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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. Jinnota li l-akbar porzjon tal-marġini ġenerali ta’ EUR 2 638 miljun tal-PDB, jiġifieri 
ammont ta’ EUR 2 027 miljun, ġej mill-marġini ta’ nefqa marbuta mas-suq u ta’ 
pagamenti diretti taħt l-intestatura 2 (l-ewwel pilastru tal-CAP);  

2. Jinsab imħasseb dwar id-differenzi bejn il-livelli ta’ impenji u ta’ pagament għall-Iżvilupp 
Rurali li kienu 25% fl-2007, 30% fl-2008 u huma previsti li jkunu 30% fl-2009; jitlob, 
għaldaqstant, lill-Kummissjoni biex tħejji previżjonijiet dwar it-tneħħija ta’ impenji għall-
2009 u għas-snin finanzjarji kollha bejn l-2007 u l-2013, kif ukoll biex tantiċipa l-
problemi billi tikkumpensa t-tkabbir tad-dikjarazzjonijiet żejda li jkun għad iridu jitħallsu 
(sal-lum, il-livell ta' impenji pendenti (RAL) għall-iżvilupp rurali hu ta’ madwar EUR 9 
biljuni) fl-aħħar tas-snin finanzjarji 2007-2013 peress li l-livelli massimi ta’ pagamenti 
previsti fl-Anness I tal-Ftehima Interistituzzjonali minn 1.06% tad-dħul gross nazzjonali 
fl-2007 saru 0.94% tad-dħul gross nazzjonali fl-2013;

3. Għalhekk jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżgura mmaniġġjar bla problemi u qafas ta’ 
ħin aktar rapidu u effiċjenti għall-modifika u għall-aġġornament  tal-programmi għall-
iżvilupp rurali bħala segwitu ta’ modifiki li huma possibilment previsti għar-regolament 
fil-qafas ta’ ħidma tal-“Kontroll tas-Saħħa tal-CAP”; 

4. Ifakkar li l-għan prinċipali tal-CAP hu li jiġu garantiti l-istabilità tas-suq, is-sigurtà tal-
forniment u l-prezzijiet raġonevoli għall-konsumaturi u għalhekk jitlob lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni biex fil-baġit għall-2009 jipprevedu l-mezzi neċessarji biex jiffaċċjaw il-
bżonnijiet il-ġodda li jirriżultaw mill-kriżi attwali tal-ikel, speċjalment billi tiffaċilita l-
aċċess għall-prodotti tal-ikel għall-popolazzjonijiet li huma l-aktar affettwati minn din il-
kriżi;

5. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-modulazzjoni addizzjonali prevista fil-kuntest tal-
“Kontroll tas-Saħħa tal-CAP”, li tittrasferixxi fondi mill-EAGF għall-EAFRD, se żżid l-
ammont meħtieġ għal kofinanzjament nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tikkontrolla bir-reqqa l-ipprogrammar ta' dawn il-flus fl-Istati Membri u jenfasizza li fondi 
miżjuda tal-UE jantiċipaw kofinanzjament mill-Istati Membri u javża li dan m'għandux 
iwassal għal tnaqqis ta’ kofinanzjament eżistenti fi programmi operattivi;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex iżidu l-baġit maħsub għall-bdiewa żgħażagħ, 
peress li din il-kategorija taffaċċja sfidi ġodda imdaqsin (b’mod partikulari l-ġlieda kontra 
l-bidla fil-klima u ż-żamma tal-produzzjoni tal-ikel fl-Unjoni Ewropea) u li n-numru 
tagħhom ma naqas qatt minn xi snin lil hawn, b'mod partikolari billi jipprevedu mezzi 
supplimentari għall-edukazzjoni, għan-netwerks ta' taħriġ u għall-programmi ta' skambju 
għal bdiewa żgħażagħ jew billi jsaħħu l-istrumenti li huma maħsuba għalihom fil-qafas 
tal-programm ta’ żvilupp rurali.
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