa affaċċjaw żieda fil-volatilità tal-prezzijiet, li 

rriflettiet fluttwazzjonijiet tal-prezzijiet fi swieq globali u inċertezza kkawżata minn 

żviluppi makroekonomiċi, politiki esterni, kriżijiet sanitarji u avvenimenti estremi tat-

temp aktar frekwenti fl-UE;  

G. billi huwa essenzjali li jiġi żgurat standard ta' għajxien ġust fost ir-reġjuni u l-Istati 

Membri, prezzijiet affordabbli għaċ-ċittadini u l-konsumaturi, u aċċess għall-ikel ta' 

kwalità u dieti tajbin għas-saħħa, filwaqt li jitwettqu l-impenji għall-ħarsien tal-ambjent, 

l-azzjoni klimatika, u s-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali u l-pjanti; 

H. billi hemm bżonn ta' sistema aġġornata u aktar ġusta ta' pagamenti, peress li fil-

maġġoranza tal-Istati Membri, is-sistema attwali ta' intitolamenti hija bbażata fuq 

parametri referenzjarji storiċi li issa għandhom kważi 20 sena u li jikkostitwixxu 

ostakolu għat-tiġdid ġenerazzjonali u jxekklu l-aċċess tal-bdiewa żgħażagħ għall-art 

agrikola, peress li bdiewa ġodda m'għandhomx intitolamenti u b'hekk jinsabu fi 

żvantaġġ; 
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I. billi l-ħolqien ta' sfidi ġodda, bħaż-żieda fil-kummerċ globali, jeħtieġ kundizzjonijiet 

ġodda u stabbli għall-iskambju globali tal-prodotti u s-servizzi, fi ħdan il-qafas tad-

WTO u f'konformità mal-istandards soċjali, ekonomiċi u ambjentali eżistenti tal-UE, li 

jenħtieġ li jiġu promossi; 

J. billi, filwaqt li għandu jintlaqa' l-fokus fuq ir-riċerka u l-iżvilupp kemm għall-

innovazzjoni tal-prodott kif ukoll tal-proċess, irid isir aktar sabiex ir-riżultati tar-riċerka 

jissarrfu fi prattika tal-biedja, li tkun iffaċilitata b'servizzi ta' estensjoni agrikola madwar 

l-UE; 

K. billi s-settur tal-agrikoltura u tal-ikel irid jiġi inċentivat biex ikompli jikkontribwixxi 

għall-objettivi tal-ħarsien ambjentali u tal-azzjoni klimatika tal-UE stabbiliti fi ftehimiet 

internazzjonali, bħall-Ftehim ta' Pariġi u l-SDGs tan-NU; 

L. billi l-Qorti Ewropea tal-Awdituri enfasizzat il-fatt li l-pagamenti ekoloġiċi introdotti 

bħala parti mir-riforma tal-2013 joħolqu kumplessità u burokrazija żejda, huma diffiċli 

biex jinftiehmu, u jonqsu milli jtejbu b'mod sinifikanti l-prestazzjoni ambjentali u 

klimatika tal-PAK; 

M. billi l-objettivi tad-Dikjarazzjoni ta' Cork 2.0 għal Ħajja Aħjar fiż-Żoni Rurali jistipulaw 

żoni rurali vibranti, multifunzjonalità, bijodiversità fl-agrikoltura u lil hinn minnha, 

razez ta' annimali rari u għelejjel ta' konservazzjoni, kif ukoll agrikoltura organika, żoni 

żvantaġġati u impenji fil-kuntest ta' Natura 2000; 

N. billi huwa essenzjali li tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta fi ħdan is-suq uniku fis-settur u 

ma' atturi oħra fil-katina alimentari, kemm upstream kif ukoll downstream, u li jissaħħu 

aktar l-inċentivi għall-prevenzjoni tal-kriżijiet b'għodod ta' ġestjoni attivi li għandhom 

jintużaw kemm fil-livell settorjali kif ukoll mill-awtoritajiet pubbliċi; 

O. billi l-isfidi ġodda għall-agrikoltura Ewropea fi ħdan il-prijoritajiet politiċi tal-UE, kif 

iddikjarat fid-dokument ta' riflessjoni tal-Kummissjoni dwar il-ġejjieni tal-finanzi tal-

UE, jirrikjedu li l-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) li jmiss jipprovdi biżżejjed fondi 

pubbliċi biex ikopri kemm l-isfidi eżistenti kif ukoll dawk ġodda; 

