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SOMMARJU EŻEKUTTIV
I. Il-Politika Agrikola Komuni tal-UE (PAK) waslet biex tiġi riveduta, billi l-perjodu ta’ ppjanar
attwali ta’ seba’ snin għall-finanzi tal-UE u l-implimentazzjoni tal-politika jintemm fl-2020.
F’Novembru 2017, il-Kummissjoni ppubblikat Komunikazzjoni dwar il-ġejjieni tal-ikel u talbiedja, fejn ippreżentat ir-riflessjonijiet tagħha dwar il-PAK għal wara l-2020.
II. Dan id-dokument informattiv u analitiku huwa r-rispons tagħna għall-Komunikazzjoni talKummissjoni. F’dan id-dokument aħna nanalizzaw ix-xejriet ewlenin u d-data rilevanti għallagrikoltura u ż-żoni rurali, nippreżentaw il-fehmiet tagħna dwar il-PAK attwali, u niddiskutu lkriterji u l-isfidi ewlenin għall-PAK il-ġdida.
III. Il-Komunikazzjoni tieħu inkunsiderazzjoni għadd ta’ rakkomandazzjonijiet li l-QEA
għamlet matul bosta snin. Hija tippreżenta ambizzjoni biex twassal qafas ġdid ibbażat fuq ilprestazzjoni. Madankollu, aħna nosservaw li parti mill-istatistika li fuqha hija bbażata lKomunikazzjoni ma tissodisfax il-kriterji li stipulajna f’rapporti preċedenti, u li, fuq il-bażi talKomunikazzjoni, jidher probabbli li l-miżuri li qed jiġu appoġġati jkunu simili għal dawk li ġew
appoġġati fil-passat.
IV. Element ewlieni tal-Komunikazzjoni huwa l-promozzjoni ta’ “mudell ġdid talimplimentazzjoni” – ibbażat fuq flessibbiltà u sussidjarjetà akbar u fuq l-għoti ta’ aktar
responsabbiltà lill-Istati Membri f’dak li jirrigwarda l-prestazzjoni. Fil-fehma tagħna, issuċċess tal-mudell ġdid tal-implimentazzjoni jirrikjedi:
•

Miżuri mfassla fuq il-bażi ta’ evidenza soda, kemm xjentifika kif ukoll tal-istatistika, li turi
li se jwasslu r-riżultati mixtieqa;

•

Il-“pjanijiet strateġiċi tal-PAK” il-ġodda li jissettjaw miri rilevanti, ambizzjużi u
verifikabbli, allinjati mal-objettivi tal-UE;

•

Qafas robust ta' monitoraġġ u evalwazzjoni tal-prestazzjoni; u

•

Katina soda ta’ obbligu ta’ rendikont u tal-awditjar, li tipprovdi aċċertament kemm dwar
il-konformità kif ukoll dwar il-prestazzjoni.
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V. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ma tirrappreżentax proposta. Il-kriterji ppreżentati
f’dan id-dokument informattiv u analitiku se jinfurmaw l-analiżi futura tagħna tal-proposta
tal-Kummissjoni meta din tiġi ppubblikata. Aħna nipprevedu li l-analiżi mbagħad twassal għal
opinjoni dwar il-proposta finali.
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INTRODUZZJONI
Suġġett u skop
1. Il-Politika Agrikola Komuni tal-UE (PAK) waslet biex tiġi riveduta, billi l-perjodu ta’ ppjanar
attwali ta’ seba’ snin għall-finanzi tal-UE u l-implimentazzjoni tal-politika jintemm fl-2020. IlKummissjoni għandha l-ħsieb li tippreżenta l-proposta leġiżlattiva tagħha għall-PAK li jmiss
flimkien ma’ valutazzjoni tal-impatt f’Mejju 2018.
2. Pass ewlieni fit-tħejjija tar-riforma tal-PAK għall-perjodu ta’ wara l-2020 seħħ
f’Novembru 2017, meta l-Kummissjoni ppubblikat Komunikazzjoni dwar il-ġejjieni tal-ikel u
tal-biedja 1. Meta l-Kummissjoni ħabbret l-intenzjoni tagħha li toħroġ il-komunikazzjoni, aħna
ppjanajna kompitu ta’ prijorità għolja bħala rispons għaliha fil-Programm ta’ Ħidma għall2018. Fis-6 ta’ Diċembru 2017, irċevejna wkoll talba għal tali rispons mill-Kummissarju
responsabbli, is-Sur Hogan.
3. Il-Komunikazzjoni tiffoka fuq:
•

il-kontinwazzjoni ta’ appoġġ dirett lill-bdiewa, iżda b’użu akbar ta’ għodod u ta’
inizjattivi tal-ġestjoni tar-riskju biex il-bdiewa jmorru aħjar fis-suq;

•

kontribut akbar għall-objettivi ambjentali u klimatiċi tal-UE;

•

l-attenzjoni mogħtija għan-“nisġa soċjoekonomika” taż-żoni rurali;

•

fokus akbar fuq il-produzzjoni agrikola sostenibbli, is-saħħa, in-nutrizzjoni, il-ħela
tal-ikel u t-trattament xieraq tal-annimali;

•

użu aħjar mir-riċerka, mill-innovazzjoni u t-teknoloġija, u mill-istrumenti finanzjarji;
u

•

mudell ġdid tal-implimentazzjoni bbażat fuq flessibbiltà u sussidjarjetà akbar – u li
jagħti lill-Istati Membri responsabbiltà akbar f’dak li jirrigwarda l-prestazzjoni.

1

COM(2017) 713 final : Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lillKumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja.
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4. Bħala l-awditur estern tal-Unjoni Ewropea (UE), mhuwiex ir-rwol tagħna li nfasslu lpolitika futura. Madankollu, minħabba l-esperjenza tal-awditjar li għandna, nistgħu noffru
pariri lil dawk li jfasslu l-politika tal-UE dwar kif jista’ jsir titjib fl-obbligu ta’ rendikont u fleffettività u l-effiċjenza kumplessivi tal-PAK. Dan huwa l-iskop ta’ dan id-dokument, li huwa
r-rispons tagħna għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja.
Dan mhuwiex rapport tal-awditjar. Huwa analiżi bbażata fuq informazzjoni disponibbli għallpubbliku.
Approċċ u preżentazzjoni
5. Il-fehmiet li nesprimu f’dan id-dokument informattiv u analitiku 2 huma bbażati fuq:
•

ix-xogħol preċedenti tagħna;

•

l-analiżijiet ta’ rapporti esterni u konsultazzjoni ma’ esperti esterni;

•

id-diskussjonijiet mad-Direttorati Ġenerali rilevanti tal-Kummissjoni 3.

6. F’dan id-dokument informattiv u analitiku, aħna nippreżentaw:
•

data u xejriet ewlenin rilevanti għas-settur tal-biedja u għaż-żoni rurali;

•

il-fehmiet tagħna dwar il-PAK attwali;

•

il-konklużjonijiet, inkluż sett ta’ kriterji għall-valutazzjoni tal-proposta leġiżlattiva
dwar il-PAK u l-politika futura li tirriżulta, u l-isfidi ewlenin għall-PAK wara l-2020.

2

Dokument informattiv u analitiku huwa prodott ta’ analiżi, mhux prodott tal-awditjar. Fih
innifsu, ma jinvolvix xogħol ġdid tal-awditjar, iżda huwa bbażat fuq sejbiet tal-awditjar,
konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet li jkunu ġew ippubblikati, u fuq informazzjoni oħra
disponibbli għall-pubbliku. L-Anness I jipprovdi lista sħiħa tal-pubblikazzjonijiet tagħna
msemmija f’dan id-dokument.

3

Id-Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, id-Direttorat Ġenerali għall-Azzjoni
Klimatika, id-Direttorat Ġenerali għall-Ambjent, il-Eurostat, id-Direttorat Ġenerali għall-Politika
Reġjonali u Urbana, id-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari.
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DATA U XEJRIET EWLENIN RILEVANTI GĦAS-SETTUR TAL-BIEDJA U GĦAŻ-ŻONI RURALI
L-infiq tal-PAK matul l-aħħar deċennju kien stabbli u ffukat fuq l-appoġġ għall-introjtu
7. Mill-2006, il-medja tal-infiq mill-baġit tal-UE favur il-PAK kienet ta’ EUR 54 biljun kull
sena. F’termini nominali, il-baġit tal-PAK baqa’ relattivament stabbli (ara l-Figura 1).
Figura 1 – Il-baġit tal-PAK baqa’ stabbli għal bosta snin
miljun EUR
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Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-baġit tal-UE.

8. Madwar 72 % mill-baġit tal-PAK jintnefaq fuq pagamenti diretti lill-bdiewa, u b’hekk
jappoġġa l-introjtu tagħhom. Dawn il-pagamenti ġeneralment jitħallsu għal kull ettaru ta’ art
agrikola, u fil-biċċa l-kbira ma għandhomx rabta mal-produzzjoni, filwaqt li ftit li xejn ikun
hemm tnaqqis fl-appoġġ imħallas għal kull ettaru jekk id-daqs tal-azjendi agrikoli jkun akbar.
Madwar 22 % jintnefqu fuq miżuri ta' żvilupp rurali, u n-nofs ta’ dawn jitħallsu wkoll lillbdiewa fuq il-bażi tal-għadd ta’ ettari. Il-bqija (6 %) tiffinanzja l-miżuri tas-suq.
Azjendi agrikoli inqas numerużi iżda akbar fid-daqs (u forza tax-xogħol iżgħar) għandhom
valur kostanti ta’ produzzjoni, li jwassal għal aktar introjtu għal kull persuna li taħdem fulltime
9.

