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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-aspett tal-iżvilupp rurali tal-PAK għadu parti vitali mir-riforma attwali u jikkostitwixxi 
prijorità għolja tagħha. Ir-riforma tipprova żżomm l-istruttura tagħha msejsa fuq żewġ pilastri, 
bil-baġit għal kull pilastru jinżamm f’termini nominali fil-livell tiegħu tal-2013 u b’enfasi ċara 
fuq il-fatt li l-prijoritajiet ewlenin tal-UE jiksbu riżultati. Il-PAK għandha tibqa’ politika ta’ 
importanza strateġika biex ikunu żgurati l-iktar reazzjoni effikaċi għall-isfidi politiċi u l-iktar 
użu effiċjenti tar-riżorsi baġitarji. L-istrumenti fil-Pilastru II għandhom jagħtu lill-Istati 
Membri aktar libertà biex ifasslu s-soluzzjonijiet tagħhom għall-ispeċifiċitajiet lokali. 

Billi l-PAK saret aktar kumplessa matul is-snin, regolamentazzjoni aħjar u tnaqqis sinifikanti 
tal-burokrazija għall-bdiewa jridu jkunu komponenti importanti tal-PAK futura. Kull piż u 
kost amministrattiv eċċessiv u mhux ġustifikat għall-awtoritajiet nazzjonali għandu jiġi evitat, 
speċjalment fid-dawl tal-konsolidament fiskali mill-Istati Membri u tal-iskarsezza tar-riżorsi. 
Jinħtieġ infiq immirat sabiex tkun żgurata l-ġestjoni soda tal-fondi tal-Unjoni favur l-għoti ta’ 
beni pubbliċi kruċjali permezz tal-PAK multifunzjonali. Barra minn hekk, l-għan tar-riforma 
huwa li tfassal strumenti effikaċi u dejjiema biex tiżdied l-effiċjenza fis-settur agrikolu.

L-għan tal-proposta tal-Kummissjoni huwa li tistabbilixxi għażliet politiċi speċfiċi bħala 
reazzjoni għall-isfidi futuri għall-agrikoltura u ż-żoni rurali u biex jintlaħqu l-objettivi 
stabbiliti għall-PAK. Tisħiħ tal-miżuri ambjentali flimkien ma’ żieda tal-fondi huwa previst
biex dawn il-kwistjonijiet jiġu indirizzati fuq bażi territorjali. Barra minn hekk, il-fondi li 
jintefqu taħt il-Pilastru II għandhom ikunu mmirati aktar lejn il-komunità agrikola. 

Fil-qosor, il-Kummissjoni tipproponi li l-iżvilupp rurali għandu jiġi inkluż f’Qafas Strateġiku 
Komuni flimkien ma’ fondi ta’ ġestjoni konġunta oħrajn tal-UE b’approċċ imsaħħaħ orjentat 
lejn ir-riżultati u suġġett għal kundizzjonijiet ex ante iktar ċari u mtejba. Il-Pilastru II tal-PAK 
għandu jaħdem b’mod koordinat u komplementari mal-Pilastru I, kif ukoll ma’ fondi oħrajn 
tal-UE (b’mod partikolari l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali 
Ewropew (FSE), il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd (FEMS)). Il-
fondi jitqiegħdu taħt Qafas Strateġiku Komuni (QSK) fil-livell tal-UE, li jiġi traspost 
f’Kuntratti ta' Sħubija fil-livell nazzjonali, inklużi objettivi u regoli komuni għall-operat 
tagħhom. L-istabbiliment ta’ regoli komuni għall-fondi kollha li joperaw taħt Qafas Strateġiku 
Komuni se jiffaċilita l-ġestjoni tal-proġetti kemm għall-benefiċjarji kif ukoll għall-awtoritajiet 
nazzjonali u se jiffaċilita wkoll l-implimentazzjoni ta’ proġetti integrati.

Huwa ta’ importanza fundamentali li tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti tal-interess 
pubbliku marbuta mal-għoti ta’ pagamenti.  

Dan ir-rapport huwa bbażat fuq l-ammonti finanzjarji globali, li l-Kummissjoni allokat għall-
PAK fil-qafas finanzjarju multiannwali li jmiss. Jekk isiru bidliet fundamentali f’dik il-
proposta, is-sustanza ta’ din l-opinjoni tkun trid tiġi rieżaminata.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Somma ta’ EUR 30 miljun għandha 
tinġibed mill-allokazzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 u tintuża biex tiffinanzja l-
premju għal kooperazzjoni innovattiva 
lokali msemmija fl-Artikolu 56.

imħassar

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 56 imħassar
Premju għal kooperazzjoni innovattiva 

lokali fiż-żoni rurali
Il-fondi msemmija fl-Artikolu 51(2) 
għandhom jintużaw għall-finanzjament 
tal-għoti ta’ premju għal proġetti ta’ 
kooperazzjoni li jinvolvu mill-inqas żewġ 
entitajiet li jinsabu fi Stati Membri 
differenti li jwettqu kunċett lokali 
innovattiv.
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57 imħassar
Sejħa għal proposti

