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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa' s-sejbiet tal-Qorti tal-Awdituri rigward is-sena finanzjarja 2018; jieħu nota tal-
kummenti tal-Qorti tal-Awdituri dwar ir-regolarità tat-tranżazzjonijiet, fejn 77 % tat-
tranżazzjonijiet eżaminati kienu ħielsa minn żbalji (punt 7.8 tar-rapport annwali tal-
Qorti tal-Awdituri) b'rata globali ta' żball taħt "Riżorsi Naturali" ta' 2,4 %; jenfasizza li 
l-pagamenti diretti taħt taħt il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija kienu ħielsa minn 
żbalji materjali u li l-biċċa l-kbira tal-iżbalji l-oħra kienu ġġenerati minn regoli ta' 
eliġibbiltà kumplessi, b'mod partikolari fl-attivitajiet ta' żvilupp rurali; jitlob li r-riforma 
li jmiss tindirizza din il-kwistjoni bħala prijorità; jinnota, barra minn hekk, li r-riskju li 
jirriżulta minn żbalji huwa kopert b'mod adegwat taħt il-kapaċità korrettiva tal-
Kummissjoni (1,90 % tal-infiq sinifikanti); 

2. Jenfasizza l-ħtieġa li tiżdied l-effiċjenza tal-korpi ta' ċertifikazzjoni minħabba li dawn 
huma elementi ewlenin biex tiġi żgurata r-regolarità tal-politika agrikola komuni (PAK) 

3. Jinnota li l-biċċa l-kbira tal-azzjonijiet ta' żvilupp rurali li ġew awditjati pproduċew ir-
riżultati mistennija; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu l-qafas ta' 
prestazzjoni tagħhom fejn meħtieġ u jintroduċu aktar miżuri ta' simplifikazzjoni, bħal 
għażliet tal-ispejjeż issimplifikati;  jinnota li sett komuni, li jista' jitkejjel u li jiġi 
żviluppat b'mod sħiħ, tal-indikaturi tar-riżultati u tal-output u l-istadji importanti għandu 
jkun il-bażi għall-mudell ta' implimentazzjoni l-ġdid propost; madankollu, jinnota wkoll 
li l-Kummissjoni ħadet passi li għandhom jindirizzaw dawk id-dgħufijiet fil-proposti 
leġiżlattivi tagħha għall-PAK futura;

4. Jinsab sodisfatt bir-rata globali ta' eżekuzzjoni tal-baġit (96,92 % għall-
approprjazzjonijiet ta' impenn u 97,21 % għall-approprjazzjonijiet ta' pagament); jilqa' l-
fatt li s-sejbiet tad-Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali tal-
Kummissjoni dwar ir-rata ta' żbalji huma konsistenti mal-konklużjoni tal-Qorti tal-
Awdituri; madankollu, jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex itejbu r-rata ta' 
eżekuzzjoni għall-iżvilupp rurali (93,97 % fl-2018) u biex jagħmlu l-almu tagħhom biex 
jiffaċilitaw l-assorbiment tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali;

5. Jenfasizza l-fehma tal-Qorti tal-Awdituri espressa fl-awditi tagħha li s-sistema integrata 
ta' amministrazzjoni u kontroll (SIAK), li tinkorpora s-Sistema ta' Identifikazzjoni tal-
Irqajja' tal-Art (LPIS) għenet biex jitnaqqas il-livell ta' żbalji f'pagamenti diretti, 
b'kontribut partikolarment sinifikanti mil-LPIS; jinnota l-potenzjal tad-diġitalizzazzjoni, 
ta' metodi innovattivi u tat-teknoloġija taħt il-mudell ta' implimentazzjoni l-ġdid biex 
ikomplu jitnaqqsu r-rati ta' żbalji u l-piż amministrattiv;