Skont l-Istħarriġ dwar l-Istruttura tal-Azjendi Agrikoli li sar mill-Eurostat, fl-2013 kien

hemm 10.8 miljun azjenda agrikola fl-UE, tnaqqis ta’ 22 % meta mqabbel mat-13.8 miljun
azjenda agrikola li kienu rreġistrati fl-2007. Id-daqs medju tagħhom żdied bi 28 % minn
12.6 ha għal 16.1 ha. Kien hemm tnaqqis parallel (b’25 %) fil-forza tax-xogħol agrikola minn
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12.8 miljun impjieg ekwivalenti għall-full-time fl-2005 għal 9.5 miljun fl-2017, prinċipalment
f’dak li jirrigwarda xogħol mingħajr paga fissa li jsir mill-maniġers ta’ azjendi agrikoli 4 u lfamilji tagħhom. B’hekk, azjenda agrikola ta’ daqs medju tipprovdi xogħol għal inqas minn
persuna waħda full-time (żewġ terzi tal-benefiċjarji tal-PAK għall-iżgħar azjendi agrikoli
jqattgħu inqas minn kwart tal-ħin tax-xogħol tagħhom jaħdmu fuq l-art tagħhom – ara wkoll
l-Kaxxa 1). Il-valur tal-produzzjoni agrikola kien ivarja iżda baqa’ globalment fl-istess livell
f’termini reali. Filwaqt li l-prestazzjoni tas-setturi differenti tvarja ħafna, kumplessivament
dan irriżulta, f’żieda sinikanti fl-introjtu mill-biedja għal kull persuna full-time (ara l-Figura 2).
Figura 2 – Peress li l-valur tal-produzzjoni agrikola kien stabbli u l-forza tax-xogħol agrikola
naqset, l-introjtu medju għal kull persuna full-time żdied
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Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni Ewropea (data tal-2017 ibbażata fuq stimi).

10. Skont l-OECD, is-sehem tal-appoġġ pubbliku tal-UE f’riċevuti gross tal-azjendi agrikoli kien
ta’ 21 % fl-2016, li juri tnaqqis mill-24 % fl-2007 u t-33 % fis-sena 2000 5.

4

Maniġer ta’ azjenda agrikola huwa ddefinit mill-Eurostat bħala l-persuna fiżika responsabbli
għar-rutina tal-ġestjoni finanzjarja u ta’ produzzjoni normali ta’ kuljum ta’ azjenda agrikola. Għal
kull azjenda persuna waħda biss tista’ tiġi identifikata bħala maniġer ta’ azjenda agrikola. Xi
kultant il-maniġer ta’ azjenda agrikola jkun ukoll is-sid tal-azjenda, madankollu, jista’ jkun ukoll
persuna differenti mis-sid.

5

OECD: Agricultural Policy Indicators 2017 – Monitoring and evaluation: Reference tables
(Indikaturi tal-Politika Agrikola 2017 – Monitoraġġ u evalwazzjoni: Tabelli ta’ riferiment) (sett
tad-data sħiħ)
http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=77872&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en
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Il-prezzijiet tal-ikel fl-UE kkonverġew mal-prezzijiet dinjija u l-UE saret esportatur nett talikel
11. L-UE tipproduċi aktar ikel milli tikkonsma, u saret esportatur nett tal-ikel (ara l-Figura 3).
Fl-istess ħin, il-prezzijiet tal-UE kkonverġew b’mod sinifikanti mal-prezzijiet dinjija tal-ikel.
Dan il-bilanċ kummerċjali favorevoli jirriżulta prinċipalment mill-pożizzjoni b’saħħitha tal-UE
fis-settur tal-ikel ipproċessat u tax-xorb. Madankollu, l-UE tibqa’ importatur nett ta’ prodotti
tal-biedja mhux ipproċessati (ittikkettati bħala “prodotti bażiċi” u “prodotti primarji oħra” filFigura 3).
Figura 3 – L-UE saret esportatur nett tal-ikel
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Sors: Comext – fatti u ċifri.

L-età medja tal-maniġers ta’ azjendi agrikoli żdiedet, u d-data dwar l-artijiet mhijiex
konsistenti
12. Fl-2010, għal kull 100 maniġer ta’ azjenda agrikola ’l fuq minn 55 sena, kien hemm 14-il
wieħed ta’ inqas minn 35 sena. Fl-2013 dan il-valur naqas għal 10.8 maniġers ta’ azjendi
agrikoli ta’ inqas minn 35 sena. L-età medja tal-bdiewa fl-UE żdiedet minn 49.2 għal 51.4 snin

11

matul il-perjodu mill-2004 sal-2013 6. Dan huwa konformi max-xejriet demografiċi ġenerali.
Aħna ninnutaw li ħafna drabi l-iżgħar azjendi agrikoli jappartjenu għal bdiewa li jkunu akbar
fl-età 7.
13. Id-data dwar l-erja totali ta’ art li tintuża għall-agrikoltura mhijiex konsistenti. Skont
Stħarriġ dwar l-Istruttura tal-Azjendi Agrikoli, l-erja totali ta’ art użata għall-agrikoltura
baqgħet relattivament stabbli matul id-deċennji. Mid-data tal-Kummissjoni dwar l-erjas
iddikjarati għal pagamenti diretti taħt il-PAK toħroġ stampa simili. Madankollu, mid-data talKummissjoni li fuqha huwa bbażat ir-rappurtar tal-proporzjon ta’ bwar permanenti (ara r-RS
21/2017) ħarġet xejra differenti (tnaqqis ta’ 11.5 % fl-art agrikola ddikjarata). L-istatistika
dwar l-għelejjel turi tnaqqis ta’ 4 % minn 186.6 miljun ettaru fl-2006 għal 178.8 miljun ettaru
fl-2015. Kambjamenti aktar sinifikanti jaffettwaw l-allokazzjoni tal-art bejn it-tipi differenti
ta’ produzzjoni agrikola 8.
Ma sarx biżżejjed progress fir-rigward tal-kura ambjentali u l-azzjoni klimatika
14. It-tħassib ambjentali relatat mal-biedja jdur madwar erba’ kwistjonijiet prinċipali 9:
(i) Bijodiversità: L-istatus ta’ konservazzjoni tal-ħabitats agrikoli huwa favorevoli fi 11 % talkażijiet fil-perjodu 2007-2012, meta mqabbel ma’ inqas minn 5 % fil-perjodu 2001-2006.

6

L-età medja tal-operatur prinċipali fl-Istati Uniti żdiedet jerġa’ aktar matul l-istess perjodu
(https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-areaeconomics/briefs/pdf/015_en.pdf)

7

Indikatur tal-kuntest C.23 tal-PAK (https://ec.europa.eu/agriculture/capindicators/context/2017_en); https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/ruralarea-economics/briefs/pdf/09_en.pdf
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Stħarriġ dwar l-Istruttura tal-Azjendi Agrikoli li sar mill-Eurostat
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farm-structure) u statistika dwar l-għelejjel
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database).

9

Indikaturi tal-kuntest C.35, C 40, C.41, C.45 tal-PAK (https://ec.europa.eu/agriculture/capindicators/context/2017_en); JRC (2012) State of Soil in Europe (Stat tal-Ħamrija flEwropa)(http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25186.pdf); EEA
(2015) State of the Nature in the EU (Stat tan-Natura flUE)(https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu); DG AGRI, Facts and
figures on EU agriculture and the CAP (DĠ AGRI, fatti u ċifri dwar l-agrikoltura fl-UE u l-PAK)
(https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en).
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Mill-1990, il-popolazzjonijiet ta’ għasafar komuni fuq artijiet agrikoli naqsu bi 30 %, u
dawk ta’ friefet fuq bwar permanenti bi kważi 50 %.
(ii) Kwalità tal-ilma: Hemm eċċess persistenti ta’ nitroġenu fuq artijiet agrikoli tal-UE,
b’medja ta’ 50 kg ta’ nitroġenu/ha. Mill-1993, il-livelli ta’ nitrati naqsu fix-xmajjar, iżda
mhux fl-ilma ta’ taħt l-art. Il-konċentrazzjonijiet tan-nitrati għadhom għoljin f’xi żoni, u
dan wassal għal tniġġis f’ħafna lagi u xmajjar, prinċipalment f’reġjuni b’agrikoltura
intensiva.
(iii) Arja: L-ammonijaka hija sustanza importanti li tniġġes l-arja. Il-biedja tiġġenera kważi
95 % tal-emissjonijiet tal-ammonijaka fl-Ewropa. Filwaqt li l-emissjonijiet naqsu bi 23 %
mill-1990, reġgħu bdew jiżdiedu fl-2012.
(iv) Ħamrija: Madwar 45 % tal-ħamrija minerali fl-UE għandha kontenut baxx ta’ karbonju
organiku (0-2 %) u 45 % għandha kontenut medju (2-6 %). L-evoluzzjoni tal-ħamrija hija
diffiċli biex tiġi stabbilita minħabba lakuni fid-data, iżda l-livelli dejjem jonqsu ta’
kontenut ta’ karbonju organiku jikkontribwixxu għat-tnaqqis fil fertilità tal-ħamrija, u
għaż-żieda fir-riskju ta’ deżertifikazzjoni.
15. It-tħassib prinċipali fir-rigward tat-tibdil fil-klima huma l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett
ta’ serra. L-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra mill-agrikoltura kienu jirrappreżentaw
11 % tal-emissjonijiet tal-UE fl-2015. Dawn l-emissjonijiet naqsu b’20 % bejn l-1990 u l-2013,
iżda reġgħu bdew jiżdiedu fl-2014. Fl-2015, l-assorbiment nett ta’ dan il-gass b’riżultat talużu ta’ art, il-bdil fl-użu tal-art u l-forestrija kkumpensa għal madwar 7 % tal-emissjonijiet
kollha ta’ gassijiet b’effett ta’ serra fl-UE.
16. Fl-istess ħin, l-agrikoltura hija partikolarment vulnerabbli għat-tibdil fil-klima, li huwa
wieħed mill-fatturi li jikkontribwixxi għall-istaġnar tar-rendimenti ta’ qamħ f’partijiet talEwropa, minkejja l-progress kontinwu li qed isir fit-tnissil tal-għelejjel. L-agrikoltura
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tirrappreżenta aktar minn 50 % tal-użu tal-ilma ħelu fl-Ewropa. It-tibdil fil-klima wassal għal
żieda fit-tisqija 10.
Id-differenzi ekonomiċi bejn żoni rurali u żoni oħra saru inqas sinifikanti
17. Skont il-Eurostat, fl-2016, madwar 19.1 %11 tal-popolazzjoni tal-UE kienet tgħix f’żoni
rurali, meta mqabbel ma’ 19.7 % fl-2007. Fl-2013, il-PDG per capita fiż-żoni rurali kien 73 %
ta’ dak tal-ekonomija fl-intier tagħha, ’il fuq minn 70 % fl-2008. Ir-rata medja ta’ impjieg fl-UE
għaż-żoni rurali hija l-istess bħal dik għal żoni oħra, għalkemm ir-rati jvarjaw minn Stat
Membru għal ieħor. Ir-rata tal-faqar fiż-żoni rurali naqset minn 31.4 % fl-2007 għal 25.4 % fl2016.
18. L-ekonomija taż-żoni rurali – bħal dik tal-bliet – hija ddominata mis-setturi industrijali u
tas-servizzi. Flimkien (skont il-Eurostat), dawn jirrappreżentaw 96 % tal-valur miżjud gross
iġġenerat fiż-żoni rurali. L-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd jirrappreżentaw 4 % tal-valur
miżjud gross iġġenerat fiż-żoni rurali, imqabbel ma’ 1.5 % fl-ekonomija intiera. Dan ilproporzjon baqa’ stabbli matul dawn l-aħħar ħames snin.
L-ANALIŻI TAGĦNA
19. L-istruttura tal-analiżi tagħna kienet ibbażata fuq il-mudell ta’ loġika tal-programmi talQEA (ara l-Figura 4), li jippreżenta kif l-intervent pubbliku jista’ jikseb l-ekonomija, leffiċjenza u l-effettività. Il-punti li tqajmu f’kull taqsima jservu bħala eżempji ta’ problemi li
identifikajna fil-passat u li jridu jitqiesu fit-tfassil tal-PAK għal wara l-2020.

