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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Id-diskussjonijiet li għaddejjin dwar il-QFP futur huma ta' importanza kruċjali għall-PAK u 
għad-deċiżjoni li jridu jittieħdu dwar il-proposti għal riforma leġiżlattiva. 

Id-diskussjonijiet fil-Kunsill Ewropew u l-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali dwar 'Il-Pakkett ta' 
Negozjati' ma jurux f'dan il-punt pożizzjonijiet jew ċifri konkreti għall-QFP futur. 
Madankollu, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali qed juża din l-opinjoni bħala 
opportunità biex tiġi enfasizzata l-pożizzjoni tiegħu lill-Kumitat għall-Baġits, speċjalment fir-
rigward taċ-ċifri attwali għall-QFP futur. 

Il-punt tat-tluq għal din l-opinjoni hi l-pożizzjoni espressa mill-Parlament fir-riżoluzzjonijiet 
tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 (ir-Rapport SURE) u tat-23 ta' Ġunju 2011 (ir-Rapport Dess). Fiż-
żewġ okkażjonijiet, il-Parlament talab b'mod ċar li l-baġit għall-PAK jinżamm għall-inqas fl-
istess livell tal-perjodu pluriennali attwali. 

L-analiżi tal-proposti tal-Kummissjoni

Meta l-Kummissjoni ppreżentat il-proposti għall-QFP 2014-2020 fid-29 ta' Ġunju 2011, fil-
proposta għall-baġit tal-PAK spiss kien hemm referenza għall-iffriżar f'termini reali. 
Madankollu, hi utli analiżi aktar mill-qrib taċ-ċifri. 

Qafas Finanzjarju 2014-2020(Proposta tal-Kummissjoni)
Miljun EUR – prezzijiet tal-2011)

Approprjazzjonijiet 
għall-impenji

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
2014-
2020

2. Tkabbir 
Sostenibbli: Riżorsi 
Naturali

57 386 56 527 55 702 54 861 53 837 52 829 51 784 382 927

li minnhom: Nefqa 
relatata mas-suq u 
ħlasijiet diretti

42 244 41 623 41 029 40 420 39 618 38 831 38 060 281 825

Sors: COM(2011)0398

Iċ-ċifri ppreżentati mill-Kummissjoni huma indikati fi prezzijiet kostanti tal-2011. Bl-istess 
mod, il-QFP attwali 2007-2013, meta kien adottat fl-2006, kien espress fi prezzijiet tal-2004. 
Bl-użu ta' deflazzjoni ta' 2 % kull sena, dawn iċ-ċifri jistgħu jiġu mibdula fi 'prezzijiet attwali' 
(li hu l-mod li bih normalment ikunu ppreżentati; ara 
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm).

Bl-użu tal-istess deflazjoni ta' 2 % kull sena, dawn iċ-ċifri aġġornati tal-QFP 2007-2013 
jistgħu wkoll ikunu espressi fi prezzijiet kostanti tal-2011: 
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Qafas finanzjarju 2007-2013(aġġustati skont ir-reviżjonijiet differenti
Miljun EUR – prezzijiet tal-2011)

Approprjazzjonijiet 
għall-impenji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-
2013

2. Preservazzjoni u 
ġestjoni tar-riżorsi 
naturali

59 689 62 816 58 609 61 154 59 888 59 618 58 909 420 682

li minnhom: Nefqa 
relatata mas-suq u 
ħlasijiet diretti

49 531 49 046 48 565 48 089 47 616 47 150 46 688 336 685

Sors: Kompendju ta' dokumenti tekniċi, Dipartment tal-Politika D, DĠ IPOL

Meta tqabbel l-ammont totali tal-Intestatura 2 f'kull tabella tasal għal tnaqqis ġenerali ta':
EUR 420 682 miljun - EUR 382 927 miljun = EUR 37 755 miljun (9 %).

NB: Il-ftehim oriġinali tal-2006 (EUR 371 344 miljun fi prezzijiet tal-2004), mingħajr ma 
jitqiesu r-reviżjonijiet differenti tiegħu (faċilità għall-ikel, Galileo, ITER, eċċ.) jirrapreżenta 
ammont ta' EUR 426 558 miljun fi prezzijiet tal-2011 għall-Intestatura 2; jekk din iċ-ċifra 
titqies bħala bażi, il-proposta tal-Kummissjoni għall-QFP 2014-2020 tikkorrispondi għal 
tnaqqis fil-baġit ta' madwar 10.3 %.

