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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. Jiddispjaċih għall-fatt li, minħabba l-limiti massimi imposti mill-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali 2014-2020 għall-Intestatura 2, hemm possibbiltà li fil-prattika l-kategoriji 
ewlenin ta' nfiq tal-Politika Agrikola Komuni (KAP), inklużi l-pagamenti diretti u l-miżuri 
tas-suq, ikollhom tnaqqis fl-2016;

2. Jieħu nota f'dan ir-rigward li skont l-Abbozz ta' Baġit (DB) 2016 għall-Intestatura 2, 
hemm proposti EUR 63.1 biljun f'impenji (tnaqqis ta' 0.1 % meta mqabbel mal-2015, 
mingħajr ma jitqies l-impatt tar-riprogrammar) u EUR 55.9 biljuni f'pagamenti ( tnaqqis 
ta' 0.2 %);

3. Jinnota li d-DB 2016 iħalli marġni ta' EUR 1.2 biljuni taħt il-livell massimu għal impenji 
u marġni ta' EUR 1.1 biljun taħt is-sottolimitu għall-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija 
(FAEG); jinsisti li l-marġni jibqa' fi ħdan l-Intestatura 2 biex jindirizza kwalunkwe kriżi 
possibbli li tista' tinqala' fis-settur agrikolu; jistenna l-Ittra ta' Emenda tal-Kummissjoni, 
mistennija f'Ottubru 2015, li għandha tkun ibbażata fuq informazzjoni aġġornata tal-
finanzjament FAEG;

4. Jenfasizza li d-DB 2016 jinsab fl-ewwel sena ta' implimentazzjoni sħiħa ta' pagamenti 
diretti kif stabbilit mir-Regolament (UE) Nru 1307/2013; jieħu nota f'dan il-kuntest tat-
tnaqqis tal-baġit FAEG b'1.4 % f'impenji u approprjazzjonijiet, minħabba trasferimenti 
bejn iż-żewġ pilastri tal-KAP;

5. Jinnota li skont id-DB 2016 il-finanzjament għall-iżvilupp rurali taħt il-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD) se jara żieda ta' 2.8 % f'impenji u 6.3 % 
f'pagamenti; jenfasizza, madankollu, li ż-żieda hi effett loġiku ta' programmar tard tal-
programmi l-ġodda fil-perjodu 2014-2020 u tal-għeluq tal-programmi tal-2007-2013;

6. Jilqa' l-miżuri li jwasslu biex il-livell ta' impenji mhux imħallsa jkun kontrollat u jqis dan 
bħala prekundizzjoni biex ikun hemm bidu b'suċċess għall-perjodu ta' programmar 2014-
2020; isejjaħ b'mod urġenti, għalhekk, lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jieħdu l-passi 
meħtieġa sabiex ikopru talbiet ta' pagamenti pendenti;

7. Jiddispjaċih dwar it-tnaqqis li sar fil-baġit għal interventi fis-swieq agrikoli meta mqabbel 
mal-2015; ma jaqbilx mal-Kummissjoni li l-miżuri ta' emerġenza relatati mal-embargo 
tar-Russja dwar importazzjonijiet mill-UE ta' ċerti prodotti agrikoli jkunu limitati għall-
2015 biss, minħabba l-intenzjoni espressa tar-Russja li testendi l-projbizzjoni fuq 
importazzjonijiet sal-bidu tal-2016; jinsab imħasseb li se jkunu meħtieġa interventi 
ulterjuri tas-suq fl-2016 bħala konsegwenza, biex ikunu appoġġati bdiewa tal-UE milquta 
mill-embargo;

8. Jinsisti fuq il-ħtieġa ta' fondi li jikkumpensaw għat-telf ekonomiku li jkunu sofrew il-
bdiewa matul il-kriżijiet tas-suq u l-kriżijiet sanitarji u fitosanitarji bħall-Xylella 
fastidiosa, u jtenni l-ħtieġa li jintużaw il-marġni disponibbli skont l-Intestatura 2 għal dan 
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l-għan;

9. Jiddispjaċih dwar it-tnaqqis propost ta' EUR 2 miljuni għall-programm tal-ħalib fl-iskejjel 
minn EUR 77 miljun fl-approprjazzjoni tal-2015 għal EUR 75 miljun fid-DB għall-2016; 
ifakkar fit-talba tal-Parlament għal żieda ta' EUR 20 miljun fis-sena għal din l-iskema;
jilqa' ż-żieda żgħira fl-iskema tal-frott fl-iskejjel għal EUR 150 miljun; jenfasizza li ż-
żewġ programmi urew li huma utli u effiċjenti fl-Istati Membri u jenfasizza l-importanza 
tagħhom minħabba l-kriżi attwali u l-livelli ta' malnutrizzjoni tat-tfal fl-Unjoni;

10. Jinsisti li kull dħul li ġej mill-baġit tal-UE miġbur mill-imposta speċjali jew minn 
kwalunkwe dħul ieħor assenjat mill-agrikoltura fl-2014-2015 għandu jibqa' taħt l-
Intestatura 2;

11. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżguraw li l-fondi allokati fir-riserva għall-
kriżijiet fis-settur agrikolu fil-baġit 2016, li sussegwentement jibqgħu mhux utilizzati, 
għandhom jinżammu bla mittiefsa taħt l-Intestatura 2 għas-sena baġitarja sussegwenti għal 
pagamenti diretti lill-bdiewa, kif previst fir-Regolament (UE) Nru 1306/2013;

12. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jissorveljaw, fil-ħin, il-volatilità sinifikanti 
tal-prezzijiet tal-prodotti agrikoli, li jkollhom effett negattiv fuq id-dħul tal-bdiewa, u biex 
jirreaġixxu fil-pront u b'mod effettiv meta meħtieġ;

13. Jilqa' l-livell ta' fondi allokati biex isostnu t-trobbija tan-naħal, hekk kif il-Parlament 
b'mod konsistenti ħares lejn it-trobbija tan-naħal bħala prijorità għall-futur tal-agrikoltura 
u għall-konservazzjoni tal-bijodiversità;

14. Jenfasizza l-objettivi ta' żieda fil-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-agrikoltura Ewropea, 
u jitlob li jkunu provduti riżorsi sabiex dawn l-objettivi jintlaħqu.