10

EEA (2017). Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based
report (Tibdil fil-klima, impatti u vulnerabbiltà fl-Ewropa 2016. Rapport ibbażat fuq indikaturi).
Ir-Rapport Nru 1/2017 tal-EEA.

11

Il-Eurostat jiddistingwi bejn tliet tipi ta’ reġjuni: “fil-biċċa l-kbira rurali”, “intermedji” u “fil-biċċa
l-kbira urbani”, u jirrakkomanda li d-data tiġi ppreżentata separatament għat-tliet gruppi,
prattika li segwejna fid-dokument tagħna. Id-dikjarazzjoni li saret fil-Komunikazzjoni, li 55 % talpopolazzjoni tal-UE tgħix f’żoni rurali, tirriżulta mill-amalgamazzjoni ta’ reġjuni “fil-biċċa l-kbira
rurali” ma’ reġjuni “intermedji”. Reġjuni “intermedji” jistgħu wkoll jiġu miġbura flimkien ma’
reġjuni “fil-biċċa l-kbira urbani”, li jwassal għad-dikjarazzjoni konfliġġenti li 80 % tal-popolazzjoni
tal-UE tgħix f’reġjuni urbani.
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Figura 4 – Mudell ta’ Loġika tal-Programmi
Eżiti
Ħtiġijiet

Fatturi esterni

Impatti

Riżultati

Objettivi

Inputs

Ekonomija

Proċessi

Effiċjenza
Effettività

Sors: Il-QEA, Manwal għall-Awditu tal-Prestazzjoni.

Outputs
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Il-ħtiġijiet tal-PAK
Xi tgħid il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni rigward il-ħtiġijiet:
• Hemm distakk bejn id-dħul agrikolu u d-dħul f’partijiet oħra tal-ekonomija.
• Id-dħul agrikolu huwa volatili ħafna.
• Hemm riskju li l-art tiġi abbandunata f’żoni b’restrizzjonijiet naturali.
• Id-distribuzzjoni ta’ pagamenti diretti mhijiex ibbilanċjata biżżejjed.
• Suq intern li jiffunzjona sew jeħtieġ li jiġi mħares.
• Ma hemmx biżżejjed investiment fl-azjendi agrikoli għal ristrutturar,
modernizzazzjoni, innovazzjoni, diversifikazzjoni u użu ta’ teknoloġiji ġodda.
• Jeħtieġ li jkun hemm rispons adegwat għat-tibdil fil-klima u r-restrizzjonijiet fuq irriżorsi naturali.
• Jenħtieġ li jittieħed kont tal-problemi strutturali u tal-eżodu taż-żgħażagħ li qed
jaffettwa ż-żoni rurali.
• Jeħtieġ li jiġi indirizzat it-tħassib soċjetali, inklużi s-saħħa, is-sikurezza tal-ikel, il-ħela
tal-ikel u t-trattament xieraq tal-annimali.
Ma hemmx biżżejjed informazzjoni biex jiġu identifikati l-ħtiġijiet
20. Hija meħtieġa informazzjoni aħjar biex tiġi ġġustifikata l-ħtieġa għal bosta miżuri talPAK 12. Dan huwa partikolarment il-każ, għal appoġġ għall-introjtu permezz ta’ pagamenti
diretti, li attwalment jirrappreżenta aktar minn 70 % tal-baġit tal-PAK. L-Artikolu 39 tatTrattat jistipula li l-objettiv tal-PAK huwa “li tkabbar il-produzzjoni agrikola (...), li tassigura
b'dan il-mod livell ġust ta' għajxien għall-popolazzjoni agrikola, partikolarment billi tkabbar
il-qligħ individwali tal-ħaddiema fl-agrikoltura” (ara l-Anness II). Il-kliem “b’dan il-mod”

12

Matthews, A. (2017), “Appendix 1: Why further reform?” (Appendiċi 1: Għalfejn aktar riformi?)
(pp. 29–30) f’Buckwell, A. et al. 2017. CAP - Thinking Out of the Box: Further modernisation of
the CAP – why, what and how? (PAK - Inwessgħu l-mod kif naħsbu: Aktar modernizzazzjoni talPAK - għalfejn, xiex u kif?) Fondazzjoni RISE, Brussell.
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jgħaqqdu ż-żewġ objettivi tal-PAK. Il-qligħ tal-bdiewa, u l-istandard tal-għajxien tal-familji
tagħhom inizjalment ġew indirizzati permezz ta’ prezzijiet ogħla li ġġarrbu mill-konsumaturi.
Dan gradwalment inbidel għal appoġġ għall-introjtu ffinanzjat mill-kontribwenti. Anki jekk lobjettiv tat-Trattat li jiżgura standard ġust tal-għajxien tal-komunità agrikola jitqies għalih
waħdu, ma hemmx biżżejjed data biex tappoġġa d-dikjarazzjoni li l-unitajiet domestiċi ta’
azjendi agrikoli, meqjusa fl-intier tagħhom, jeħtieġu appoġġ sinifikanti biex jiksbu standard
ġust tal-għajxien.
21. Il-Kummissjoni ssostni li hemm distakk konsiderevoli bejn dak li l-bdiewa jaqilgħu għal
xogħolhom fuq l-azjenda agrikola u l-pagi u s-salarji medji tal-ekonomija fl-intier tagħha.
Madankollu, id-data ppreżentata mill-Kummissjoni 13 hija affettwata minn żewġ
limitazzjonijiet sinifikanti: (i) is-sorsi tal-introjtu apparti l-biedja mhumiex inklużi (ara lKaxxa 1) u (ii) il-medji jaħbu l-varjabbiltà kbira li teżisti fis-sitwazzjoni tal-introjtu 14.
Kaxxa 1 - Sorsi tal-introjtu apparti l-biedja
Skont il-Eurostat, il-proporzjon ta’ maniġers ta’ azjendi agrikoli li jeżerċitaw attivitajiet oħra bi ħlas
apparti l-biedja huwa ta’ madwar 30 % u x’aktarx huwa ogħla għall-konjuġi tagħhom u għal membri
oħra tal-unità domestika. Id-DĠ AGRI preċedentement ippubblika data 15 li tindika li aktar minn 60 %
ta’ maniġers ta’ azjendi agrikoli li huma inqas minn ħames ettari jqattgħu inqas minn 25 % tal-ħin
tagħhom fuq l-azjendi tagħhom u li madwar 80 % jqattgħu inqas minn nofs il-ħajja tax-xogħol
tagħhom fuq l-azjenda tagħhom. Huwa biss meta d-daqs tal-azjenda agrikola jaqbeż l-20 ha li l-għadd
ta’ maniġers full-time jaqbeż l-għadd ta’ dawk li jqattgħu inqas minn 50 % tal-ħin tax-xogħol fuq lazjenda tagħhom. Ħafna benefiċjarji tal-PAK jirċievu wkoll pensjonijiet. Iċ-ċifri ppreżentati millKummissjoni jeskludu s-sorsi ta’ introjtu apparti l-biedja. Studju tal-Parlament Ewropew dwar l-

13

Il-Figura 6 tal-Komunikazzjoni dwar il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja.

14

DĠ AGRI, Fatti u ċifri dwar l-agrikoltura fl-UE u l-PAK
(https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en).
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https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-areaeconomics/briefs/pdf/09_en.pdf
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introjtu tal-unitajiet domestiċi ta’ azjendi agrikoli 16 jgħid li attwalment, ma teżistix sistema talistatistika tal-UE li tista’ tipprovdi informazzjoni dwar l-istandards tal-għajxien tal-komunità agrikola.
Aħna kemm-il darba appellajna biex din id-data tiġi prodotta u li tintuża bħala bażi f’politika li l-għan
tagħha huwa li jiġi żgurat standard tal-għajxien ġust għall-komunità agrikola. Data dwar l-introjtu talunitajiet domestiċi ta’ azjendi agrikoli minn kull tip ta’ sors hija disponibbli għal xi wħud mill-Istati
Membri u tindika li dawn l-unitajiet domestiċi mhux neċessarjament jinsabu f’sitwazzjoni agħar
finanzjarja minn unitajiet domestiċi oħrajn.