6. Jenfasizza l-kontribut pożittiv li tat id-diġitalizzazzjoni biex tiżdied l-effiċjenza u 
jitnaqqsu l-iżbalji u l-burokrazija;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli timmonitorja mill-qrib il-ftehimiet kummerċjali 
għaddejjin ma' pajjiżi terzi fir-rigward tal-applikazzjoni tal-istandards tas-sikurezza tal-
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ikel, l-istandards ambjentali u tat-trattament xieraq tal-annimali flimkien mad-
degradazzjoni ambjentali assoċjata ma' standards ambjentali aktar baxxi; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tiżgura li jkun hemm kapitolu ta' sostenibbiltà b'saħħtu fil-ftehimiet 
kummerċjali kollha u li s-sħab kummerċjali jikkonformaw bis-sħiħ mar-rekwiżiti 
previsti fihom; jinnota l-ħtieġa għal kundizzjonijiet ekwi f'termini ta' standards 
ambjentali, u jistieden lill-Kummissjoni tkompli tiżviluppa leġiżlazzjoni dwar id-
diliġenza dovuta fil-katina tal-provvista biex tiżgura li l-istandards fl-agrikoltura tal-
Unjoni ma jiddgħajfux jew ma jiġux kompromessi;

8. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar każijiet allegati ta' kunflitti ta' interess ta' livell għoli u 
ħtif tal-art minn oligarki bil-possibbiltà ta' faċilitazzjoni minn gvernijiet u awtoritajiet 
pubbliċi; jistieden lill-Istati Membri japplikaw prattiki leġiżlattivi tajbin maħsuba biex 
jirrestrinġu l-ħtif tal-art; jistieden lill-Kummissjoni żżid l-isforzi għall-prevenzjoni u d-
detezzjoni ta' frodi; huwa tal-opinjoni li l-istabbiliment ta' limiti massimi, bl-
introduzzjoni tal-kumpens għall-ispejjeż tax-xogħol qabel il-limitu massimu, li jidħol 
fis-seħħ fir-riforma l-ġdida proposta tal-PAK, ma jistax jindirizza waħdu b'mod adegwat 
dawk il-kwistjonijiet; iħeġġeġ lill-Istati Membri, flimkien mal-Kummissjoni, biex 
jiżviluppaw strument legali xieraq biex jiġi evitat il-ħtif tal-art;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tiddifferenzja bejn il-ħtif tal-art y l-konċentrazzjoni u l-
konsolidazzjoni tal-art, li, minħabba x-xejriet storiċi ta' sjieda tal-art jew ir-
riorganizzazzjoni f'xi Stati Membri, irriżultaw fil-ħtieġa li l-bdiewa żgħar jiġbru għadd 
ta' rqajja biex joħolqu unitajiet ekonomikament produttivi biex tiġi żgurata l-vijabbiltà;

10. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel użu minn, u tikkombina, is-sistemi u l-bażijiet ta' 
data għad-dispożizzjoni tagħha sabiex tidentifika s-sidien benefiċjarji aħħarin fil-każ ta' 
azjendi agrikoli li jiffurmaw parti minn struttura korporattiva akbar; jinnota l-iżvilupp 
ta' reġistru tan-negozju fl-Unjoni kollha li jista' jingħaqad ma' informazzjoni mis-SIAK, 
u b'hekk jgħaqqad l-azjendi agrikoli b'identifikatur uniku tan-negozju fil-livell tal-
Unjoni, biex jiddistingwi aħjar id-destinazzjoni finali tal-fondi tal-PAK; jistieden lill-
Kummissjoni tistabbilixxi wkoll servizz osservatorju għall-ġbir ta' informazzjoni u data 
dwar il-konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-Unjoni kollha;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkun aktar viġilanti dwar kwistjonijiet tal-istat tad-dritt 
fir-rigward tal-fondi tal-PAK; jissuġġerixxi li l-pagamenti tal-PAK għandhom ikunu ta' 
benefiċċju għal dawk li jaħdmu l-art kif ukoll għall-komunità agrikola; jenfasizza li l-
agrikoltura tal-Unjoni hija moqdija l-aħjar meta l-finanzjament iħeġġeġ is-sjieda għal 
dawk attivi fil-produzzjoni agrikola; jistieden lill-Qorti tal-Awdituri tabbozza rapport 
speċjali dwar il-ħtif tal-art u l-impatt potenzjali tiegħu fuq il-PAK;

12. Ifakkar lill-Kummissjoni li hemm differenza sinifikanti fit-tipi ta' żbalji, pereżempju 
bejn ommissjonijiet mhux intenzjonati u każijiet ta' frodi; ifakkar li l-parti l-kbira tal-
benefiċjarji huma azjendi agrikoli żgħar u ta' daqs medju u li r-regolamentazzjoni 
kumplessa żżid ir-riskju ta' ommissjonijiet mhux intenzjonati, li għandhom jitqiesu 
wkoll meta tiġi stmata r-rata ta' żball reali;