P. billi kwalunkwe bidla fil-PAK attwali trid tiġi introdotta b'tali mod li tiżgura stabbiltà 

għas-settur u sigurtà ta' ppjanar għall-bdiewa permezz ta' perjodi tranżitorji u miżuri 

adegwati; 

Q. billi l-Parlament jeħtieġlu jaqdi rwol komprensiv fl-istabbiliment ta' qafas ta' politika 

ċar sabiex tinżamm ambizzjoni komuni fil-livell Ewropew u dibattitu demokratiku dwar 

il-kwistjonijiet strateġiċi li għandhom impatt fuq il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini kollha 

f'dak li għandu x'jaqsam mal-użu ta' riżorsi naturali, il-kwalità tal-ikel tagħna u l-

immodernizzar tal-prattiki agrikoli; 

Relazzjoni ġdida bejn l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri, ir-reġjuni u l-bdiewa 

1. Jilqa' l-intenzjoni li l-PAK tiġi ssimplifikata u mmodernizzata, iżda jenfasizza li l-

integrità tas-suq uniku u politika tassew komuni jridu jkunu l-prijoritajiet prevalenti ta' 

riforma; 
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2. Jirrimarka li anke l-flessibbiltà li jgawdu attwalment l-Istati Membri fid-definizzjoni ta' 

regoli bażiċi tista' xxekkel il-kompetizzjoni fi ħdan is-suq uniku u tagħti aċċess inugwali 

għall-appoġġ lill-bdiewa fi Stati Membri differenti jew saħansitra f'reġjuni differenti;  

3. Iqis li s-sussidjarjetà għall-Istati Membri jenħtieġ li tingħata biss fi ħdan sett ta' regoli u 

għodod komuni miftiehma fil-livell tal-UE bħala parti minn approċċ uniformi għall-

isforzi kollha ta' programmazzjoni u l-kriterji kollha tal-eliġibbiltà, filwaqt li jenħtieġ li 

tkopri ż-żewġ pilastri tal-PAK u tiżgura, b'mod partikolari, approċċ Ewropew fil-

Pilastru I u b'hekk kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni; 

4. Ifakkar lill-Kummissjoni dwar il-ħtieġa li tiġi rrispettata bis-sħiħ id-distribuzzjoni tal-

poteri fi ħdan kull Stat Membru, li ta' spiss hija stabbilita fil-kostituzzjonijiet tagħhom, 

b'mod partikolari fir-rigward tar-rispett għall-kompetenzi legali tar-reġjuni tal-UE fl-

implimentazzjoni tal-politiki; 

5. Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex tistabbilixxi tfassil ta' programmi, 

implimentazzjoni u kontroll ta' approċċ ibbażat fuq ir-riżultati sabiex titrawwem 

prestazzjoni pjuttost milli konformità, filwaqt li tiżgura monitoraġġ adegwat permezz ta' 

indikaturi ddefiniti b'mod ċar, solidi u li jistgħu jitkejlu fil-livell tal-UE, inkluża sistema 

xierqa ta' kontroll tal-kwalità u penali; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-kontrolli finanzjarji u tal-prestazzjoni u l-

funzjonijiet ta' verifika jitwettqu bl-istess standard u skont l-istess kriterji fost l-Istati 

Membri kollha, irrispettivament mit-titjib tal-flessibbiltà għall-Istati Membri fit-tfassil u 

l-ġestjoni tal-programm, u bl-għan, b'mod partikolari, li jiġi żgurat żborż fil-ħin tal-

fondi fl-Istati Membri kollha għall-bdiewa kollha eliġibbli; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti aktar flessibbiltà lill-Istati Membri u lir-reġjuni fi ħdan 

il-qafas tar-regoli agrikoli de minimis;  

Settur intelliġenti u effiċjenti – naħdmu għaċ-ċittadini, iż-żoni rurali u l-ambjent 

8. Iqis li huwa meħtieġ li jinżamm il-qafas attwali li jinkludi żewġ pilastri, b'mod 

partikolari l-Pilastru I, li huwa ddedikat għall-appoġġ għall-introjtu tal-bdiewa; iqis li 

huwa meħtieġ, fl-istess ħin, li jsir kumpens għall-provvista ta' beni pubbliċi abbażi ta' 

kriterji uniformi, filwaqt li l-Istati Membri għandhom jitħallew jieħdu approċċi speċifiċi 

biex jirriflettu l-kundizzjonijiet lokali;  

