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Stqarrija għall-istampa

Il-Lussemburgu, it-13 ta’ Marzu 2020

Il-politika agrikola tal-UE tinsab fi tranżizzjoni: jeħtieġ li jkun
hemm kontinwità kif ukoll regoli ċari, jgħidu l-Awdituri
L-ilħuq ta' ftehim dwar il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) tal-UE għall-2021-2027 u l-Politika
Agrikola Komuni għall-perjodu wara l-2020 (PAK) iddewwem. Din hija r-raġuni għalfejn ilKummissjoni Ewropea pproponiet regoli tranżizzjonali għall-PAK fl-2021, biex tkompli
tiffinanzja lill-bdiewa tal-UE u l-iżvilupp rurali wara l-iskadenza tal-politika attwali fl-2020 u
sakemm tidħol fis-seħħ PAK ġdida. F’opinjoni ġdida, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri twissi li dan
id-dewmien se jipposponi mill-inqas b’sena l-politika agrikola tal-UE potenzjalment aktar
ambizzjuża. Jenħtieġ li dan iż-żmien addizzjonali jintuża biex jiġu indirizzati l-isfidi klimatiċi u
ambjentali ppreżentati fil-Patt Ekoloġiku, tiġi żgurata governanza robusta tal-PAK tal-ġejjieni u
jiġi msaħħaħ il-qafas tal-prestazzjoni tagħha, jgħidu l-awdituri.
Il-Kummissjoni pproponiet l-estensjoni tal-qafas legali eżistenti u li l-politika tkompli tiġi
ffinanzjata fuq il-bażi tal-ammonti li hija pproponiet għall-QFP għall-perjodu wara l-2020. Dan irregolament tranżitorju propost għandu l-għan li jipprovdi ċertezza u kontinwità fl-għoti ta’
appoġġ, kif ukoll li jtaffi t-tranżizzjoni mill-perjodu attwali għal dak li jmiss. Ir-regoli tranżizzjonali
proposti għall-2021 jassumu li l-PAK il-ġdida – li inizjalment kienet ippjanata li tibda fl1 ta’ Jannar 2021 – se tiddewwem b’sena. L-awdituri analizzaw jekk ir-regoli proposti humiex ċari
mil-lat legali u prudenti mil-lat finanzjarju, u analizzaw ukoll l-implikazzjonijiet tagħhom għall-PAK
għall-perjodu wara l-2020.
Is-sitwazzjoni attwali tat-taħditiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tindika li l-applikazzjoni
tal-qafas legali l-ġdid u tal-pjanijiet strateġiċi tal-PAK mill-2022 tista’ tkun diffikultuża,”jgħid Joao
Figueiredo, il-Membru tal-QEA responsabbli għall-opinjoni. “Jenħtieġ li dan il-perjodu ta’ żmien
jintuża biex jiġu indirizzati l-problemi li qajjimna, speċjalment fir-rigward tal-isfidi klimatiċi u
ambjentali.”
Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti lill-Istati Membri l-possibbiltà li jestendu l-programmi taliżvilupp rurali tagħhom b’sena, jiġifieri sa tmiem l-2021. L-awdituri jenfasizzaw li l-Istati Membri
jenħtieġ li jkomplu jsegwu mill-inqas l-istess ambizzjonijiet ambjentali u klimatiċi jew ogħla,
bħalma għamlu sa issa, bi kwalunkwe “fond ġdid” użat taħt regoli antiki. L-awdituri josservaw
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ukoll l-attenzjoni akbar fuq il-pagamenti lil bdiewa mhux ġenwini li akkwistaw art agrikola biex
jirċievu pagamenti taħt il-PAK, u jappellaw lill-Kummissjoni u lil dawk li jfasslu l-politika biex jużaw
is-sena addizzjonali biex jivvalutaw ir-riskji relatati u l-ħtieġa li jiġu riveduti l-kriterji stipulati filproposti leġiżlattivi għall-PAK ta’ wara l-2020. L-awdituri jindikaw ukoll li l-valutazzjoni ex post talperjodu attwali ġiet posposta għal tmiem l-2026, li jfisser li l-Kummissjoni tkun ħejjiet il-proposta
tagħha għall-PAK ta’ wara l-2027 mingħajr ma tkun ivvalutat bis-sħiħ il-prestazzjoni tal-PAK għallperjodu 2014-2020.
Noti lill-edituri
Fl-2018, il-Kummissjoni pproponiet PAK ġdida għall-perjodu wara l-2020 – b’effett mill1 ta’ Jannar 2021 – li taħtha l-pagamenti ma jkunux jibqgħu jsiru sempliċiment biex jiġu ssodisfati
r-regoli, iżda jkunu wkoll ibbażati fuq il-prestazzjoni bi tqabbil mal-objettivi speċifikati fi pjanijiet
strateġiċi tal-Istati Membri. Fl-istess sena, il-QEA ħarġet l-Opinjoni Nru 7/2018 dwar ir-riforma
proposta, li tosserva li din ma laħqitx l-ambizzjonijiet tal-UE għal approċċ aktar ekoloġiku u aktar
robust ibbażat fuq il-prestazzjoni.
Skont il-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni rigward il-PAK għall-perjodu wara l-2020, ikun jeħtieġ
li l-Istati Membri jippreżentaw il-pjanijiet strateġiċi tagħhom lill-Kummissjoni sal1 ta’ Jannar 2020. Jekk fl-2020 ma jintlaħaqx ftehim dwar il-QFP il-ġdid, il-limiti massimi attwali
jkunu japplikaw ukoll fl-2021. Ir-regolament tranżitorju jikkonċerna l-appoġġ mill-Fond Agrikolu
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG), u
jaffettwa bosta aspetti tal-PAK, inklużi l-impenji pluriennali, l-ambizzjoni ambjentali u klimatika, liskedi ta’ ħlasijiet u l-arranġamenti ta’ evalwazzjoni.
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tikkontribwixxi għal Regolamentazzjoni Aħjar fl-Unjoni Ewropea
anki billi tippubblika opinjonijiet dwar proposti għal leġiżlazzjoni ġdida jew riveduta b’impatt
finanzjarju. Dawn l-opinjonijiet jintużaw mill-awtoritajiet leġiżlattivi — il-Parlament Ewropew u lKunsill — fix-xogħol leġiżlattiv li jwettqu.
L-Opinjoni tal-QEA Nru 1/2020 dwar ir-regolament tranżitorju propost mill-Kummissjoni relatat
mal-PAK fl-2021 u l-osservazzjonijiet tal-QEA fil-qosor tal-2019 dwar il-proposti leġiżlattivi talKummissjoni għall-QFP li jmiss huma disponibbli fuq is-sit web tal-QEA eca.europa.eu.
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