22. L-introjtu tal-azjendi agrikoli huwa ogħla (għal kull unità lavorattiva wkoll) għall-azjendi
agrikoli li huma aktar kbar 17. Fil-kalkolu tad-distakk fl-introjtu bejn il-biedja u l-ekonomija flintier tagħha, il-Kummissjoni tinkludi l-10.8 miljun azjenda agrikola kollha fl-UE, inklużi s7.2 miljun li għandhom inqas minn ħames ettari, u s-6 miljun bi produzzjoni standard
annwali ta’ inqas minn EUR 4 000 18. L-ammont kbir (“long tail”) ta’ dawn l-azjendi agrikoli
żgħar ħafna, li spiss jiffaċċjaw sfidi ta’ profittabilità inerenti, ma jagħtix stampa reali. Issitwazzjoni tal-introjtu ta’ azjendi agrikoli ta’ daqs medju bejn 5 u 250 ettaru, li skont ilKummissjoni, jirċievu 72 % ta’ appoġġ dirett mill-UE, hija aħjar.
23. Minbarra li jindirizzaw l-istandard tal-għajxien għall-komunità agrikola, il-Kummissjoni
ssostni li l-pagamenti diretti jiżguraw li jkun hemm attività agrikola fil-partijiet kollha talUnjoni, inkluż fiż-żoni b’restrizzjonijiet naturali (li jirċievu wkoll pagamenti taħt il-Politika ta’
Żvilupp Rurali) u li jinkisbu diversi benefiċċji ekonomiċi, ambjentali u soċjali assoċjati, inkluż
il-forniment ta’ beni pubbliċi. Il-validità ta’ dawn l-argumenti tiddependi fuq is-solidità taddata li tappoġġahom.
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Hill, B. & Dylan Bradley, B. (2015) Comparison of farmers’ income in the EU Member States
(Tqabbil tal-introjtu tal-bdiewa fl-Istati Membri tal-UE). Rapport imħejji għall-Parlament
Ewropew

17

Din il-korrelazzjoni tkun aktar b’saħħitha jekk id-daqs ikun espress f’termini ta’ valuri talproduzzjoni. Id-daqs fiżiku mhuwiex indikatur daqstant tajjeb tal-livelli tal-introjtu għaliex ħafna
mill-azjendi agrikoli estensivi li jagħmlu inqas profitt huma kbar, filwaqt li ħafna mill-azjendi
agrikoli intensivi li jrendu profitt, speċjalment fis-setturi tal-laħam u tal-ħaxix, huma
relattivament żgħar f’termini ta’ ettari.

18

Dawn iż-żewġ kategoriji tal-iżgħar azjendi agrikoli (skont id-daqs fiżiku u dak ekonomiku)
jikkoinċidu fil-parti l-kbira tagħhom.
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Nuqqas ta’ ċarezza dwar il-valur miżjud tal-UE
24. Waħda mill-proposti tal-Kummissjoni għall-politiki futuri kollha tal-UE hija li l-valur
miżjud tal-UE jsir objettiv ewlieni 19. Il-valur miżjud tal-UE ġeneralment huwa mifhum bħala rriżultati addizzjonali li jiġu pprovduti minn azzjoni tal-UE li ma kinux ikunu jistgħu jinkisbu
minn azzjoni mhux ikkoordinata fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali. Mandankollu, ma
hemmx definizzjoni ġeneralment aċċettata għal dan il-kunċett. Id-dibattitu pubbliku u t-teħid
ta’ deċiżjonijiet dwar l-infiq futur tal-UE jibbenefikaw jekk isir qbil dwar u tiġi applikata tali
definizzjoni.
Rispons għal xejriet fuq terminu twil
25. Skont l-arranġamenti attwali, il-proposta għall-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss (u
għall-oqsma ta' politika kbar kollha, inkluż il-PAK) issir sentejn qabel il-bidu tiegħu u lpagamenti għall-programmi pluriennali (bħal dawk taħt il-Pilastru 2 tal-PAK) ikomplu għallewwel tliet snin tal-qafas finanzjarju pluriennali segwenti. Dan ifisser li d-deċiżjonijiet ta’
politika jkopru pagamenti li jsiru sa 12-il sena aktar tard. B’hekk, jeħtieġ li jittieħed kont ta’
żviluppi fuq terminu twil li magħhom tinteraġixxi l-politika.
L-impatt tal-PAK fuq l-ekwità u s-suq uniku
26. Minħabba r-rabta tagħhom mal-erja tal-azjenda agrikola, l-akbar proporzjon ta’
pagamenti diretti jmur għall-akbar azjendi agrikoli (b’madwar 80 % tal-appoġġ riċevut minn
20 % tal-benefiċjarji). Id-diversi mekkaniżmi ridistributtivi li ntużaw sa issa (eż. il-limiti
massimi u l-pagamenti ridistributtivi) kellhom effett limitat. Il-bidla għall-konverġenza tarrati għal kull ettaru, kemm bejn kif ukoll (fil-każ tal-iskema ta’ pagament bażiku) ġewwa lIstati Membri, tista’ tirriżulta f’żieda fil-pagamenti għal ċerti azjendi agrikoli li huma aktar
kbar. Xi wħud mill-Istati Membri li japplikaw l-iskema ta’ pagament bażiku użaw ukoll lalternattiva li jżommu livelli għoljin ta’ appoġġ li ġejjin mil-livelli ta’ sussidju ta’ qabel.
Għalhekk, il-livelli ta’ pagamenti jistgħu jvarjaw b’mod sinifikanti minn Stat Membru għal
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Id-Dokument ta’ Riflessjoni dwar il-Futur tal-Finanzi tal-UE, COM(2017) 358 tat28 ta’ Ġunju 2017.
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ieħor. Il-pagamenti għal kull ettaru jistgħu jvarjaw minn inqas minn EUR 100 għal aktar minn
EUR 1 000.
Objettivi tal-PAK
Xi tgħid il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni rigward l-objettivi:
• It-tliet objettivi tal-PAK huma li:
o

jitrawwem settur agrikolu reżiljenti u intelliġenti;

o

jissaħħu l-kura ambjentali u l-azzjoni klimatika u jingħata kontribut lillgħanijiet ambjentali u klimatiċi tal-UE;

o

tissaħħaħ in-nisġa soċjoekonomika taż-żoni rurali.

• Jeħtieġ li jkun hemm konsistenza mal-impenji taħt il-Ftehim ta’ Pariġi dwar il-klima,
li sar qbil dwaru mill-Konferenza tal-Partijiet fi ħdan il-Konvenzjoni Qafas tanNazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima u l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tanNazzjonijiet Uniti.
• Jeħtieġ li jsir kontribut ġust għall-miri tal-UE għall-Klima u l-Enerġija għall-2030.
• Jeħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta u tapprova l-pjanijiet strateġiċi tal-PAK u b’hekk
issaħħaħ il-kontribut tal-PAK għall-prijoritajiet u l-objettivi tal-UE u l-miri għallklima u l-enerġija tal-Istati Membri.
• Jeħtieġ li l-PAK tmexxi t-tranżizzjoni lejn agrikoltura aktar sostenibbli.

27. L-interpretazzjoni tal-objettivi tat-Trattat fir-rigward tal-PAK għal wara l-2020,
ippreżentata fil-Komunikazzjoni, hija ġeneralment konformi mal-objettivi tal-PAK għallperjodu attwali (ara l-Anness II).
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Ma hemmx biżżejjed ċarezza u speċifiċità tal-objettivi
28. Xi wħud mill-miżuri tal-PAK ma għandhomx objettivi ċari. Pereżempju, l-objettiv talmiżura ta’ ekoloġizzazzjoni li ġiet introdotta bl-aħħar riforma tal-PAK – li l-għan tagħha hu li
jsir titjib fil-prestazzjoni ambjentali tal-PAK – ma kellux miri speċifiċi dwar il-kontribut talmiżura għall-ambjent u l-klima. Jenħtieġ li, fejn ikun possibbli, l-objettivi jiġu kkwantifikati,
mhux biss għall-outputs, iżda wkoll għar-riżultati u l-impatti 20.
Jeħtieġ li jkun hemm konsistenza ma’ objettivi oħra tal-UE
29. Il-politiki tal-UE jkopru ħafna kwistjonijiet, oqsma u setturi differenti. Jeħtieġ li l-objettivi
tal-PAK ikunu konsistenti ma’ dawk ta’ politiki oħra (inkluż il-koeżjoni, l-azzjoni klimatika u lħarsien tal-ambjent). Jeħtieġ ukoll li, fejn ikun rilevanti, il-kontribut tal-PAK għall-kisba ta’
objettivi oħra tal-UE jiġi ddefinit. Dan jikkonċerna wkoll objettivi tal-UE fil-forma ta’ impenji
internazzjonali vinkolanti 21.
30. Oqsma differenti ta’ politika tal-UE għandhom objettivi duplikati rigward, pereżempju, ilbilanċ territorjali/il-koeżjoni, l-inklużjoni soċjali u t-tnaqqis tal-faqar. It-titjib talkomplementarjetà tal-PAK ma’ politiki oħra tal-UE jkun żvilupp pożittiv. Pereżempju, aħna
ftit li xejn sibna evidenza li turi li l-għanijiet tal-komplementarjetà u tas-sinerġija bejn il-fondi
SIE ġew implimentati fil-prattika fil-ftehimiet ta’ sħubija (introdotti għall-perjodu 2014-2020)
u fil-programmi tal-iżvilupp rurali.
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Bank Dinji (2017) “Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU”
(Perspettiva fuq il-PAK: Appoġġ ta’ Impjieg u Introjtu Agrikolu fl-UE).

21

Pereżempju fil-qafas tal-21 Konferenza tal-Partijiet (COP21), l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli
tan-NU (SDGs) u l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO).
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Inputs tal-PAK
Xi tgħid il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni rigward l-inputs:
• Sabiex ma tantiċipax ir-riżultat tad-dibattitu usa’ li jinsab għaddej dwar il-ġejjieni talfinanzi tal-UE, il-Komunikazzjoni ma tindirizzax id-daqs tal-baġit tal-PAK għal wara l2020.
• Il-Komunikazzjoni ma tipprovdix rabta ċara bejn l-inputs fil-ġejjieni u l-valutazzjoni
tal-prestazzjoni.