9.  Iqis li l-qafas attwali tal-PAK jista' jilħaq l-objettivi tiegħu biss jekk ikollu biżżejjed 

fondi; jitlob, għalhekk, biex fil-QFP li jmiss il-baġit tal-PAK jinżamm tal-inqas fil-livell 

attwali tiegħu sabiex jinkisbu l-ambizzjonijiet ta' PAK riveduta u effiċjenti lil hinn mill-

2020; 

10. Jemmen li huwa meħtieġ appoġġ aktar immirat għall-irziezet tal-familja u dan jista' 

jinkiseb billi tiġi introdotta rata ta' appoġġ obbligatorja ogħla għal irziezet żgħar; iqis, 

madankollu, li l-appoġġ għal irziezet akbar jenħtieġ li jkun digressiv, filwaqt li jirrifletti 

l-ekonomiji ta' skala, bil-possibbiltà li l-iffissar ta' limitu massimu jiġi deċiż mill-Istati 

Membri; 

11. Jissottolinja l-ħtieġa li jiġu identifikati l-elementi ewlenin ta' sistema trasparenti u 
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oġġettiva ta' penali u inċentivi sabiex tiġi ddeterminata l-eliġibbiltà tal-bdiewa għal 

finanzjament pubbliku, li jenħtieġ li tikkonsisti f'miżuri volontarji u obbligatorji;  

12. Jitlob li s-sistema eżistenti għall-kalkolu tal-pagamenti diretti fil-Pilastru I, li ta' spiss 

hija bbażata fuq intitolamenti storiċi, tiġi ssostitwita b'metodu uniformi madwar l-UE 

għall-kalkolu tal-pagamenti, sabiex is-sistema ssir aktar sempliċi u aktar trasparenti;  

13. Jenfasizza l-ħtieġa għal distribuzzjoni ġusta tal-pagamenti diretti bejn l-Istati Membri, li 

trid tqis id-differenzi soċjoekonomiċi, l-ispejjeż tal-produzzjoni differenti u l-ammonti li 

rċevew l-Istati Membri taħt il-Pilastru II; 

14. Jemmen li, dment li jkunu jistgħu jiġu ggarantiti kundizzjonijiet ekwivalenti ta' 

kompetizzjoni fis-suq uniku, il-pagamenti ta' appoġġ akkoppjat volontarju (VCS) 

jenħtieġ li jinżammu bħala għodda sabiex jingħelbu diffikultajiet speċifiċi, b'mod 

partikolari dawk li jirriżultaw mill-iżvantaġġ kompetittiv strutturali ta' reġjuni 

żvantaġġati u muntanjużi, kif ukoll dawk li huma ta' natura aktar temporanja u li 

jirriżultaw mill-bidla mill-iskema qadima ta' intitolamenti, pereżempju;  

15. Ifakkar li t-tiġdid ġenerazzjonali huwa sfida li jaffaċċjaw il-bdiewa f'bosta Stati Membri 

u li, għalhekk, kull strateġija nazzjonali trid tindirizza din il-kwistjoni permezz ta' 

approċċ komprensiv, inklużi żidiet supplimentari fil-Pilastru I u miżuri mmirati fil-

Pilastru II, kif ukoll permezz ta' strumenti finanzjarji u miżuri nazzjonali ġodda, sabiex 

il-bdiewa jingħataw inċentiv biex jgħaddu l-operazzjonijiet tal-biedja tagħhom; 

16. Jissottolinja l-importanza tal-iżvilupp rurali, inkluża l-inizjattiva LEADER, fl-appoġġ 

ta' agrikoltura multifunzjonali u fit-trawwim ta' attivitajiet u opportunitajiet 

imprenditorjali addizzjonali, sabiex jiġi ġġenerat introjtu mill-agrituriżmu, u jiġu żgurati 

agrikoltura sostnuta mill-komunità u l-għoti ta' servizzi soċjali f'żoni rurali;  

17. Jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi qafas legali ġdid u komprensiv li jippermetti l-

integrazzjoni ta' diversi tipi ta' azzjonijiet ambjentali attwali, bħall-kundizzjonalità, l-

ekoloġizzazzjoni u l-istandards ta' kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tajbin (KAAT), 

kif ukoll miżuri agroambjentali (AEMs) għall-iżvilupp rurali, sabiex il-bdiewa jkunu 

jistgħu jaħdmu b'mod effettiv u b'inqas burokrazija fir-rigward tal-ħarsien ambjentali, il-

bijodiversità u l-azzjoni klimatika, filwaqt li jiġi żgurat li l-Istati Membri għandhom 

kontroll xieraq u billi jitqiesu l-kundizzjonijiet lokali; 

18. Jemmen li dan il-qafas il-ġdid jenħtieġ li jkun sostnut bl-allokazzjoni possibbli ta' 

ammont minimu tal-baġit totali disponibbli għall-AEMs, inklużi l-agrikoltura organika, 

l-appoġġ għall-bijodiversità u d-diversità ġenetika fl-annimali u l-pjanti; 

19. Jistieden lill-Kummissjoni trawwem l-innovazzjoni u l-immodernizzar fl-agrikoltura 

billi tappoġġja t-taħriġ u l-estensjoni agrikola bħala prekundizzjoni fit-tfassil tal-

programm u l-implimentazzjoni fl-Istati Membri kollha, filwaqt li trawwem it-

trasferiment tal-għarfien espert u l-iskambju tal-mudelli tal-aħjar prattika bejn l-Istati 

Membri; 

Pożizzjoni b'saħħitha għall-bdiewa fis-sistema globali tal-ikel  

20. Jistieden lill-Kummissjoni żżomm il-qafas attwali tal-organizzazzjoni komuni tas-swieq 
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(OKS), inklużi l-pjanijiet settorjali individwali (l-inbid, il-frott u l-ħxejjex) u l-iskema 

tal-UE ta' frott, ħxejjex u ħalib għall-iskejjel, bl-għan aħħari li jissaħħu s-sostenibbiltà u 

l-kompetittività ta' kull settur, filwaqt li jingħata aċċess għall-bdiewa kollha; 

21. Jinsisti fuq il-ħtieġa kritika għall-PAK futura li tappoġġja lill-bdiewa b'mod aktar 

effiċjenti sabiex ikunu jistgħu jaffaċċjaw il-volatilità tal-prezzijiet u l-introjtu minħabba 

r-riskji tal-klima, tas-saħħa u tas-suq, billi jinħolqu inċentivi addizzjonali għal għodod 

flessibbli ta' ġestjoni tar-riskju u ta' stabilizzazzjoni, filwaqt li jiġi żgurat aċċess wiesa';  

22. Jinsisti fuq il-ħtieġa li tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-produtturi fi ħdan il-katina alimentari, 

b'mod partikolari billi dawn jiġu ggarantiti sehem ġust tal-valur miżjud, billi titrawwem 

kooperazzjoni intersettorjali, u jissaħħu t-trasparenza fis-swieq u l-prevenzjoni tal-

kriżijiet;  

23. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippermetti u tħeġġeġ tassew – b'mod partikolari fis-

settur tal-ħalib – strumenti attivi ta' mmaniġġjar tal-kriżijiet, bħall-ftehimiet tas-settur 

tal-volontarjat sabiex tiġi ġestita l-provvista f'termini kwantitattivi fost il-produtturi, l-

organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-proċessuri, u sabiex tiġi eżaminata l-possibbiltà li 

tali strumenti jiġu estiżi għal setturi oħra; 

24. Jitlob reviżjoni fil-fond tal-mekkaniżmu attwali ta' riżerva għall-kriżijiet sabiex jinħoloq 

strument finanzjarju indipendenti li jkun eżentat mill-prinċipju tal-annwalità tal-baġit, 

sabiex b'hekk jitħallew isiru trasferimenti baġitarji minn sena għall-oħra, u b'hekk ikun 

jista' jkun hemm rispons rapidu u effettiv għal sitwazzjonijiet ta' kriżi, inklużi dawk li 

jinvolvu s-saħħa tal-annimali u l-pjanti, il-kwistjonijiet relatati mal-mard u s-sikurezza 

tal-ikel;  

25. Jemmen li filwaqt li l-ftehimiet kummerċjali huma ta' benefiċċju għas-settur agrikolu 

tal-UE b'mod globali u meħtieġa għat-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-UE dwar is-suq agrikolu 

globali, dawn jimponu wkoll għadd ta' sfidi li jirrikjedu mekkaniżmi ta' salvagwardja 

rinfurzati sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni bejn il-

bdiewa fl-UE u fil-bqija tad-dinja; 

