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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp 
Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Huwa tal-fehma li l-Ewropa u r-reġjuni tagħha jeħtieġu PAK ġdid u b’saħħtu li jagħti 
spinta lill-iżvilupp u jtejjeb il-kompetittività fis-suq internazzjonali, ikun iktar orjentat lejn 
is-suq u jikkunsidra l-beni pubbliċi inkluż is-sikurezza tal-ikel, il-konservazzjoni tal-
bijodiversità, il-ġestjoni tajba tal-ilma u l-foresti u l-iżvilupp sostenibbli, ibbażati fuq l-
edukazzjoni u l-għarfien, filwaqt li fl-istess ħin isaħħaħ il-koeżjoni;

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp sostenibbli tas-
settur tal-farms tal-UE, kif ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-UE, u b’hekk jiġi 
żgurat li politiki u strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 2020, ikunu jistgħu jiġu 
implimentati b’mod xieraq; iqis, f’dan il-kuntest, li għandhom jitfasslu kriterji oġġettivi u 
trasparenti biex tiġi żgurata l-provvista ta’ livell xieraq ta’ appoġġ dirett madwar l-UE u 
biex nersqu ’l bogħod mill-kriterji użati sal-lum għall-allokazzjoni ta’ fondi bl-iskema ta’ 
ħlasijiet diretti;

3. Iqis li l-PAK għandu jieħu kont akbar tal-potenzjal, tal-problemi u tal-bżonnijiet ta’ 
azjendi żgħar ġestiti minn familji; jenfasizza l-ħtieġa li d-dħul ta' tali azjendi jiġi 
ddiversifikat u li jiġu żviluppati ħiliet imprenditorjali u li jinħolqu impjiegi fiż-żoni rurali;

4. Jinnota li l-potenzjal tar-reġjuni u ż-żoni rurali mhuwiex limitat għar-riżorsi naturali li 
jagħtuhom rwol soċjali u ekonomiku, peress li tali żoni huma qabel kollox post fejn jiġi 
prodott l-ikel meħtieġ sabiex tiġi żgurata s-sikurezza tal-ikel u peress li jipprovdu materja 
prima ewlenija għall-industrija u l-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli, u kif ukoll 
jikkostitwixxu sors ta’ beni ambjentali, ekoloġiċi, pajsaġġistiċi u turistiċi u beni mhux 
materjali li jinkludu t-tradizzjonijiet u l-karatteristiċi kulturali bħall-wirt kulinarju fil-
forma ta' prodotti reġjonali; 

5. Jinnota li r-regoli attwali għall-allokazzjoni ta’ fondi skont it-tieni pilastru sar ftehim 
dwarhom fuq il-bażi tal-kriterju ta’ koeżjoni, jiġifieri d-diverġenzi agrikoli u fl-iżvilupp 
rurali li jeżistu bejn l-Istati Membri u r-reġjuni individwali; jemmen, fid-dawl tal-fatt li 
dawn id-diverġenzi għadhom jeżistu, li l-kriterji attwali u l-arranġamenti għall-iffinazjar 
għall-iżvilupp rurali għandhom jinżammu, b’mod partikolari fil-kuntest tal-espansjoni tat-
tieni pilastru biex jiġu kkunsidrati l-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020; jinnota li dan se 
jinneċessita koordinazzjoni u distribuzzjoni xierqa tal-kompiti bejn il-PAK u l-politika ta’ 
koeżjoni.


