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Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Baġits
Il-President

25.11.2019

Is-Sur Norbert Lins
President
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar ir-Regolament li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet tranżizzjonali 
għall-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u 
mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) fis-sena 2021 
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Sur President,

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (AGRI) qed iħejji rapport dwar proposta tal-
Kummissjoni għal Regolament li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-
appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u mill-Fond Agrikolu 
Ewropew ta' Garanzija (FAEG) fis-sena 2021 (2019/0254(COD)). 

Il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li jressaq opinjoni fil-forma ta' ittra:

A. billi l-Kummissjoni ressqet sensiela ta' proposti leġiżlattivi baġitarji u settorjali 
f'Mejju/Ġunju 2018 fid-dawl tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021-2027 li jmiss, 
inklużi regolamenti ġodda għar-riforma tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u 
tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR);

B. billi tranżizzjoni ta' suċċess għall-ġenerazzjoni li jmiss ta' programmi ta' nefqa u skemi ta' 
appoġġ fl-ambitu tal-perjodu ta' programmazzjoni finanzjarja 2021-2027 se tiddependi mill-
adozzjoni f'waqtha tal-leġiżlazzjoni globali dwar il-QFP kif ukoll l-atti bażiċi għar-riforma tal-
istrumenti ta' finanzjament;

C. billi sar progress konsiderevoli fin-negozjati leġiżlattivi bejn il-Kunsill u l-Parlament 
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Ewropew dwar il-biċċa l-kbira tal-leġiżlazzjoni settorjali; billi, madankollu, in-negozjati dwar 
ir-riforma tal-Politika Agrikola Komuni kienu qed idumu wisq minħabba aspetti proċedurali 
gravi;

D. billi jidher li l-Kunsill qed jagħmel progress bil-mod ħafna lejn ftehim dwar il-pakkett 
finanzjarju għall-QFP li jmiss; 

E. billi lid-destinatarji u lill-benefiċjarji finali tal-flus tal-UE li effettivament jimplimentaw il-
politiki u l-programmi sottostanti m'għandhiex issirilhom ħsara minħabba dewmien leġiżlattiv 
u inċertezzi tad-dritt;

F. billi, lil hinn minn bażi ġuridika valida, għandhom jitħejjew għadd ta' pjanijiet operazzjonali 
u strateġiċi qabel l-ewwel ta' Jannar 2021 sabiex jiġu mnedija l-politiki l-ġodda; 

G. billi, f'dan il-kuntest, il-Parlament Ewropew adotta Riżoluzzjoni fl-10 ta' Ottubru 2019 dwar 
"Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u riżorsi proprji: wasal iż-żmien li nissodisfaw l-
aspettattivi taċ-ċittadini" li titlob xibka ta' sikurezza bil-għan li tipproteġi l-benefiċjarji tal-
programmi tal-UE u tħeġġeġ lill-Kummissjoni tibda tħejji pjan ta' kontinġenza rigward il-QFP 
bil-għan li tiżgura l-kontinwità tal-finanzjament fil-każ li jkun meħtieġ li jiġi estiż il-QFP 
attwali; 

H. billi l-appoġġ kontinwu lill-bdiewa skont l-iskemi ta' pagamenti diretti fl-2021 għandu 
jipproċedi mingħajr inkonsistenzi tad-dritt; billi l-emendi huma meħtieġa biex jippermettu l-
applikazzjoni ta' konverġenza interna u l-estensjoni tal-iskema ta' pagament uniku skont l-erja 
għall-2021; billi l-ammonti tal-2021 għal diversi programmi għandhom jiġu aġġornati;

I. billi, fin-nuqqas ta' pakketti nazzjonali definiti sew wara l-2020, l-Istati Membri jirriskjaw li 
ma jkunux jistgħu jieħdu impenji legali ġodda fil-qasam tal-Iżvilupp Rurali;

J. billi, fin-nuqqas ta' ċerti adattamenti tekniċi, jitfaċċaw inkonsistenzi fir-rigward tar-riżerva 
għall-kriżijiet, l-iskadenzi marbuta mal-estensjoni tal-programm tal-iżvilupp rurali u d-
dispożizzjonijiet ta' prefinanzjament; 

Hekk kif jirrikonoxxi d-dewmien fil-proċeduri legali u l-istinkar biex tkun żgurata tranżizzjoni 
vijabbli minn perjodu ta' qafas finanzjarju għal ieħor, u jinsab konxju mir-riskji li jistgħu 
jirriżultaw minn inċertezzi tad-dritt għall-Istati Membri u l-benefiċjarji finali, il-Kumitat għall-
Baġits għalhekk:

1. Jappoġġa l-objettivi tal-pakkett tranżizzjonali kif propost mill-Kummissjoni, b'mod 
partikolari l-kontinwità tas-sostenn tal-PAK taħt iż-żewġ pilastri fl-2021, b'mod konformi mar-
regoli attwali f'każ ta' aktar dewmien fin-negozjati dwar il-pakkett ta' riforma agrikola għall-
perjodu 2021-2027; 

2.  Jitlob l-adozzjoni rapida tar-regolament tranżizzjonali;  

3. Jitlob informazzjoni trasparenti u f'waqtha dwar kwalunkwe bidliet li jirriżultaw fil-bażijiet 
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ġuridiċi tal-PAK li jkollhom impatt fuq il-proċeduri baġitarji annwali għall-2020 u lil hinn;

4. Jistenna li dawn il-miżuri tranżizzjonali ma jippreġudikawx u ma jwasslux għal dewmien 
addizzjonali fil-proċess leġiżlattiv settorjali li jwassal għar-riforma tal-Politika Agrikola 
Komuni. 

Dejjem tiegħek,

Johan Van Overtveldt