26. Jitlob inizjattivi sabiex jiġu promossi l-istandards tal-produzzjoni, tas-sigurtà u dawk 

ambjentali u l-iskemi ta' produzzjoni ta' kwalità tal-UE, kemm permezz tal-attivitajiet ta' 

ttikkettar kif ukoll tal-kummerċjalizzazzjoni fi swieq interni u tal-pajjiżi terzi; 

Proċess trasparenti tat-teħid tad-deċiżjonijiet għal proposta solida 2020-2027 dwar il-PAK  

27. Jenfasizza li l-Parlament u l-Kunsill jenħtieġ li, permezz ta' proċedura ta' kodeċiżjoni, 

jistabbilixxu l-objettivi, il-miżuri u l-allokazzjonijiet finanzjarji ġenerali, u 

jiddeterminaw il-livell ta' flessibbiltà meħtieġ sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu 

jilqgħu għall-ispeċifiċitajiet u l-ħtiġijiet tagħhom f'konformita mas-suq uniku;  

28. Jiddispjaċih għall-fatt li l-proċess kollu tal-eżerċizzju ta' programmazzjoni tal-PAK ta' 

wara l-2020– konsultazzjoni, komunikazzjoni, valutazzjoni tal-impatt u proposti 

leġiżlattivi – beda b'dewmien sinifikanti bħala t-tmiem tat-tmien approċċi tal-

leġiżlatura, filwaqt li jxekkel il-possibbiltà li jintlaħaq ftehim finali qabel l-elezzjonijiet 

Ewropej; 
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29. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi, qabel l-applikazzjoni tal-NDM, perjodu 

tranżitorju twil biżżejjed sabiex jiġi żgurat "soft-landing" u jiġi evitat kwalunkwe 

dewmien fil-pagamenti annwali tal-bdiewa u fl-implimentazzjoni ta' programmi għall-

iżvilupp rurali; 

o 

o  o 

30. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

Fid-29 ta' Novembru 2017, il-Kummissjoni adottat il-Komunikazzjoni tagħha dwar l-

immodernizzar u s-simplifikazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) bit-titolu "Il-

Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja". (COM(2017)713final).  

 

Din il-Komunikazzjoni, li diġà kienet tħabbret mill-President Juncker fl-2016, hija inkluża fil-

Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2017 u oriġinarjament kienet prevista għar-

rebbiegħa 2017. Is-26 paġna ta' test jagħtu bidu għall-proċess ta' aktar minn fażi waħda li 

permezz tiegħu s-27 Istituzzjoni tal-UE eventwalment se jkollhom jilħqu ftehim dwar il-

leġiżlazzjoni li se tiddetermina l-PAK ta' wara l-2020. Għaldaqstant, il-Komunikazzjoni 

għandha l-għan li tipprovdi kemm il-bażi kif ukoll il-qafas tad-diskussjoni bejn il-partijiet 

ikkonċernati istituzzjonali u individwali, pubbliċi u privati fl-UE27 kollha. 

 

Din se tkun segwita bi proposti leġiżlattivi bħala bażi ġuridika għall-perjodu ta' 

programmazzjoni li jmiss 2020-2027 u se tkun akkumpanjata minn Valutazzjoni tal-Impatt li 

tinkludi l-bażi ta' evidenza rilevanti. Il-proposti se jiġu ppubblikati wara l-adozzjoni tal-Qafas 

Finanzjarju Pluriennali (QFP) li hija prevista għall-Mejju 2018. 

 

L-għan oriġinali tal-Komunikazzjoni huwa li 

- tippreżenta l-isfidi agrikoli ewlenin tal-UE (l-ikel mhuwiex imsemmi b'mod espliċitu); 

- tenfasizza l-kontribut tas-settur agrikolu għall-għaxar prijoritajiet tal-Kummissjoni u 

għall-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDG) f'sinerġija ma' politiki oħra tal-UE; 

- tispeċifika prijoritajiet ta' politika għall-futur tal-PAK, filwaqt li ttejjeb il-valur miżjud 

tal-UE tagħha;  

- tesplora proposti operattivi għal PAK aktar sempliċi, titjib tal-governanza, riflessjoni 

aħjar tad-diversità fl-agrikoltura tal-UE, żieda fis-sussidjarjetà, limitazzjoni tal-piz 

amministrattiv għall-benefiċjarji u t-tisħiħ tal-enfasi fuq ir-riżultati. 

