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Ir-riforma tal-politika strutturali għall-perjodu 2007-2013 ġabet magħha tibdil fl-arranġamenti 
ta' l-iffinanzjar u l-bażi għall-allokazzjoni ta' għajnuna skond din il-politika.

Bidla importanti kienet il-ħolqien ta' Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali ġdid 
(EAFRD) marbut mal-Politika Agrikola Komuni (CAP).

Billi l-Perspettiva Finanzjarja 2000-2006 rabtet l-iffinanzjar għall-iżvilupp rurali mal-Fondi 
Strutturali u l-Politika ta' Koeżjoni, li tisseparaha mill-iffinanzjar tas-CAP, skond il-qafas 
finanzjarju 2007-2013 il-ġdid, l-EAFRD jifforma parti mill-allokazzjonijiet marbuta mas-
CAP u b'konsegwenza nqatgħet minn mal-Politika ta' Koeżjoni.

L-għan tal-leġiżlaturi fis-separazzjoni ta' l-EAFRD mill-Fondi Strutturali l-oħra u fir-rabta 
tiegħu mas-CAP kien li jitħaffef l-użu ta' dan it-tip ta' ffinanzjar u biex isir eħfef li jiġi integrat 
approċċ integrat fiż-żoni rurali.

Il-punt ewlieni għas-suċċess ta' dan it-tibdil, madankollu, kien il-koordinazzjoni adegwata ta' 
għajnuna minn fondi varji, b'mod partikolari l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(ERDF), il-Fond ta' Koeżjoni (CF) u l-Fond Soċjali Ewropew (ESF), u l-komplimentarjetà 
tagħhom.

Wara l-introduzzjoni ta' dan it-tibdil, toħroġ il-mistoqsija dwar jekk din is-separazzjoni 
attwalment wasslitx għal użu iżjed effettiv ta' l-iffinanzjar effettiv.

Ir-rabta tal-politika agrikola komuni ma' l-iffinanzjar għall-iżvilupp tirrappreżenta 
simplifikazzjoni ta' arranġamenti baġitarji fl-apparenza biss. Fil-verità dan ifisser is-
separazzjoni ta' l-iffinanzjar mhux agrikolu mill-iskop tal-politika ta' koeżjoni u minn 
perspettiva usa' ta' l-iżvilupp reġjonali u, b'riżultat ta' dan, jew id-duplikazzjoni ta' ċertu 
objettivi (eż. ħarsien ambjentali u edukazzjoni) jew it-tneħħija tagħhom fiż-żewġ oqsma.

Għalhekk hemm riskju li minħabba limitazzjonijiet baġitarji eżistenti, l-iffinazjar disponibbli 
skond l-ERDF se jintuża fil-maġġoranza tiegħu biex tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika 
f'ċentri urbani ikbar jew fir-reġjuni l-iktar dinamiċi, filwaqt li l-iffinanzjar ta' l-EAFRD se 
jikkonċentra fuq it-titjib tal-kompetittività agrikola.

F'din is-sitwazzjoni, l-infiq fuq l-appoġġ għal attivitajiet mhux agrikoli u l-iżvilupp ta' l-SMEs 
f'żoni rurali jaqa' bejn iż-żewġ fondi u ma jkunx kopert mill-ebda wieħed minnhom.

Jista' jkun hemm ukoll nuqqas ta' ffinanzjar biex jiġu żgurati s-servizzi pubbliċi bażiċi u l-
investiment fl-infrastruttura f'żoni rurali, li l-Fond ta' Koeżjoni huwa intenzjonat ukoll li 
jikkontribwixxi lejnhom.

F'dan il-kuntest, qed issir importanti, b'mod partikolari, li titfassal strateġija ta' l-iżvilupp 
rurali trasparenti u fuq tul ta' żmien twil, sabiex tkun kapaċi tidentifika b'mod ċar il-
prijoritajiet u l-objettivi ta' l-iżvilupp rurali u li għalihom jiġu adottati s-sorsi varji ta' l-
iffinanzjar disponibbli.