L-allokazzjoni ta’ fondi mhijiex ibbażata biżżejjed fuq il-ħtiġijiet jew fuq il-valur miżjud talUE mistenni
31. Il-fondi tal-PAK jiġu allokati lill-Istati Membri fil-forma ta’ “pakketti” nazzjonali, li la huma
ddeterminati fuq il-bażi tal-ħtiġijiet tal-Istati Membri u lanqas fuq il-bażi tal-impenji meħuda
biex jingħataw riżultati speċifiċi. Minflok, l-Istati Membri mbagħad ikollhom jipproponu
miżuri biex jonfqu l-“pakketti” ddefiniti minn qabel. Dan il-metodu jippreżenta riskji għallorjentazzjoni tal-prestazzjoni tal-infiq.
32. Aħna osservajna li ħafna drabi l-programmi ta’ żvilupp rurali ma jipprovdux
ġustifikazzjoni konvinċenti għall-allokazzjoni ta’ fondi bejn miżuri u objettivi. Il-finanzjament
jista’ jiġi allokat fejn huwa probabbli li jintnefaq kompletament, aktar milli fejn jindirizza lħtiġijiet ewlenin u jipproduċi riżultati. Dan jirrifletti kultura ta’ nfiq aktar milli kultura ta’
prestazzjoni.
33. Inġenerali, ir-rati ta’ kofinanzjament ma jirriflettux differenzi bejn il-potenzjal ta’ miżuri
differenti li jagħtu valur miżjud tal-UE. Jekk il-fondi tal-UE jiġu ffukati mill-ġdid fuq miżuri blogħla valur miżjud tal-UE, dan jirriżulta f’titjib fil-ġestjoni finanzjarja tajba tal-politika.
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34. L-OECD 22 tiddefinixxi l-ibbaġitjar ibbażat fuq il-prestazzjoni bħala bbaġitjar li jorbot ilfondi allokati mal-kisba ta’ riżultati li jistgħu jitkejlu. Il-Kummissjoni ma aċċettatx irrakkomandazzjoni reċenti tagħna biex tapplika fejn ikun xieraq, il-kunċett ta’ baġit talprestazzjoni li jkun jorbot kull żieda fir-riżorsi ma' żieda fl-outputs jew f'riżultati oħra, għallfinanzjament tal-interventi relatati mal-politika ta' koeżjoni għall-perjodu ta' wara l-2020.
Filwaqt li ssostni li l-baġit tal-UE huwa “baġit ibbażat fuq il-prestazzjoni” bil-possibbiltà li,
matul il-proċess baġitarju, tittieħed inkunsiderazzjoni informazzjoni relatata malprestazzjoni, fir-risposti tagħha l-Kummissjoni ddikjarat li ma tqisx li l-approċċ fejn ir-riżorsi
allokati jintrabtu espliċitament mal-outputs jew mar-riżultati huwa fattibbli jew applikabbli
għall-baġit tal-UE.
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OECD: Policy Brief March 2008, Performance Budgeting: A Users’ guide (Dokument Informattiv
ta’ Politika, Marzu 2008, Ibbaġitjar ibbażat fuq il-Prestazzjoni: Gwida għall-Utenti).

23

Proċessi tal-PAK
Xi tgħid il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni rigward il-proċessi:
• Il-pjanijiet strateġiċi tal-PAK se jkunu jkopru l-interventi tal-Pilastru 1 u 2, u b’hekk
tiġi żgurata l-koerenza tal-politika fi ħdan il-PAK tal-ġejjieni u ma’ politiki oħrajn.
• Jenħtieġ li l-proċess tal-ippjanar ikun aktar sempliċi mill-programmazzjoni attwali
tal-iżvilupp rurali.
• Jenħtieġ li r-regoli dettaljati tal-eliġibbiltà u l-miżuri preskrittivi fil-livell tal-UE jiġu
eliminati.
• Il-pagamenti diretti jwettqu l-missjoni tagħhom b’mod aktar effettiv u effiċjenti jekk
jiġu ssimplifikati u mmirati aħjar.
• L-għoti ta’ appoġġ għall-introjtu lill-bdiewa se jkun suġġett għall-kundizzjoni li huma
jimplimentaw prattiki ambjentali u klimatiċi li jsiru l-bażi ta’ referenza għal prattiki
volontarji aktar ambizzjużi.
• Isir aktar użu minn strumenti finanzjarji innovattivi.
• Il-PAK se tirriżulta f’titjib tal-kumplimentarjetà tagħha ma’ politiki oħra tal-UE għażżoni rurali.

Jeħtieġ li l-informazzjoni tkun aħjar u tkun disponibbli aktar malajr biex jitfasslu strumenti
tal-PAK li jkunu kosteffettivi
35. L-istrumenti tal-PAK mhux dejjem jitfasslu fuq il-bażi ta’ evidenza soda. Dan huwa
parzjalment dovut għall-problema perenni taċ-ċiklu tal-politika tal-UE, fejn l-ippjanar għal
perjodu ta' programmazzjoni ġdid iseħħ qabel ma tkun disponibbli data adegwata u rilevanti
fir-rigward ta’ nfiq u ta’ riżultati minn perjodi preċedenti. In-nuqqas ta’ data suffiċjenti (dwar
varjetà ta’ kwistjonijiet, bħall-bijodiversità u l-ħamrija, id-domanda għal għarfien u pariri, jew
l-istandards tal-għajxien tal-unitajiet domestiċi ta’ azjendi agrikoli) u l-identifikazzjoni talħtiġijiet reali li konsegwentement ma tkunx preċiża (ara l-paragrafi 20-23), iwasslu biex l-
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appoġġ ma jiġix immirat tajjeb biżżejjed. Reċentement, il-Kummissjoni niedet analiżijiet ta’
nfiq iżda għadna ma rajniex x’metodoloġija qed tintuża.
36. Xi miżuri tal-PAK huma suġġetti għall-effett deadweight jew l-effett ta’ spostament. Għal
ċerti attivitajiet eliġibbli, fejn ir-riskju huwa partikolarment għoli, l-istrumenti finanzjarji
jistgħu jitqiesu bħala alternattiva.
37. L-UE ddeċidiet li tiffinanzja azzjoni relatata mal-klima billi tinkorpora, jew “tintegra”, lazzjoni klimatika fi ħdan strumenti differenti ta’ finanzjament mill-UE, inkluża l-PAK.
Madankollu, aħna sibna li, fl-oqsma tal-agrikoltura u l-iżvilupp rurali, ma saret l-ebda
tranżizzjoni sinifikanti favur l-azzjoni klimatika u li l-opportunitajiet potenzjali għallfinanzjament ta' azzjoni relatata mal-klima ma ġewx esplorati kollha bis-sħiħ.
Kisba ta’ konsistenza bejn il-PAK u politiki oħra tal-UE u bejn strumenti differenti tal-PAK
38. Il-PAK xi kultant tibgħat sinjali konfliġġenti billi tappoġġa miżuri li l-impatti tagħhom
ikunu inkompatibbli. Pereżempju, l-OECD issostni 23 li l-impatt potenzjali tal-ekoloġizzazzjoni
kien fil-biċċa l-kbira kkumpensat mill-impatt ta’ appoġġ akkoppjat volontarju. Ċerti
korrelazzjonijiet ma jiġux identifikati b’mod ċar. Pereżempju l-appoġġ għall-introjtu jiġi
kapitalizzat fi prezzijiet tal-art, li jżid l-ostakli għad-dħul għal bdiewa iżgħar fl-età. L-appoġġ
addizzjonali li jitħallas lil bdiewa iżgħar fl-età għandu effett deadweight sinifikanti, u għandu
wkoll impatt ulterjuri fuq il-valuri tal-art.
39. Attwalment, l-objettivi ambjentali u klimatiċi huma integrati fil-PAK permezz talekoloġizzazzjoni u l-kundizzjonalità. Madankollu, l-obbligi tal-ekoloġizzazzjoni ġeneralment
ma jkunux eżiġenti u japplikaw biss għal minoranza tal-benefiċjarji. Filwaqt li r-rekwiżiti talkundizzjonalità japplikaw għall-maġġoranza tal-benefiċjarji tal-PAK, l-intitolament għallappoġġ taħt il-PAK ma jiddependix fuq li dawn ir-rekwiżiti jiġu rispettati, u l-penali għannuqqas ta' konformità għal bdiewa individwali, espressi bħala perċentwal, għandhom
tendenza li jkunu baxxi, għalkemm jekk jiġu applikati b’mod wiesa’, l-impatt tagħhom jista’
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OECD: Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union: The Common
Agricultural Policy 2014-20 (Evalwazzjoni tar-Riformi fil-Politika Agrikola fl-Unjoni Ewropea: IlPolitika Agrikola Komuni 2014-20).
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jkun sinifikanti. Aħna rrakkomandajna li l-aċċess għal kwalunkwe pagament dirett ikun
kundizzjonali għar-rispett ta’ sett ta’ rekwiżiti bażiċi relatati mal-ambjent u mal-klima li jkunu
jinkludu r-regoli attwali ta’ kundizzjonalità u ta’ ekoloġizzazzjoni.
40. Jeħtieġ ukoll li jkun hemm koordinazzjoni aħjar ma’ strumenti ta’ politika li ma jaqgħux
taħt il-PAK. Hemm duplikazzjoni fl-ambitu bejn il-proġetti ffinanzjati mill-Fond Agrikolu
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (il-Pilastru 2 tal-PAK) u dawk iffinanzjati minn Fondi Strutturali
u ta’ Investiment Ewropej oħra, prinċipalment il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali.
Pereżempju, l-investimenti fl-enerġija rinnovabbli jistgħu jingħataw appoġġ mill-FAEŻR u
minn bosta fondi oħra.
Jeħtieġ li jkun hemm simplifikazzjoni, iżda mhux għad-detriment tal-effettività
41. Eżempju ta’ kumplessità kontroproduttiva huwa l-programmi tal-iżvilupp rurali, li spiss
ikunu bosta mijiet ta’ paġni twal u jipprovdu dettalji preskrittivi ta’ ċerti aspetti talimplimentazzjoni, filwaqt li ma jkunux speċifiċi dwar ir-riżultati mistennija. Eżempju ieħor
huwa r-rekwiżiti duplikati tal-ekoloġizzazzjoni, il-miżura agroambjentali klimatika u, sa livell
inqas, il-kundizzjonalità. Madankollu, jista’ jkun meħtieġ ċertu livell ta’ kumplessità biex ilpolitika tkun effettiva u effiċjenti.
Irid jingħata biżżejjed żmien biex ir-riforma tal-PAK li jmiss titnieda gradwalment
42. Aħna qabel irrakkomandajna li jenħtieġ li l-Kummissjoni tevita l-koinċidenza ta’ perjodi
ta’ eliġibbiltà, u li tallinja kemm jista’ jkun l-eliġibbiltà mal-perjodu ta' programmazzjoni u lqafas finanzjarju pluriennali mal-perjodi tad-diversi strateġiji tal-UE. L-implimentazzjoni talprogrammi attwali tal-iżvilupp rurali bdiet tard, sa ċertu punt minħabba r-regoli kumplessi, u
ż-żmien meħtieġ biex il-Kummissjoni tanalizza u tapprova d-dokumenti ta’ programmazzjoni
voluminużi.
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Outputs, eżiti u fatturi esterni tal-PAK
Xi tgħid il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni rigward l-outputs, l-eżiti u l-fatturi esterni 24:
• Jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom miri realistiċi u xierqa.
• Il-proċess tal-assigurazzjoni (aċċertament) jeħtieġ jiġi adattat skont ir-rekwiżiti ta’
tfassil tal-politika mmexxi mir-riżultati, fosthom l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’
indikaturi solidi u li jistgħu jitkejlu u ta’ monitoraġġ u rappurtar kredibbli talprestazzjoni.