13. Jenfasizza li l-implimentazzjoni xierqa tal-interventi tal-PAK hija strettament relatata 
mal-konformità tal-benefiċjarji mal-impenji stabbiliti fil-livell tal-Unjoni; jenfasizza li 
ż-żieda fil-flessibilità tal-Istati Membri fl-allokazzjoni tas-sussidji tal-PAK tista' twassal 
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għal interessi politiċi nazzjonali għal żmien qasir, tirriskja li tkompli taggrava l-abbużi, 
u għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tevita r-rinazzjonalizzazzjoni tal-PAK, b'mod 
partikolari s-sistema għall-monitoraġġ tal-konformità tal-benefiċjarji individwali mar-
regoli dwar l-eliġibbiltà għall-appoġġ, sabiex tinżamm il-kredibilità tal-Unjoni fil-
ġestjoni ta' waħda mill-politiki pubbliċi ewlenin tagħha;

14. Jinsab imħasseb li sistema ta' eliġibbiltà għall-infiq ibbażat biss fuq l-outputs ma 
tikkontribwixxix f'termini ta' simplifikazzjoni jew prestazzjoni tal-PAK, u tpoġġi 
f'riskju t-trattament ugwali tal-bdiewa u tal-Istati Membri, kif żgurat mis-sistema ta' 
konformità attwali; iqis li PAK ibbażata aktar fuq ir-riżultati abbażi ta' pjanijiet 
strateġiċi tista' twassal għal tipi ġodda ta' irregolaritajiet u għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni tieħu kont ta' dan meta tevalwa l-pjanijiet strateġiċi nazzjonali u l-miżuri 
li jkun fihom;

15. Itenni l-importanza li jiġu sfruttati l-miżuri kollha possibbli biex il-baġit tal-PAK jiġi 
ssalvagwardjat mill-frodi; iqis li l-politika kontra l-frodi hija l-kejl biex tiġi vvalutata l-
ġestjoni finanzjarja tajba tal-baġit tal-PAK; iħeġġeġ, għalhekk, li tkompli s-
sensibilizzazzjoni fl-Istati Membri, u fi ħdan il-Kummissjoni, biex tissaħħaħ il-
prevenzjoni tal-frodi u biex jiġu żviluppati kapaċitajiet ta' detezzjoni ta' frodi; iqis li 
huwa essenzjali, f'dan il-kuntest, li tingħata assistenza lill-Istati Membri fil-prevenzjoni 
u d-detezzjoni ta' frodi billi tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra 
l-Frodi (OLAF);

16. Jenfasizza li l-appoġġ mill-PAK għall-bdiewa żgħażagħ u l-bdiewa ġodda huwa 
essenzjali; jenfasizza wkoll l-importanza ta' definizzjoni ċara ta' bidwi attiv jew ġenwin; 
jinsisti li jrid jiġi żgurat aċċess aħjar għall-finanzjament tal-investiment fl-aħħar 
teknoloġiji tad-diġitiżżażżjoni u tad-diġitalizzazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura 
l-profitabbiltà tal-agrikoltura fiż-żoni rurali, li hija applikabbli għall-partijiet kollha tal-
katina tal-provvista tal-ikel, u biex tiġi evitata l-impożizzjoni ta' piżijiet addizzjonali; 
jenfasizza li d-diġitalizzazzjoni tal-agrikoltura tista' tkun għodda importanti għar-
rivitalizzazzjoni tas-servizzi rurali li jagħmlu ż-żoni rurali aktar attraenti għall-bdiewa 
żgħażagħ;

17. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni toqrob lejn PAK aktar ekoloġika f'konformità mal-
Ftehim ta' Pariġi u mal-Istrateġija tal-Bijodiversità tal-Unjoni, li jżid l-effiċjenza fl-
allokazzjoni ta' riżorsi baġitarji xierqa biex tiġi inkoraġġita l-introduzzjoni ta' 
programmi aktar adegwati li jibdlu l-attenzjoni lejn il-prevenzjoni aktar milli l-kura; 
jinnota li huwa meħtieġ finanzjament adegwat għar-riċerka u l-iżvilupp ta' teknoloġiji 
ġodda u ta' innovazzjoni sabiex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tal-PAK;

18. Jindika l-importanza tal-ġustizzja u jenfasizza li distribuzzjoni ġusta ta' fondi fi ħdan u 
fost l-Istati Membri hija essenzjali.
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