Il-Komunikazzjoni tistabbilixxi wkoll tliet objettivi ewlenin għall-agrikoltura b'kuntrast mal-

objettivi oriġinali bbażati fuq it-Trattat: 

1. It-trawwim ta' settur agrikolu intelliġenti u reżiljenti;  

2. It-tisħiħ tal-ħarsien ambjentali u l-azzjoni klimatika; 

3. It-tisħiħ tan-nisġa soċjoekonomika taż-żoni rurali. 

L-ewwel pass fil-proċess ta' programmazzjoni tal-PAK ta' wara l-2020 kien konsultazzjoni 

pubblika online wiesgħa li rċeviet aktar minn 320,000 tweġiba online mill-Istati Membri 

kollha tal-UE bil-maġġoranza vasta tagħhom ġew sottomessi minn individwi kif ukoll aktar 

minn 1400 dokument ta' pożizzjoni.  

It-tieni pass huwa l-elaborazzjoni tal-Valutazzjoni tal-Impatt (IA) komprensiva bl-għan li 

tnissel tagħlimiet mill-implimentazzjoni tal-perjodu ta' programmazzjoni 2013-2020 u b'mod 

speċifiku l-għanijiet għal PAK "aktar ekoloġiku, aktar sempliċi u aktar ġusta". 

Konsegwentement, filwaqt li tirrifletti ideat wiesgħa tad-dibattitu pubbliku kontinwu, l-IA se 

tiżviluppa sett ta' għażliet ta' politika għall-iżvilupp inkluża valutazzjoni dwar kif l-objettivi 

ta' politika jistgħu jinlaħqu bl-aħjar mod, inklużi:  

 

- Għażla 1 (linja bażi) se tivvaluta l-impatt tal-PAK jekk tibqa' kif inhi attwalment, 

inkluża l-proposta Omnibus li ġiet adottata riċentement.  
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- Għażla 2 se tivvaluta l-impatt ta' xenarju "mingħajr PAK" sabiex jiġu ttestjati l-

konsegwenzi tan-nuqqas ta' intervent ta' politika fir-rigward tal-valur miżjud 

ekonomiku, ambjentali u soċjali tal-UE tal-PAK. 

- Għażla 3 teżamina l-operazzjonijiet tal-programmazzjoni tal-PAK tal-Istati 

Membri/reġjuni fl-isfond tal-prijoritajiet tal-UE abbażi tal-ħtiġijiet identifikati. L-

enfasi tiġi ttrasferita għal fuq l-immaniġġjar tar-riskju, l-investimenti fl-istrutturar u l-

iżvilupp tan-negozju fl-agrikoltura u l-SMEs rurali, is-servizzi klimatiċi u ambjentali u 

l-aċċess għall-innovazzjoni, l-għarfien u l-ICT.  

- Għażla 4 tiddefinixxi mill-ġdid id-diviżjoni tal-kompiti bejn il-livell tal-UE, tal-Istati 

Membri u tal-irziezet sabiex tittejjeb ix-xibka ta' sikurezza tal-introjtu b'sinerġiji aħjar 

bejn l-appoġġ dirett inklużi l-pagamenti taż-żona u l-immaniġġjar tar-riskju, sabiex l-

azzjoni klimatika u ambjentali tkun immirata aħjar, u sabiex il-kontrolli fuq ir-riżultati 

bbażati fuq il-prestazzjoni jiġu ssimplifikati u mmodernizzati. 

- Għażla 5 tipprevedi ridistribuzzjoni b'saħħitha tal-appoġġ dirett lejn irziezet żgħar u 

ekoloġiċi, u tippromwowi metodi aktar diretti. 