Jeħtieġ li jkun hemm għal sistema effettiva tal-prestazzjoni li torbot l-outputs, ir-riżultati, limpatti u l-objettivi
43. Il-Kummissjoni bħalissa għandha qafas għar-rappurtar dwar il-prestazzjoni li huwa
kumpless u divers, u li għandu ħafna indikaturi. Aħna rrakkomandajna li l-għadd ta’ indikaturi
jitnaqqas sabiex il-fokus ikun fuq dawk li jkejlu l-prestazzjoni tal-baġit tal-UE bl-aħjar mod.
44. Ħafna drabi l-indikaturi ma jipprovdux informazzjoni li tkun rilevanti għall-valutazzjoni
tar-riżultati u l-impatti tal-politika. Ta’ spiss, l-“indikaturi tar-riżultati” li l-Kummissjoni tuża
jkejlu l-outputs (jew, f’xi każijiet, l-inputs) u mhux ir-riżultati, u ma għandhomx rabta ċara
mal-objettivi tal-UE 25.
45. Għall-perjodu ta' programmazzjoni preċedenti (2007-13) aħna kkonkludejna li lKummissjoni u l-Istati Membri ma kinux urew biżżejjed x’kien inkiseb fir-rigward tal-objettivi
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Fil-Manwal għall-Awditu tal-Prestazzjoni aħna niddefinixxu l-outputs bħala dak li jiġi prodott jew
imwettaq bir-riżorsi allokati għal intervent. L-eżiti huma l-bidliet li jirriżultaw millimplimentazzjoni ta' intervent u li normalment huma relatati mal-objettivi ta' dan l-intervent. Leżiti jinkludu r-riżultati, jiġifieri bidliet immedjati li jirriżultaw għad-destinatarji diretti lejn tmiem
il-parteċipazzjoni tagħhom f’intervent, u impatti, jiġifieri l-konsegwenzi soċjoekonomiċi fuq
terminu ta’ żmien aktar fit-tul li jistgħu jiġu osservati wara ċertu perjodu wara l-ikkompletar ta’
intervent, li jistgħu jaffettwaw jew id-destinatarji diretti tal-intervent jew inkella d-destinatarji
indiretti li jaqgħu barra l-limiti tal-intervent.
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Bank Dinji (2017) “Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU”
(Perspettiva fuq il-PAK: Appoġġ ta’ Impjieg u Introjtu Agrikolu fl-UE).
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tal-politika ta’ żvilupp rurali. Aħna sibna li l-objettivi ma kinux ċari biżżejjed u li, minkejja lappoġġ li ngħata mill-Kummissjoni, l-Istati Membri ma kinux ipproduċew informazzjoni ta’
monitoraġġ u ta’ evalwazzjoni affidabbli, konsistenti u rilevanti biżżejjed biex juru r-riżultati li
nkisbu fir-rigward tal-objettivi stabbiliti.
46. L-introduzzjoni tas-Sistema Komuni ta’ Monitoraġġ u Evalwazzjoni attwali kienet pass ’il
quddiem iżda l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni ta’ politika għadha mhix kompleta u xi
kultant mhix affidabbli. Fl-2016, is-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni identifika
dgħufijiet serji fl-objettivi stabbiliti, l-indikaturi użati u d-data miġbura, u osserva li dan jista’
jxekkel il-kapaċità tad-DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali li jimmonitorja, jevalwa u jirrapporta
dwar il-prestazzjoni tal-PAK għall-perjodu 2014-2020. Aħna rrappurtajna wkoll li ddokumenti tal-Kummissjoni dwar il-prestazzjoni mhux dejjem jivvalutaw il-kwalità tad-data
użata 26.
Rabta bejn il-flus imħallsa u l-ilħuq ta’ miri tal-prestazzjoni maqbula
47. Il-konsegwenzi ta’ prestazzjoni insuffiċjenti fuq l-Istati Membri attwalment huma
limitati 27. Ir-riżerva ta’ prestazzjoni ftit li xejn tipprovdi inċentiv għal titjib fl-orjentazzjoni lejn
ir-riżultati peress li l-evalwazzjoni tagħha hija fil-biċċa l-kbira bbażata fuq infiq u outputs.
Madankollu, aħna osservajna li jekk ikun hemm kundizzjonalità xierqa u perjodu ta’
monitoraġġ aktar twil, il-probabbiltà li l-proġetti jkunu utli tiżdied.
Jeħtieġ li l-politika tkun immonitorjata u – fejn meħtieġ – tiġi aġġustata
48. Għall-perjodu 2014-2020 aħna rrakkomandajna li jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati
Membri jiġbru data f'waqtha, rilevanti u affidabbli li tkun tipprovdi informazzjoni utli dwar ilkisbiet tal-proġetti u l-miżuri ffinanzjati. Jenħtieġ li din l-informazzjoni tippermetti li jinsiltu
konklużjonijiet dwar l-effiċjenza u l-effettività tal-fondi minfuqa, tidentifika l-miżuri u t-tipi
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COM(2017) 497 final – Ir-Rapport Annwali 2016 tal-IAS.
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OECD: Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the context
of EU budget focused on results (Ibbaġitjar u prestazzjoni fl-Unjoni Ewropea: Analiżi mill-OECD
fil-kuntest ta’ baġit tal-UE ffukat fuq ir-riżultati).
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ta' proġetti li jwasslu l-akbar kontribut għall-objettivi tal-UE u tipprovdi bażi tajba għat-titjib
tal-ġestjoni tal-miżuri.
Obbligu ta’ rendikont għall-PAK
Xi tgħid il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni rigward l-obbligu ta’ rendikont:
Il-proċess tal-assigurazzjoni (aċċertament) jeħtieġ jiġi adattat skont ir-rekwiżiti ta’ tfassil talpolitika mmexxi mir-riżultati, fosthom l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ indikaturi solidi u li
jistgħu jitkejlu u ta’ monitoraġġ u rappurtar kredibbli tal-prestazzjoni.
49. L-Analiżi Panoramika tagħna dwar l-obbligu ta’ rendikont tal-UE u l-arranġamenti talawditjar pubbliku identifikat sitt elementi ewlenin għal katina b’saħħitha ta’ obbligu ta’
rendikont, ta’ trasparenza u ta’ awditjar:
•

definizzjoni ċara tar-rwoli u tar-responsabbiltajiet;

•

aċċertament tal-ġestjoni dwar l-ilħuq tal-objettivi tal-politika u l-użu ta’ fondi;

•

sorveljanza demokratika sħiħa;

•

ċirkwiti ta’ feedback biex tkun tista’ ssir azzjoni korrettiva/titjib;

•

mandat b’saħħtu għal awditu estern indipendenti biex jiġu vverifikati l-kontijiet, ilkonformità u l-prestazzjoni;

•

implimentazzjoni u segwitu ta’ rakkomandazzjonijet tal-awditjar.

KRITERJI U IMPLIKAZZJONIJIET GĦALL-VALUTAZZJONI TAL-POLITIKA FUTURA
50. Aħna nilqgħu l-ambizzjoni tal-Kummissjoni li timxi lejn mudell tal-implimentazzjoni
bbażat fuq il-prestazzjoni. Jekk ikun implimentat sew, tali mudell jista’ jtejjeb l-effiċjenza u leffettività tal-PAK. Fuq il-bażi tal-analiżi tagħna, aħna nifformulaw sett ta’ kriterji għallvalutazzjoni tal-PAK tal-ġejjieni (għal kull stadju tal-mudell ta’ loġika tal-programmi) u
naċċennaw xi wħud mill-isfidi ewlenin li ġejjin.
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Valutazzjoni tal-ħtiġijiet tal-PAK
KRITERJI:
1.1.

Il-ħtiġijiet jiġu identifikati fuq il-bażi ta’ evidenza soda.

1.2.

Il-valur miżjud fl-indirizzar ta’ dawn il-ħtiġijiet fil-livell tal-UE jiġi ddimostrat.

1.3.

Il-proposti tal-PAK jieħdu kont ta’ xejriet fuq terminu twil.

1.4.

Il-proposti tal-PAK ikunu ċari dwar l-impatti distribuzzjonali tagħhom.

