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Suġġett: Opinjoni dwar xibka ta' sikurezza li tipproteġi l-benefiċjarji tal-programmi tal-UE: 
l-istabbiliment ta' pjan ta' kontinġenza għall-QFP (2020/2051(INL))

Onorevoli Van Overtveldt,

Skont il-proċedura msemmija hawn fuq, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 
ntalab iressaq opinjoni lill-kumitat tiegħek. Fis-27 ta' Marzu 2020, il-Kumitat iddeċieda li 
jibgħat l-opinjoni f'forma ta' ittra bil-proċedura bil-miktub.

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali kkunsidra l-kwistjoni bi proċedura bil-miktub 
fis-27 ta' Marzu 2020. 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

- wara li kkunsidra l-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Ottubru 2019 li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u mill-Fond Agrikolu Ewropew 
ta' Garanzija (FAEG) fis-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 228/2013, (UE) 
Nru 229/2013 u (UE) Nru 1308/2013 fir-rigward tar-riżorsi u d-distribuzzjoni tagħhom 
fir-rigward tas-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013, (UE) 
Nru 1306/2013 u (UE) Nru 1307/2013 fir-rigward tar-riżorsi u l-applikazzjoni tagħhom 
fis-sena 20211,

A. billi l-Kummissjoni diġà pproponiet, fil-31 ta' Ottubru 2019, regolament li jistabbilixxi 
ċerti dispożizzjonijiet tranżitorji għall-appoġġ min-naħa tal-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u min-naħa tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija 
(FAEG) fis-sena 2021 u li jemenda regolamenti rilevanti oħra;

B. billi l-miżuri tranżitorji proposti għall-FAEŻR u l-FAEG huma stabbiliti biex 
jiggarantixxu pagamenti lill-benefiċjarji wara l-perjodu kopert mill-QFP attwali, u meta 
jitqies li dan fih dispożizzjonijiet speċifiċi li jridu jiġu deċiżi mill-koleġiżlaturi;

C. billi din il-proposta tista' sservi ta' bażi għal dispożizzjonijiet tranżitorji simili fir-rigward 
ta' programmi oħra, mhux biss f'sens ta' soluzzjonijiet tekniċi iżda wkoll bħala eżempju 
ta' effetti pożittivi li tali proposti għandhom fuq l-istabbiltà tas-setturi kkonċernati;

D. billi fil-proposta għall-miżuri tranżitorji għall-PAK, il-Kummissjoni segwiet il-prinċipju 
tal-estensjoni tar-regoli attwali u ppermettiet l-opportunità li jintużaw ammonti ġodda ta' 
flus, mingħajr ma daħħlet regoli ġodda, ħaġa li tista' toħroġ kruċjali għall-adozzjoni 
f'waqtha tal-miżuri tranżitorji;

E. billi matul il-perjodu ta' tranżizzjoni s-settur agroalimentari se jkun mistenni li jissodisfa 
r-rekwiżiti eżistenti kollha, għalhekk, il-livell attwali ta' finanzjament tal-PAK għandu, 
bħala minimu, jinżamm kif inhu.

ANNESS GĦALL-MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

RAKKOMANDAZZJONIJIET DWAR IL-KONTENUT TAL-PROPOSTA MITLUBA

A. PRINĊIPJI U OBJETTIVI TAL-PROPOSTA

1. Il-pjan ta' kontinġenza tal-QFP għandu jqis il-preċedent stabbilit għall-finanzjament tal-
PAK wara l-2020, fejn il-Kummissjoni diġà pproponiet miżuri tranżitorji għall-FAEŻR u 
għall-FAEG, b'mod partikolari billi testendi r-regoli attwali u mingħajr ma tintroduċi 
elementi min-negozjati ta' programmi settorjali ġodda, sakemm dan ma jkunx 
assolutament meħtieġ.
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