Il-bażi ta' evidenza tal-Komunikazzjoni u l-IA hija din li ġejja: 

- Il-Qafas Komuni ta' Evalwazzjoni u ta' Monitoraġġ (CEMF) tad-DĠ AGRI stess 

għall-kejl tal-prestazzjoni tal-PAK abbażi ta' indikaturi tal-Istati Membri;  

- miri u indikaturi madwar l-UE li ġew miftiehma għall-monitoraġġ tal-SDGs 

(Komunikazzjoni "Azzjoni Ewropea għas-Sostenibbiltà" COM (2016) 739 final); 

- Ir-rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Istati Membri tal-UE27 se jipprovdu 

data dwar il-progess lejn il-miri u l-pakketti baġitarji korrispondenti; 

- L-istudji ta' evalwazzjoni regolari tad-DĠ AGRI dwar l-objettivi ġenerali tal-2013 tal-

PAK u l-input għall-konferenza ta' Prospettiva lejn l-aħħar tal-2017; 

 

Mill-kuntest Ewropew usa', l-ixprunatur ewlieni tar-riforma tal-PAK huwa l-kwistjoni tal-

baġit: Il-PAK tibqa' l-akbar partita ta' nfiq individwali fil-baġit tal-UE, billi tammonta għal 

madwar 38 % tan-nefqa totali. Fil-QFP li jmiss, l-UE teħtieġ li tindirizza sfidi kbar sinifikanti, 

bħall-migrazzjoni, is-sigurtà u t-tkabbir filwaqt li l-ħruġ tar-Renju Unit se jnaqqas il-baġit 

disponibbli, madankollu hemm nuqqas kbir ta' rieda fost l-Istati Membri biex iżidu d-daqs 

globali tal-baġit (1 % tal-ING).  

 

Għall-partijiet ikkonċernati pubbliċi u privati, il-kwistjonijiet ewlenin li tqajmu fil-

Komunikazzjoni huma għalhekk:  

- Strateġija Nazzjonali - it-tfassil, l-adozzjoni u l-implimentazzjoni: B'mod partikolari l-

istruttura ta' Governanza (aspett legali bħar-relazzjoni bejn l-istat ċentrali u r-reġjuni, 

it-trasparenza u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini), il-koerenza interna (konsistenza ma' 

programmi u pjanijiet settorjali għall-iżvilupp rurali), koerenza esterna (pereżempju l-

Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej);  

- Mudell tal-implimentazzjoni - programmi ta' finanzjament orjentati lejn ir-riżultati u 

bbażati fuq il-prestazzjoni: Kontroll u awditu (kompetenzi tal-UE u nazzjonali), 

indikaturi (disponibbiltà u definizzjoni, kontroll ta' kwalità, penali), mudelli ta' 

ġestjoni (għażliet tal-ispejjeż issimplifikati), appoġġ ugwali fost l-Istati Membri kollha 

(eliġibbiltà, /fuq bażi , obbligatorja/volontarja, kontrolli); 

- Azzjoni ambjentali u klimatika - approċċ integrat sabiex jiġu kkumpensati s-servizzi 

ambjentali billi jiġu amalgamati l-ekoloġizzazzjoni, il-kundizzjonalità u l-prattiki 

agrikoli tajba kif ukoll miżuri għall-iżvilupp rurali tal-PAK attwali sabiex ikun hemm 

kumpens tal-beni pubbliċi inklużi l-azzjoni klimatika u s-saħħa u l-benesseri tal-
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bnedmin, tal-annimali u tal-pjanti;  

- Allokazzjoni finanzjarja - programmi ta' appoġġ mill-UE: Mudelli tranżitorji għal 

finanzjament imnaqqas/immirat, differenzazzjoni bejn l-Istati Membri (konverġenza 

esterna) abbażi ta' kriterji oġġettivi (ara l-FSIE), kofinanzjament mir-reġjuni/l-Istati 

Membri, intitolamenti li jirriflettu kundizzjonijiet soċjoekonomiċi fi ħdan ir-reġjuni 

tal-Istati Membri (konverġenza interna);  

 

Fir-rigward tal-viżjoni li tħares 'il quddiem, huwa rilevanti li jiġi mfakkar li l-aħħar 

eżerċizzju ta’ programmazzjoni 2013-2020 tal-PAK dam sentejn mill-pubblikazzjoni inizjali 

tal-proposti tal-Kummissjoni (Ġunju 2011) bħala parti mill-proposta 2014-2020 tal-Qafas 

Finanzjarju Pluriennali (QFP) għal qbil politiku (Ġunju 2013) u l-approvazzjoni leġiżlattiva 

finali (f'Diċembru 2013) li kienet teħtieġ miżuri tranżitorji fis-setturi kollha (sal-2015). 

Madankollu, dan la kkoinċida ma' tmiem il-mandat tal-Kummissjonijiet u lanqas mal-perjodu 

leġiżlattiv tal-PE.  

 