1. Mhux iżjed tard mill-2015 u wara kull 
sena, il-Kummissjoni għandha tniedi 
sejħa għal proposti bl-għan li tagħti l-
premju msemmi fl-Artikolu 56. L-aħħar 
sejħa għal proposti għandha ssir mhux 
iżjed tard mill-2019.
2. Is-sejħa għal proposti għandha tindika 
tema għall-proposti li għandha tkunu 
marbuta ma' waħda mill-prijoritajiet tal-
Unjoni għall-iżvilupp rurali. It-tema 
għandha tkun adattata għall-
implimentazzjoni permezz ta' 
kooperazzjoni fil-livell transnazzjonali.
3. Is-sejħa għal proposti għandha 
tikkonċerna kemm gruppi ta’ azzjoni 
lokali kif ukoll għal entitajiet individwali 
li jikkooperaw bejniethom għall-finijiet 
tal-proġett speċifiku.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 58 imħassar
Proċedura ta’ għażla

1. L-applikazzjonijiet għall-premju 
għandhom jiġu sottomessi mill-applikanti 
fl-Istati Membri kollha għan-netwerk 
rurali nazzjonali rispettiv, li għandu jkun 
responsabbli għall-għażla minn qabel tal-
applikazzjonijiet.
2. In-netwerks rurali nazzjonali 
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għandhom jistabbilixxu, minn fost il-
membri tagħhom, bord ta’ qabel l-għażla 
magħmul minn esperti indipendenti 
sabiex jagħżlu l-applikazzjonijiet minn 
qabel. L-għażla tal-applikazzjonijiet minn 
qabel għandha ssir fuq il-bażi tal-kriterji 
tal-esklużjoni, l-għażla u l-għoti definiti 
fis-sejħa għal proposti. Kull netwerk 
rurali nazzjonali għandu jagħżel minn 
qabel mhux iżjed minn għaxar (10) 
applikazzjonijiet u għandu jittrażmettihom 
lill-Kummissjoni.
3. Il-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli għall-għażla ta’ ħamsin 
proġett rebbieħ fost l-applikazzjonijiet 
magħżula minn qabel fl-Istati Membri 
kollha. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi grupp tat-tmexxija ad hoc 
kompost minn esperti indipendenti 
esterni. Dan il-grupp tat-tmexxija għandu 
jagħżel minn qabel l-applikazzjonijiet 
rebbieħa fuq il-bażi tal-kriterji tal-
esklużjoni, l-għażla u l-għoti definiti fis-
sejħa għal proposti.
4. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi 
dwar il-lista ta’ proġetti li lilhom jingħata 
l-premju permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 59 imħassar
Premju Finanzjarju – kundizzjonijiet u 

pagament
1. Sabiex il-proġetti jkunu eliġibbli għall-
premju, iż-żmien meħtieġ għall-
ikkompletar tagħhom m’għandux jaqbeż 
sentejn mid-data tal-adozzjoni tal-att ta’ 
implimentazzjoni għall-għoti tal-premju. 
Iż-żmien għat-twettiq tal-proġett għandu 
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jiġi definit fl-applikazzjoni.
2. Il-premju għandu jingħata fil-forma ta’ 
pagament ta’ somma f’daqqa. L-ammont 
tal-pagament għandu jiġi ddeterminat 
mill-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, skont il-kriterji definiti 
fis-sejħa għal proposti filwaqt li titqies l-
ispiża stmata għat-twettiq tal-proġett 
indikat fl-applikazzjoni. Il-premju 
massimu għal kull proġett m’għandux 
jaqbeż il-EUR 100 000.
3. L-Istati Membri għandhom iħallsu l-
premju lil applikanti rebbieħa wara li 
jivverifikaw li l-proġett ikun tlesta. In-
nefqa rilevanti għandha tiġi rrimborżata 
mill-Unjoni lill-Istati Membri skont id-
dispożizzjonijiet tat-Taqsima 4 tal-
Kapitolu II tat-Titolu IV tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li jħallsu, b’mod sħiħ 
jew parzjalment, l-ammont tal-premju lil 
applikanti rebbieħa qabel ma jkunu 
vverifikaw it-tlestija tal-proġett iżda f’dan 
il-każ, huma għandhom iġorru r-
responsabbiltà għan-nefqa sakemm tiġi 
vverifikata t-tlestija tal-proġett.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 60 imħassar
Regoli dwar il-proċedura, l-iskedi u l-
istabbiliment ta’ grupp tat-tmexxija

Il-Kummissjoni għandha permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-
proċeduri u l-iskedi ta’ żmien għall-
għażla ta’ proġetti u regoli dwar l-
istabbiliment tal-grupp tat-tmexxija ta’ 
esperti indipendenti msemmija fl-
Artikolu 58(3). Dawk l-atti ta’ 
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implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 91.
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