Ir-rabta tat-tieni pilastru mal-miżuri tal-politika ta' koeżjoni, madankollu, jeħtieġu l-
koordinazzjoni mill-qrib ta' l-attivitajiet fil-livell nazzjonali.



DT\728007MT.doc 3/4 PE407.841v01-00

MT

Barra minn hekk, hemm bżonn li jiġu eżaminati fatturi addizzjonali li jaffettwaw l-iżvilupp u 
l-mezz li bih jiġi ffinanzjat l-iżvilupp rurali.

1. X'jikkostitwixxi żona rurali għad irid jiġi definit bi preċiżjoni. Dan ifisser li meta wieħed 
jitkellem dwar żvilupp rurali, huwa essenzjali li jaħseb dwar kif iż-żoni rurali jistgħu jiġu 
definiti skond il-karatteristiċi u l-objettivi ta' l-iżvilupp tagħhom.

Tradizzjonalment, iż-żoni rurali jistgħu ikunu ddifferenzjati miż-żoni urbani permezz ta'
densità tal-popolazzjoni iżjed baxxa, strutturi ta' l-impjieg differenti, livelli tad-dħul iktar 
baxxi u agħar aċċess għall-prodotti pubbliċi. Mil-lat ta' koeżjoni territorjali, densita' tal-
popolazzjoni iktar baxxa m'għandhiex tkun karatteristika deċiżiva.

Wieħed mill-għanijiet ta' l-iżvilupp ta' l-Unjoni huwa li jiġu mmodernizzati l-istrutturi soċjali, 
inklużi l-istrutturi ta' l-impjieg. Huwa possibbli li tiżdied il-koeżjoni territorjali, għalhekk billi
jiġu allinjati l-istrutturi ta' l-impjieg f'żoni rurali u urbani. Il-livell ta' dħul u aċċess għall-
prodotti pubbliċi għalhekk jibqgħu l-ikbar sfidi għall-koeżjoni territorjali u jistgħu jkunu 
mtejba bl-iżjed mod effettivi permezz ta' appoġġ għall-attivitajiet mhux agrikoli f'komunitajiet 
rurali. Il-miżuri ta' l-iżvilupp rurali m'għandhomx, madankollu, jixorbu r-riżorsi intenzjonati 
għall-pagament dirett lill-bdiewa.

2. Tibdil sostanzjali għall-politika agrikola komuni ta' l-Unjoni Ewropea għandu jkun 
mistenni fil-ftit snin li ġejjin. L-ewwel opportunità biex isir xi tibdil jista' jkun il-Kontroll tas-
Saħħa CAP. F'tilwim preċedenti dwar l-istruttura tas-CAP, iddominat l-idea li dan l-
iffinanzjar qed isaħħaħ id-diversifikazzjoni ta' l-ekonomija ta' l-UE filwaqt li qed ifalli milli 
jsaħħaħ il-kompetittività tagħha. Taħt il-politika finanzjarja preżenti ta' l-Unjoni, din l-idea 
hija parzjalment iġġustifikata, imma fil-verità tiddependi fuq kif jintnefaq l-iffinanzjar ta' l-
Unjoni. L-objettivi tal-politika ta' l-iżvilupp rurali m'għandhomx bżonn, b'mod partikolari, li 
jkunu kontra l-miri ta' Liżbona sakemm dan l-iżvilupp ikun ibbażat fuq l-applikazzjoni tal-
mekkaniżmu tal-kompetittività relattiva (effettività aħjar fir-rigward ta' l-infiq), b'mod 
partikolari fl-ipproċessar ta' l-ikel lokali u l-iżvilupp ta' l-infrastruttura u s-servizzi, bħal ma 
huma t-turiżmu, l-edukazzjoni u l-ħarsien ambjentali.