51. Sabiex jiġi żgurat is-suċċess tal-PAK li jmiss, l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet li jkunu jridu jiġu
indirizzati bl-użu ta’ data rilevanti u affidabbli, se tkun sfida ewlenija. Jenħtieġ li d-deċiżjoni
dwar liema ħtiġijiet għandhom jiġu indirizzati tkun ibbażata fuq valutazzjoni tal-valur miżjud
potenzjali tal-UE.
52. Peress li xi wħud mill-pagamenti tal-PAK se jkomplu sa 12-il sena wara li l-proposti ta’
politika jkunu ġew ippreżentati, dawn il-proposti jkunu jridu jieħdu kont ta’ xejriet fuq
terminu twil. Fl-aħħar nett, suq uniku agrikolu li jiffunzjona sew huwa kisba importanti talPAK. B’hekk, kif ukoll minħabba l-ekwità, jenħtieġ li l-proposti tal-PAK jindikaw b’mod ċar leffetti distributtivi tagħhom.
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Valutazzjoni tal-objettivi tal-PAK
KRITERJI
2.1. L-objettivi tal-PAK tal-UE jkunu ddefiniti b’mod ċar u jkunu jirriflettu l-ħtiġijiet
identifikati u l-viżjoni fuq terminu twil għall-PAK.
2.2. L-objettivi tal-PAK tal-UE jiġu kkonkretizzati f’miri kwantifikati fil-livell tal-impatti u tarriżultati.
2.3. L-objettivi tal-PAK tal-UE jkunu konsistenti ma’ objettivi oħra ta’ politika tal-UE, kemm
ġenerali kif ukoll settorjali, u ma’ impenji internazzjonali 28.
53. Fil-kuntest ta’ mudell tal-implimentazzjoni bbażat fuq il-prestazzjoni se tkun sfida jerġa’
akbar li jiġu ddefiniti r-riżultati u l-impatti speċifiċi mistennija mill-politika fil-futur. L-UE se
tkun tista’ tikseb l-objettivi tagħha, fil-każ biss li l-Istati Membri, fil-pjanijiet strateġiċi
tagħhom, jimpenjaw lilhom infushom li jilħqu miri tal-prestazzjoni li jkunu ambizzjużi u
rilevanti biżżejjed.
Valutazzjoni tal-inputs tal-PAK
KRITERJI:
3.1. Il-fondi jiġu allokati fuq il-bażi ta’ valutazzjoni tal-ħtiġijiet u ta’ riżultati mistennija.
3.2. Il-fondi jintnefqu fejn jistgħu jiksbu valur miżjud tal-UE sinifikanti.
54. Sfida ewlenija hija li mudell tal-implimentazzjoni bbażat fuq il-prestazzjoni jiġi akkoppjat
ma’ bbaġitjar ibbażat fuq il-prestazzjoni, filwaqt li l-finanzjament ikun jirrifletti l-ħtiġijiet
identifikati u r-riżultati mistennija. Jenħtieġ li jkun hemm rekwiżit ċar biex dawn il-prinċipji
jiġu applikati fit-twassil tal-pjanijiet strateġiċi tal-PAK.
55. Il-Komunikazzjoni ma tindirizzax il-kofinanzjament. Attwalment jeżisti kofinanzjament
għall-Pilastru 2. Il-mudell ġdid tal-implimentazzjoni jkun jgħaqqad iż-żewġ pilastri taħt pjan
strateġiku wieħed. Jekk ikun jeżisti jew ma jkunx jeżisti l-kofinanzjament għandu influwenza
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Pereżempju fil-qafas tal-21 Konferenza tal-Partijiet, l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli u lOrganizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ.
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qawwija fuq il-bilanċ tal-inċentivi li joperaw fl-implimentazzjoni tal-PAK. Il-mudell ġdid talimplimentazzjoni ma jistax jiġi vvalutat mingħajr ma jkun hemm ċarezza dwar il-mekkaniżmi
għall-kofinanzjament. Ir-rati ta’ kofinanzjament mill-UE jridu jkunu jirriflettu l-valur miżjud
tal-UE li jrendu t-tipi u l-oqsma differenti ta’ intervent.
Valutazzjoni tal-proċessi tal-PAK
KRITERJI:
4.1. Il-politika tiġi implimentata permezz ta’ strumenti kosteffettivi bbażati fuq evidenza
soda.
4.2. Ikun hemm konsistenza bejn il-PAK u politiki oħra tal-UE u bejn strumenti differenti
tal-PAK.
4.3. Ir-regoli ta’ implimentazzjoni jkunu sempliċi u ma jikkompromettux il-kosteffettività.
4.4. Jiġu proposti arranġamenti adegwati għat-tranżizzjoni għall-mudell ġdid talimplimentazzjoni.
56. Il-Komunikazzjoni tappoġġa t-tkomplija ta’ pagamenti diretti lill-bdiewa u ħafna millobjettivi li ssemmi diġà huma indirizzati permezz ta’ miżuri eżistenti. Għalhekk huwa
probabbli li l-miżuri li l-Istati Membri se jniedu wara l-2020 se jkunu simili għall-miżuri
attwali.
57. Iċ-ċarezza u l-kwalità aktar wiesgħa tal-pjanijiet strateġiċi tal-PAK se jkunu kruċjali għassuċċess tal-PAK għal wara l-2020. Il-kosteffettività tal-istrumenti li l-Istati Membri se jagħżlu
u/jew ifasslu se tkun trid tiġi ddimostrata f’dawn il-pjanijiet, fuq il-bażi ta’ evidenza soda,
inkluż sorsi xjentifiċi u rendikont tal-miżuri eżistenti. Il-pjanijiet strateġiċi tal-PAK se jkunu
jridu jistipulaw kif l-istrumenti differenti tal-PAK se jikkomplementaw lil xulxin u kif se jiġu
kkoordinati ma’ politiki oħra li jaffettwaw iż-żoni rurali.
58. Jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jimmiraw li jissimplifikaw ir-regoli, filwaqt li
jiffukaw fuq dak li huwa essenzjali għall-prestazzjoni.
59. Xi regoli bażiċi se jibqgħu jkunu meħtieġa fil-livell tal-UE. Jekk jinżammu l-pagamenti
diretti, ir-rekwiżiti bażiċi se jkunu jridu jiġu ddefiniti fid-dritt tal-Unjoni. Ir-regoli tal-UE jridu
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jiżguraw l-ekwità u kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni (inklużi regoli dwar lgħajnuna mill-istat u rekwiżiti tad-WTO).
60. Huwa kruċjali wkoll li jkun hemm biżżejjed żmien disponibbli u li jiġu stabbiliti
arranġamenti adegwati għat-tranżizzjoni għall-mudell ġdid tal-implimentazzjoni.
Valutazzjoni tal-outputs,l- eżiti u l-fatturi esterni tal-PAK
KRITERJI:
5.1. Sistema effettiva tal-prestazzjoni li torbot l-objettivi tal-politika mal-outputs, irriżultati u l-impatti tagħha.
5.2. Ikun hemm rabta ċara bejn il-flus imħallsa mill-baġit tal-UE u l-ilħuq ta’ miri talprestazzjoni maqbula.
5.3. Il-prestazzjoni ta’ politika u fatturi esterni rilevanti jkunu mmonitorjati u l-politika tiġi
aġġustata meta jkun meħtieġ.
61. Sfida ewlenija għall-mekkaniżmu ta’ implimentazzjoni bbażat fuq il-prestazzjoni tal-PAK
għal wara l-2020 hija li jiġi żgurat li l-UE tħallas għal outputs li jkunu rilevanti għal objettivi
tal-UE u li jkunu ġew implimentati. Jenħtieġ li r-rabta bejn il-miri tal-prestazzjoni tal-Istati
Membri u l-objettivi tal-UE tkun iddimostrata fil-pjanijiet strateġiċi tal-PAK. L-aċċertament
dwar il-kisba reali tal-outputs u r-riżultati jrid jiġi minn żewġ sorsi:
• sistemi ta’ ġestjoni u kontroll sodi li fuqhom ikun ibbażat ir-rappurtar tal-ġestjoni u talprestazzjoni, li jagħmel użu akbar minn teknoloġiji moderni għal kontrolli f’ħin reali.
• awditjar estern indipendenti.
62. Biex il-PAK għal wara l-2020 tkun politika bbażata fuq il-prestazzjoni, jenħtieġ li jkun
hemm rabta ċara bejn ir-riżultati miksuba u l-appoġġ finanzjarju riċevut. Tali arranġamenti
jistgħu jiġu applikati kemm għar-relazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri kif ukoll, fejn
ikun fattibbli, għar-relazzjoni bejn l-Istati Membri u azjendi agrikoli jew proġetti individwali.
63. Sabiex tiġi żgurata ġestjoni finanzjarja tajba, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jeħtieġu
informazzjoni f’waqtha dwar jekk il-miżuri jiksbux objettivi ta’ politika b’mod effiċjenti. Din linformazzjoni tkun trid tintuża fejn meħtieġ biex isiru aġġustamenti fil-politika u fl-infiq.
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Jiġi żgurat l-obbligu ta’ rendikont
KRITERJI:
6.1. Ikun hemm katina b’saħħitha ta’ obbligu ta’ rendikont u ta’ awditjar.
64. In-natura tal-bidla fir-rwol tal-Istati Membri u l-Kummissjoni mhijiex ċara filKomunikazzjoni u tkun trid tiġi kkjarifikata fil-proposta leġiżlattiva. Filwaqt li d-dokument
isemmi rwol akbar għall-Istati Membri, hija l-Kummissjoni li tingħata r-rwol ewlieni flapprovazzjoni tal-pjanijiet strateġiċi tal-PAK, magħmulin mill-Istati Membri, “bil-ħsieb li żżid
kemm jista’ jkun il-kontribut tal-PAK għall-għanijiet u l-prijoritajiet tal-UE u biex jintlaħqu lmiri tal-Istati Membri dwar il-klima u l-enerġija”.
65. Jenħtieġ li l-introduzzjoni ta’ mudell ġdid tal-implimentazzjoni tibni fuq elementi aktar
b’saħħithom tal-istrutturi attwali ta’ governanza, inklużi s-sistemi ta' kontroll (bħal-LPIS).
66. L-aċċertament dwar il-prestazzjoni tal-azzjoni tal-UE se jkun element ċentrali fil-mudell
ġdid tal-implimentazzjoni. Sabiex tiġi żgurata ġestjoni finanzjarja tajba, se jkun meħtieġ
jingħata aċċertament mhux biss dwar l-effettività, iżda wkoll dwar l-effiċjenza u l-ekonomija
tal-infiq tal-UE. Fl-istess waqt, kemm il-legalità kif ukoll ir-regolarità tal-infiq tal-UE jkunu
jridu jiġu żgurati.
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ANNESS I – LISTA TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET TAL-QEA LI JSOSTNU DAN ID-DOKUMENT
INFORMATTIV U ANALITIKU
Rapporti Annwali
Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena
finanzjarja 2016
Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena
finanzjarja 2015
Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena
finanzjarja 2014
Rapporti Speċjali
Nru 10/2018: Skema ta' Pagament Bażiku għall-bdiewa – qed topera tajjeb, iżda għandha
impatt limitat fuq is-simplifikazzjoni, l-immirar u l-konverġenza tal-livelli ta’ għajnuna
Nru 05/2018: Enerġija rinnovabbli għal żvilupp rurali sostenibbli: sinerġiji sinifikanti huma
possibbli iżda fil-biċċa l-kbira mhumiex qed jiġu realizzati
Nru 21/2017: Ekoloġizzazzjoni: skema aktar kumplessa ta’ appoġġ għall-introjtu, li għadha
mhijiex ambjentalment effettiva
Nru 16/2017: Programmazzjoni tal-Iżvilupp Rurali: jeħtieġ li jkun hemm inqas kumplessità u
aktar fokus fuq ir-riżultati
Nru 15/2017: Il-kundizzjonalitajiet ex ante u r-riżerva ta’ prestazzjoni fil-qasam ta’ Koeżjoni:
strumenti innovattivi iżda għadhom mhumiex effettivi
Nru 10/2017: Jenħtieġ li l-appoġġ li jingħata mill-UE lil bdiewa żgħażagħ ikun immirat aħjar
biex jitrawwem tiġdid ġenerazzjonali effettiv
Nru 2/2017: In-negozjar, li sar mill-Kummissjoni, tal-Ftehimiet ta’ Sħubija 2014-2020 u lprogrammi fil-qasam tal-Koeżjoni, għall-perjodu 2014-2020: l-infiq qed ikun aktar immirat
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fuq il-prijoritajiet ta’ Ewropa 2000, iżda l-arranġamenti għall-kejl tal-prestazzjoni qed ikunu
dejjem aktar kumplessi
Nru 36/2016: Valutazzjoni tal-arranġamenti għall-għeluq tal-programmi tal-koeżjoni u taliżvilupp rurali għall-2007-2013
Nru 34/2016: Il-Ġlieda kontra l-Ħela tal-Ikel: opportunità għall-UE sabiex ittejjeb l-effiċjenza
fir-riżorsi tal-katina tal-provvista tal-ikel
Nru 31/2016: Infiq ta' mill-inqas euro wieħed minn kull ħamsa mill-baġit tal-UE fuq l-azzjoni
klimatika: qed isir xogħol ambizzjuż, iżda hemm riskju serju li ma jkunx suffiċjenti
Nru 26/2016: Iż-żieda fl-effettività tal-kundizzjonalità u l-ksib ta' simplifikazzjoni għadhom
diffikultużi
Nru 19/2016: L-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE permezz ta’ strumenti finanzjarji –
tagħlimiet li għandhom jinsiltu mill-perjodu tal-programm 2007-2013
Nru 3/2016: Il-ġlieda kontra l-ewtrofikazzjoni fil-Baħar Baltiku: tinħtieġ azzjoni ulterjuri u
aktar effettiva
Nru 1/2016: Is-sistema tal-Kummissjoni għall-kejl tal-prestazzjoni fir-rigward tal-introjtu talbdiewa hija mfassla tajjeb u bbażata fuq data soda?
Nru 25/2015: L-appoġġ mill-UE għall-infrastruttura rurali: il-potenzjal li jinkiseb valur
sinifikattivament akbar għall-flus
Nru 23/2015: Il-kwalità tal-ilma fil-baċin tax-Xmara Danubju: sar progress fl-implimentazzjoni
tad-direttiva qafas dwar l-ilma iżda għad fadal xi jsir
Nru 20/2015: Il-kosteffettività tal-appoġġ taħt l-Iżvilupp Rurali tal-UE għal investimenti mhux
produttivi fl-agrikoltura
Nru 12/2015: Il-prijorità tal-UE li tippromwovi ekonomija rurali bbażata fuq l-għarfien ġiet
affettwata minn ġestjoni ħażina ta’ miżuri ta’ trasferiment tal-għarfien u ta’ konsulenza
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Nru 5/2015: L-istrumenti finanzjarji huma għodda ta' suċċess u promettenti fil-qasam taliżvilupp rurali?
Nru 23/2014: Żbalji fin-nefqa għall-iżvilupp rurali: x’jikkawżahom, u kif qed jiġu indirizzati?
Nru 4/2014: Integrazzjoni tal-objettivi tal-politika tal-UE dwar l-ilma fi ħdan il-PAK: suċċess
parzjali
Nru 12/2013: Jistgħu l-Kummissjoni u l-Istati Membri juru li l-baġit tal-UE allokat għallpolitika ta’ żvilupp rurali jintnefaq tajjeb?
Nru 10/2013: Politika Agrikola Komuni: L-appoġġ speċifiku pprovdut taħt l-Artikolu 68 tarRegolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 huwa mfassal u implimentat tajjeb?”
Nru 8/2013: Appoġġ għat-titjib tal-valur ekonomiku tal-foresti mill-Fond Agrikolu Ewropew
għall-Iżvilupp Rurali
Nru 6/2013: L-Istati Membri u l-Kummissjoni kisbu l-aħjar kwalità meta mqabbla mal-prezz
bil-miżuri għad-diversifikazzjoni tal-ekonomija rurali?
Nru 1/2013: L-appoġġ tal-UE lill-industrija tal-ipproċessar tal-ikel kien effettiv u effiċjenti fiżżieda tal-valur lill-prodotti agrikoli?
Nru 8/2012: Identifikazzjoni ta’ għajnuna għall-modernizzazzjoni tal-azjendi agrikoli
Nru 7/2011: L-appoġġ agroambjentali huwa mfassal u ġestit tajjeb?
Dokumenti oħra
Dokument Informattiv u Analitiku: Il-futur tal-finanzi tal-UE: nirriformaw il-mod kif jopera lbaġit tal-UE (2018)
Analiżi Panoramika: Azzjoni tal-UE f'dak li jirrigwarda l-enerġija u t-tibdil fil-klima (2017)
Dokument Informattiv u Analitiku: Il-baġit tal-UE: wasal iż-żmien għal riforma? Dokument
informattiv dwar ir-rieżami ta’ nofs it-terminu tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 20142020 (2016)
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Analiżi Panoramika: Nagħmlu l-aħjar użu minn flus l-UE: analiżi panoramika tar-riskji għallġestjoni finanzjarja tal-baġit tal-UE (2014)
Analiżi Panoramika: Lakuni, duplikazzjonijiet u sfidi: analiżi panoramika tal-arranġamenti talUE fir-rigward tal-obbligu ta’ rendikont u tal-awditjar pubbliku (2014)
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ANNESS II – OBJETTIVI TAL-PAK FIT-TRATTAT

