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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 li, fil-limitu massimu rivedut propost għall-intestatura 3 l-ġdida tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021-2027, x'aktarx li fl-2021 il-kategoriji ewlenin tal-
infiq tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) se jitnaqqsu, jiġifieri l-pagamenti diretti, l-
interventi fis-suq u l-iżvilupp rurali; ifakkar fir-riżoluzzjonijiet preċedenti tal-Parlament 
li jitolbu li l-finanzjament tal-PAK jinżamm tal-anqas fil-livelli kurrenti;

2. Jieħu nota tal-EUR 55 182 miljun f'impenji u EUR 54 879,9 miljun f'pagamenti għall-
agrikoltura; jinsab imħasseb dwar it-tnaqqis qawwi fl-approprjazzjonijiet tal-Fond 
Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) (EUR -3 231 miljun f'impenji u EUR -
3 215 miljun f'pagamenti) meta mqabbla mal-baġit għas-sena finanzjarja 2020; jinnota li 
l-approprjazzjonijiet tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) żdiedu 
għal EUR 15 002,9 miljun f'impenji (+ 2,1 %) u EUR 14 715 miljun (+ 12,2 %) 
f'pagamenti meta mqabbla mal-baġit għas-sena finanzjarja 2020; jieħu nota tat-
trasferiment nett ta' EUR -753,9 miljun mill-FAEG għall-FAEŻR;

3. Iħeġġeġ lill-Kunsill jippermetti lill-Unjoni tissodisfa l-impenji tagħha li tipprovdi 
biżżejjed finanzjament għal provvista sikura tal-ikel ta' kwalità għolja, azzjoni 
klimatika, protezzjoni ambjentali u għall-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond 
għal Tranżizzjoni Ġusta, li minnu s-settur agrikolu jeħtieġ li jibbenefika b'mod 
sinifikanti biex jilħaq il-miri tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; jinnota li żieda fir-rekwiżiti 
ta' sostenibbiltà titlob finanzjament adegwat; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-kriżi tal-
COVID-19 enfasizzat l-importanza tal-produzzjoni u l-provvista tal-ikel tal-Unjoni; 
ifakkar li s-sigurtà tal-ikel u s-sostenibbiltà tal-katina tal-ikel jeħtieġu investimenti u 
appoġġ lill-bdiewa u lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) fiż-żoni rurali;

4. Jitlob lill-Kummissjoni biex tieħu l-impenn li, meta tirrevedi l-abbozz ta' baġit permezz 
tal-ittra emendatorja, taġġusta l-figuri tagħha sabiex tindirizza l-kriżi tas-suq f'ċerti 
setturi ewlenin milquta b'mod negattiv mill-kriżi tal-COVID-19;

5. Ifakkar fl-importanza tal-programm Orizzont Ewropa fl-appoġġ għar-riċerka, l-iżvilupp 
u l-innovazzjoni fis-settur agroalimentari u l-bijoekonomija, peress li dan huwa 
essenzjali fit-tranżizzjoni lejn ekonomija b'emissjonijiet żero tal-karbonju permezz tas-
sostituzzjoni tal-prodotti bbażati fuq il-fjuwils fossili.