3. Fir-rigward ta' l-EAFRD, il-prijoritajiet li ġejjin ġew identifikati għall-perjodu 2007-
2013: 1. It-titjib tal-kompetittività tas-setturi agrikoli u tal-forestrija. 2. It-titjib ta' l-ambjent u 
tal-pajsaġġ. 3. It-titjib tal-kwalità tal-ħajja f'żoni rurali u t-tħeġġiġ tad-diversifikazzjoni. 4. Il-
bini tal-kapaċità lokali għall-impjieg u d-diversifikazzjoni (LEADER). Madankollu hemm il-
problema ta' jekk it-tieni pilastru tas-CAP għandux jibqa' mekkaniżmu 'politikament korrett' 
għall-appoġġ agrikolu indirett. L-iffinanzjar għandu wkoll jimmira għall-benefiċjarji rurali 
barra mis-settur u l-benefiċjarji agrikoli li, filwaqt li jibqgħu f'żoni rurali, jiċċaqalqu mill-
agrikultura għal setturi oħra ta' xogħol? Li l-iżvilupp rurali jibqa' fl-iskop tas-CAP ma jfissirx 
li l-bdiewa se jiċċaħħdu minn metodi preċedenti ta' l-iffinanzjar ta' l-Unjoni?

4. Wieħed mis-sorsi ewlenin ta' tilwim fid-dibattitu tas-CAP se jkun il-livell ta' pagamenti 
diretti għall-agrikultura (l-ewwel pilastru) u l-livell ta' kofinanzjament nazzjonali minħabba l-
isforzi biex tkun ippreżervata n-natura tas-CAP tal-Komunità. Il-proposta tal-Kummissjoni 
biex jitnaqqsu l-pagamenti diretti għal irziezet kbar u biex jissaħħaħ it-tieni pilastru tas-CAP, 
jiġifieri l-iżvilupp rurali, għandha titqies billi tiżdied ir-rata ta' modulazzjoni.
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5. Id-diffikultajiet fl-implimentazzjoni tal-politika ta' l-iżvilupp rurali huma r-riżultat tas-
separazzjoni tal-politiki settorjali mill-politika ta' koeżjoni territorjali u s-separazzjoni ta' l-
aspetti ekonomiċi u soċjali taż-żewġ politiki. Dan jagħti spjegazzjoni għall-enfasi viżibbli li 
sar s'issa fuq id-diviżjoni tar-responsabilitajiet iżjed milli l-koordinazzjoni ta' l-attivitajiet. L-
għan tal-koordinazzjoni, madankollu, għandu jkun preċiżament li jiġi żgurat approċċ 
kombinat fl-użu ta' l-iffinanzjar. Fl-Istati Membri individwali, jeżistu ħafna mudelli għall-
koordinazzjoni ta' l-attivitajiet relatati ma' l-allokazzjoni ta' l-iffinanzjar għall-miżuri ta' l-
iżvilupp rurali. Hija dikjarazzjoni diffiċli li s-soluzzjoni ta' pajjiż partikolari tista' sservi bħala 
mudell għal pajjiżi oħra. Jidher li x-xewqa politika tista' tkun iżjed deċiżiva f'dak li hu l-
iżgurar tas-suċċess milli xi arranġament organizzattiv. 
Soluzzjoni xierqa tista' għalhekk tkun li jiġi applikat il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni għal 
dan l-aspett ta' koperazzjoni fil-livell ta' l-Unjoni.
Madankollu, għandu jkun ċar li l-politika ta' l-iżvilupp rurali għandha influwenza kbira fuq il-
koeżjoni territorjali. Għal din ir-raġuni, ma tidhirx ġustifikabbli li jiġu sseparati l-miżuri ta' l-
iżvilupp rurali mill-politika ta' koeżjoni u ta' l-iżvilupp rurali. Din il-politika qiegħda 
f'pożizzjoni aħjar mis-CAP li tgħin fl-aspetti mhux agrikoli ta' l-iżvilupp rurali, bħal per 
eżempju għat-taħriġ mill-ġdid tan-nies għal xogħol f'żoni iżjed produttivi ta' l-ekonomija.  
Safrattant, l-inklużjoni tal-politika ta' l-iżvilupp rurali fil-politika ta' koeżjoni u ta' l-iżvilupp 
rurali hija biss possibbli bil-kundizzjoni li l-iżvilupp rurali jirċievi fondi adegwati u li dan l-
iffinanzjar jintuża b'mod konformi mal-prijoritajiet stipulati għaż-żoni rurali. 
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