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Suġġett: Opinjoni dwar il-Linji gwida għall-Baġit 2021 – Taqsima III  (2019/2213 (BUD))

Onorevoli Van Overtveldt,

Skont il-proċedura msemmija hawn fuq, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 
ntalab iressaq opinjoni lill-kumitat tiegħek. Fil-laqgħa tiegħu tat-22 ta' Jannar 2020, il-kumitat 
iddeċieda li jibgħat l-opinjoni fil-forma ta' ittra.

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali kkunsidra l-kwistjoni fis-26 ta' Marzu bi 
proċedura bil-miktub. Huwa ddeċieda li jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

Dejjem tiegħek,

(iffirmata) Norbert Lins
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SUĠĠERIMENTI

A. billi l-2021 għandha tkun l-ewwel sena tal-implimentazzjoni tal-qafas finanzjarju 
pluriennali (QFP) li jmiss u billi l-Kummissjoni għandha tipproponi struttura baġitarja 
ġdida; 

B. billi l-Kummissjoni pproponiet reviżjoni tal-politika agrikola komuni (PAK) li tinkludi 
3 proposti leġiżlattiva distinti u billi d-dħul fis-seħħ tal-PAK li għadha kif ġiet 
irriformata, kważi ċertament, mhux se jseħħ fl-2021;

C. billi l-Kummissjoni pproponiet regolament li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet 
tranżitorji għall-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u 
mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) fir-rigward tar-riżorsi u l-
applikazzjoni tagħhom fis-sena 2021;

D. billi d-dominju tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali se jibqa' l-akbar sehem tan-nefqiet 
tal-Baġit minħabba li, għall-kuntrarju tal-parti l-kbira tas-setturi l-oħra, l-infiq fil-livell 
tal-Unjoni fil-biċċa l-kbira jieħu post l-infiq nazzjonali; billi huwa essenzjali li jiġi 
żgurat li kwalunkwe domanda ġdida li ssir mis-settur agrikolu bħala riżultat tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew tiġi appoġġjata b'mod adegwat b'riżorsi baġitarji addizzjonali;

1. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi struttura baġitarja li tkun konformi mal-prinċipji 
ġenerali tal-unità, l-universalità, l-annwalità, l-ispeċifikazzjoni u b'mod partikolari l-
prinċipji tat-trasparenza u tal-ġestjoni finanzjarja tajba ħalli l-Parlament ikun jista' 
jeżerċita bis-sħiħ is-setgħa ta' skrutinju tiegħu; għalhekk, iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tipproponi struttura baġitarja għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali li tkun dettaljata 
biżżejjed, bħal fil-każ tal-QFP kurrenti;

2. Jieħu nota li l-PAK, flimkien ma' politiki oħra tal-Unjoni, se jkollha rwol importanti xi 
twettaq biex jintlaħqu l-ambizzjonijiet tal-Patt Ekoloġiku;

3. Itenni l-pożizzjoni tal-Parlament li l-baġit tal-PAK jeħtieġ li, tal-anqas, jibqa' jinżamm 
fil-livell li hu bħalissa, speċjalment fid-dawl tad-domandi ġodda li se jsiru minnu biex 
jikkontribwixxi għall-objettivi klimatiċi u ta' bijodiversità tal-Unjoni, b'konformità mal-
Ftehim ta' Pariġi, kif ukoll fl-oqsma tas-sigurtà tal-ikel, it-tkabbir ekonomiku, il-bilanċ 
territorjali u soċjali, il-kriżijiet tas-saħħa u ekonomiċi, is-swieq li jinsabu fir-riskju tal-
volatilità jew l-għeluq, kif ukoll fatturi oħra li jaffettwaw is-sigurtà tal-ikel;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tqis fil-proposta tagħha u fl-att emendatorju sussegwenti 
għall-abbozz tal-Baġit tal-2021, l-eżitu tal-qbil politiku li għandu jintlaħaq dwar il-
miżuri tranżitorji għas-sena 2021 (COM(2019)0581, 2019/0254(COD)); jistieden ukoll 
lill-Istati Membri jagħmlu allokazzjoni f'waqtha ta' riżorsi suffiċjenti għat-titjib 
kontinwu tal-kwalità tad-data u tal-indikaturi rrappurtati lill-Unjoni sabiex 
jikkonformaw bis-sħiħ mal-politika "Baġit Iffukat fuq ir-Riżultati"; jinsisti fuq il-
kwalità għolja tad-data u tal-indikaturi biex il-PAK tiġi vvalutata kif xieraq;

5. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jindirizzaw b'mod determinat il-problema demografika u n-
nuqqas ta' tiġdid ġenerazzjonali li qed jiffaċċja s-settur agrikolu u jkompli jinsisti li 
jingħataw miżuri ta' appoġġ kemm hemm bżonn għall-bdiewa żgħażagħ u għall-
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ugwaljanza bejn is-sessi fiż-żoni rurali;

6. Ikompli jinsisti li d-dħul fil-baġit tal-Unjoni li huwa derivat minn kwalunkwe dħul 
assenjat jew rimborż ta' irregolaritajiet mill-agrikoltura fis-snin ta' qabel għandu jibqa' 
taħt dan id-dominju;

7. Ifakkar fil-ħtieġa li sehem sinifikanti tal-fondi mill-programm Orizzont Ewropa jiġi 
ddedikat għas-settur agroalimentari, speċjalment fil-kuntest usa' tal-iStrateġija "Mill-
Għalqa sal-Platt"; jinsab konvint mill-importanza tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni 
f'dan is-settur u minn kemm hu importanti li jiġi żgurat li r-riżultati tar-riċerka u l-
innovazzjoni jilħqu l-livell tal-azjendi agrikoli; jappoġġja żieda fl-approprjazzjonijiet 
tal-programm biex jiġu żgurati ikel ta' kwalità għolja sikur u forom innovattivi tal-
agrikoltura fl-Unjoni;

8. Jitlob li jkompli jingħata appoġġ għall-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji kemm 
dawk li għadhom għaddejjin u kemm dawk ġodda.