Objettivi tal-PAK fit-Trattat (l-Art. 39 TFUE):
•

li tkabbar il-produzzjoni agrikola billi
tippromwovi progress tekniku u billi
tassigura l-iżvilupp razzjonali ta’
produzzjoni agrikola u l-aħjar
utilizzazzjoni possibbli tal-fatturi ta’
produzzjoni, speċjalment tan-nies taxxogħol;

Objettivi orizzontali rilevanti
tat-Trattat:
•

promozzjoni ta' livell għoli
ta' impjieg (l-Artikolu 9),

•

ħarsien tal-ambjent għallpromozzjoni ta’ żvilupp
sostenibbli (l-Artikolu 11),

•

li tassigura b’dan il-mod livell ġust ta’
għajxien għall-popolazzjoni agrikola,
partikolarment billi tkabbar il-qligħ
individwali tal-ħaddiema fl-agrikoltura;

•

ħarsien tal-konsumatur (lArtikolu 12) u ħtiġijiet talbenessri tal-annimali (lArtikolu 13),

•

li tagħmel is-swieq stabbli;

•

•

li tiggarantixxi d-disponibilità talprovvisti;

saħħa pubblika (lArtikolu 168(1)), u

•

•

li tassigura prezzijiet raġonevoli filkonsenja tal-prodotti lill-konsumatur

koeżjoni ekonomika,
soċjali u territorjali (lArtikoli 174 sa 178).

Objettivi tal-PAK għall-2014-2020 (l-Art. 110 (2) tar-Regolament (UE) Nru
1306/2013):
• produzzjoni vijabbli tal-ikel, b'enfasi fuq l-introjtu agrikolu, il-produttività
agrikola u l-istabbiltà tal-prezz;
• ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-azzjoni klimatika, b'enfasi fuq lemissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, il-bijodiversità, il-ħamrija u l-ilma; u
• żvilupp territorjali bbilanċjat, b'enfasi fuq l-impjiegi rurali, it-tkabbir u l-faqar
fiż-żoni rurali
Objettivi tal-PAK għar-riforma għal wara l-2020 (mill-Komunikazzjoni talKummissjoni dwar il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja):
• jitrawwem settur agrikolu reżiljenti u intelliġenti;
• jissaħħu l-kura ambjentali u l-azzjoni klimatika u jingħata kontribut lill-għanijiet
ambjentali u klimatiċi tal-UE;
• tissaħħaħ in-nisġa soċjoekonomika taż-żoni rurali.
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