Konklużjonijiet issuġġeriti mir-rapporteur 

Bi qbil mal-pożizzjoni espressa mill-Parlament fir-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu, il-baġit 
għall-PAK għandu għall-inqas jinżamm fl-istess livell bħal dak tal-2007-2013. Għalhekk, it-
tnaqqis propost mill-Kummissjoni għandu jiġi rifjutat u l-Parlament għandu jsejjaħ għal 
ammont li jikkorrispondi għal-limitu massimu għall-perjodu ta' pprogrammar attwali. 

Fl-isfond tad-diffikultajiet tal-baġit tal-Istati Membri u fir-rigward tal-baġit tal-UE, jeħtieġ li 
l-Istati Membri jingħataw il-flessibilità biex iċaqilqu fondi bejn iż-żewġ pilastri tal-PAK 
(ħlasijiet diretti u żvilupp rurali) sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jindirizzaw l-isfidi li qed 
jiffaċċaw iż-żoni rurali tagħhom bl-aħjar mod.
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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. Jenfasizza l-importanza tal-Politika Agrikola Komuni li tiggarantixxi provvista tal-ikel 
għaċ-ċittadini tagħha bi qbil mat-Trattati; jinnota li d-domanda għall-ikel qed tikber ferm 
aktar mill-provvista, bl-effetti tat-tibdil fil-klima jinħassu b'mod partikolari b'mod intens 
fl-agrikoltura; jinsisti li l-Ewropa, bħala l-akbar importatur tal-prodotti agrikoli, jeħtieġ 
iżżomm u żżid il-potenzjal agrikolu tagħha u l-effiċjenza tas-settur agroalimentari tagħha 
sabiex tindirizza d-domanda attwali u futura tal-ikel fl-UE;

2. Hu tal-fehma li għandu jintlaħaq ftehim dwar il-QFP għall-2014-2020 qabel l-aħħar tal-
2012, għax inkella l-UE tista' tkun qed tħabbat wiċċha ma' telf ta' kredibilità u stabilità; 

3. Itenni li, skont it-TFUE, il-Parlament u l-Kunsill huma l-entitajiet leġiżlattivi u li 
m'hemmx lok għall-Kunsill Ewropew li jaġixxi ta' leġiżlatur; jinsisti li l-kontenut tal-
politika tal-PAK futura jitfassal permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja;

4. Ifakkar fil-pożizzjoni tiegħu kif imniżżla fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 
dwar 'Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas Finanzjarju Pluriennali ġdid (QFP) għal Ewropa 
kompetittiva, sostenibbli u inklużiva1 u tat-23 ta' Ġunju 2011 dwar 'il-PAK fid-dawl tas-
sena 2020: Nindirizzaw l-isfidi tal-futur fl-ambitu tal-ikel, tar-riżorsi naturali u dak 
territorjali'2 li l-baġit għall-PAK fil-perjodu tal-QFP li jmiss għandu jinżamm għall-inqas 
fl-istess livell, f'termini reali, tal-perjodu pluriennali attwali;

5. Jinnota bi tħassib li l-proposta tal-Kummissjoni għall-QFP futur, li twaqqaf limitu 
massimu ta' EUR 382 927 miljun3 għall-Intestatura 2 u sottolimitu massimu ta' 
EUR 281 825 miljun għal ħlasijiet diretti u infiq relatat mas-suq, jista' jwassal għal tnaqqis 
ta' EUR 37 755 miljun f'termini reali għal din l-intestatura;

6. Iqis li dan it-tnaqqis ma jistax jiġi bilanċjat minn infiq previst taħt intestaturi oħra 
(għajnuna għall-ikel għal persuni l-aktar imċaħħda, ir-riċerka agrikola, riserva għas-
sigurtà tal-ikel, eċċ.) jew bi strumenti ta' flessibilità għal infiq mhux previst (riserva għal 
kriżi agrikola, eċċ.). għaliex dawn huma riservi baġitarji li ma għandhomx 
approprjazzjonijiet ta' impenn;

7. Jikkunsidra li l-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) m'għandux 
ikun meqjus fir-rigward tal-baġit tal-PAK, peress li l-inklużjoni tiegħu fih toħloq 
konfużjoni: l-ewwel nett mhuwiex ċar jekk u kif il-bdiewa fi Stati Membri differenti se 
jkunu jistgħu jaċċessaw il-fondi u t-tieni l-inklużjoni tal-FEG tippresupponi li bosta eluf 
ta' bdiewa se jkomplu jfallu b'riżultat ta' ftehimiet ta' kummerċ internazzjonali; jikkunsidra 
wkoll li minħabba r-rwol tagħha fis-sigurtà tal-ikel u b'mod partikolari d-dritt tal-bniedem 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2011))0266.
2 Testi adottati, P7_TA(2011))0297.
3 Iċ-ċifri kollha għall-approprjazzjonijiet ta' impenji għall-perjodu 2014-2020 huma espressi fi prezzijiet kostanti 
tal-2011.



PE491.296v02-00 6/7 AD\910784MT.doc

MT

għall-ikel, l-agrikoltura m'għandhiex tintuża bħala pedina fin-negozjati kummerċjali 
internazzjonali;

8. Jenfasizza r-rwol importanti li għandu t-tieni pilastru tal-PAK, li jagħti kontribut 
sinifikanti lill-investiment u l-ħolqien ta' impjiegi f'żoni rurali u li jsaħħaħ l-effikaċja u l-
kompetittività tal-industrija agrikola; jemmen li dan ikun konsistenti mal-kisbiet tar-
riformi preċedenti tal-PAK għat-tisħiħ tat-tieni pilastru, li jagħmel il-PAK aktar effiċjenti 
u effikaċi b'mod sinifikanti, partikolarment fid-dawl tal-isfidi l-ġodda msemmija, inter 
alia, fl-istrateġija Ewropa 2020; 

9 Jistieden, għalhekk, lill-Kunsill biex iżid l-Intestatura 2 u s-sottointestatura għal ħlasijiet 
diretti u l-infiq relatat mas-suq għal EUR 420 682 miljun u EUR 336 685 miljun 
rispettivament, li jikkorrispondu għal friża f'termini reali, kif mitlub fir-riżoluzzjonijiet 
preċedenti tiegħu;

10. Jenfasizza li l-politika agrikola hi l-unika politika tal-Unjoni li kienet soġġetta għal 
tnaqqis sinifikanti bħal dan fil-proposta tal-Kummissjoni għall-QFP futur; jinsisti 
għalhekk li, jekk ikun previst tnaqqis ġenerali tal-baġit tal-UE, dan taħt l-ebda ċirkostanza 
m'għandu jwassal għal tnaqqis ulterjuri tal-baġit tal-PAK; 

11. Jenfasizza li t-tranżizzjoni għal mudell reġjonali u l-ekoloġizzazzjoni ulterjuri tal-PAK fil-
perjodu pluriennali li jmiss se jkollhom impatt qawwi fuq il-bdiewa u tnaqqis ulterjuri fil-
baġit ġenerali tal-PAK konsegwentement se jqiegħed saħansitra aktar pressjoni fuq il-
pożizzjoni tal-bdiewa individwali;

12. Jenfasizza l-importanza li l-Istati Membri jingħataw ammont ta' flessibilità li jċaqilqu 
fondi bejn iż-żewġ pilastri tal-PAK (sakemm huma jqisu r-rekwiżiti ta' kofinanzjament 
eżistenti meta l-fondi jiċċaqilqu mill-ewwel għat-tieni Pilastru), sabiex jindirizzaw l-isfidi 
taż-żoni rurali b'mod li jkun adatt għaċ-ċirkustanzi speċifiċi tagħhom u l-istrateġiji 
tagħhom, mingħajr ħsara għall-proċeduri leġiżlattivi li għaddejjin dwar ir-riforma tal-
PAK, speċjalment id-dispożizzjonijiet dwar trasferiment bejn il-fondi fir-Regolament 
futur dwar pagamenti diretti;

13. Jemmen li l-programm ta' assistenza għall-aktar persuni mċaħħda fl-Unjoni għandu 
jkompli wara l-2013. 
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