Konsultazzjoni pubblika
“Il-Modernizzazzjoni u s-Simplifikazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni”
PUNTI EWLENIN
Ċifri bażiċi:
322 916 sottomissjoni (inklużi kampanji kbar pubbliċi)
1 423 dokumenti ta’ pożizzjoni
58 520 tweġiba għal kwestjonarju online:
o 21 386 bidwi (36.5 %)
o 27 893 ċittadin ieħor (47.7 %)
o 9241 organizzazzjoni (15,8%) li jkopru kumpaniji privati, l-awtoritajiet pubbliċi, lorganizzazzjonijiet tal-kummerċ, tan-negozju jew tal-professjonisti, l-NGOs u lpjattaformi, u r-riċerka u d-dinja akkademika.

Interess pubbliku sinifikanti dwar l-agrikoltura, iż-żoni rurali u l-PAK
Il-konsultazzjoni pubblika dwar “Il-Modernizzazzjoni u s-Simplifikazzjoni tal-Politika
Agrikola Komuni” tikkonferma livell għoli ta’ interess pubbliku dwar l-agrikoltura, l-ikel, u
l-PAK: it-322 916 sottomissjoni rċevuti jinkludu kampanji kbar organizzati u 58 520
tweġiba għal dan il-kwestjonarju online minn individwi u organizzazzjonijiet kif ukoll
1423 dokument ta’ pożizzjoni.
Dan il-livell ta’ parteċipazzjoni jaqbeż l-aspettattivi u jaqbeż sewwa l-parteċipazzjoni taċċittadini tal-UE fil-konsultazzjonijiet ta’ qabel dwar il-futur tal-PAK (id-dibattitu pubbliku
tal-2010 laħaq total ta’ 5700 sottomissjoni).
Aktar importanti minn hekk, permezz ta’ din il-konsultazzjoni pubblika, il-Kummissjoni
Ewropea rnexxielha tiġbor l-iktar firxa wiesgħa possibbli ta’ fehmiet u tħassib dwar lagrikoltura tal-UE u tkabbar id-dibattitu dwar il-PAK għal pubbliku usa’.
Dan l-interess soċjali estensiv għal darb’oħra qed juri li l-agrikoltura u l-PAK jikkonċernaw

Agrikoltura
u Żvilupp
Rurali

is-soċjetà Ewropea kollha kemm hi u li l-impatti tal-PAK imorru ferm lil hinn mill-komunità
agrikola.

Iż-żamma ta’ Politika Agrikola Komuni b’saħħitha fil-livell tal-UE

L-eżitu tal-konsultazzjoni pubblika juri interess kbir li tinżamm politika komuni tal-UE
dwar l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali. Qed joħroġ kunsens dwar il-valur miżjud tal-UE
tal-PAK.
Il-ħtieġa li jiġu garantiti kundizzjonijiet ekwi fi ħdan is-suq uniku u l-eżistenza ta’ sfidi
transkonfinali bħas-sigurtà tal-ikel, l-ambjent u l-bidla fil-klima (bi tweġiba pożittiva ta’ aktar
minn 90% tar-rispondenti) qed jidhru li huma r-raġunijiet ewlenin li jiġġustifikaw politika
agrikola komuni ġestita fil-livell tal-UE. Ġustifikazzjonijiet oħra jinkludu l-ħtieġa li jkun
hemm pożizzjoni komuni fil-livell internazzjonali (83 %), il-ħtieġa li tinżamm il-koeżjoni
ekonomika, soċjali u territorjali madwar l-UE (86 %) kif ukoll il-ħtieġa għal qafas komuni
għall-qsim tal-aħjar prattiki (91%). Hemm ukoll appoġġ wiesa’ għal baġit komuni peress li
dan huwa meqjus aktar effiċjenti (62%).
Barra minn hekk, b’konsensus fost il-partijiet interessati differenti, l-UE toħroġ bħala l-livell
xieraq ta’ gvern biex timmitiga u tadatta l-impatt tat-tibdil fil-klima (85%), tikkontribwixxi
lejn livell għoli ta’ protezzjoni ambjentali madwar l-UE (73%), tindirizza l-inċertezzi fis-suq
(67%) u tħeġġeġ il-forniment ta’ prodotti tajbin għas-saħħa u prodotti ta’ kwalità (62%).
Hemm fehmiet differenti bejn il-bdiewa u ċ-ċittadini l-oħra f’dak li jirrigwarda l-iżgurar ta’
livell tal-għajxien ġust għall-popolazzjoni agrikola, li jiġi żgurat forniment tal-ikel bi
prezzijiet raġonevoli u l-iżvilupp taż-żoni rurali.
Filwaqt li hemm kunsens dwar il-ħtieġa għal azzjoni mill-UE (u ta’ oppożizzjoni ċara għarrinazzjonalizzazzjoni tal-politiki), il-pożizzjonijiet provduti minn organizzazzjonijiet talpartijiet interessati jvarjaw f’dak li jirrigwarda l-allokazzjoni speċifika tar-responsabbiltajiet
bejn l-UE u l-Istati Membri: filwaqt li xi partijiet interessati qed jitolbu għal aktar flessibbiltà
fil-livell nazzjonali/reġjonali, biex jadattaw l-implimentazzjoni tal-politika għall-bżonnijiet
speċifiċi lokali tagħhom, organizzazzjonijiet oħrajn qed jitolbu għal azzjoni aktar b’saħħitha
fil-livell tal-UE sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi.

Il-konferma ta’ sfidi fil-ġejjieni
Il-konsultazzjoni pubblika tenfasizza l-istandard ta’ għajxien ġust għall-bdiewa, ilpressjonijiet fuq l-ambjent u t-tibdil fil-klima (kemm mitigazzjoni kif ukoll adattament)
bħala l-aktar tliet sfidi urġenti li l-agrikoltura Ewropea u ż-żoni rurali jkollhom jiffaċċjaw.
Fl-istess ħin, dan juri l-konoxxenza pubblika qawwija tal-livell aktar baxx ta’ dħul mill-biedja
meta mqabbel mal-medja tal-UE (88%), u l-fatt li l-bdiewa jirċievu sehem limitat talprezzijiet li l-konsumaturi jħallsu (97%) kif ukoll tal-eżistenza ta’ rekwiżiti ta’ produzzjoni
aktar stretti fl-UE minn pajjiż barra mill-UE (87%). L-aċċess għall-art u l-profittabbiltà baxxa
huma identifikati b’mod ċar bħala l-aktar ostakli rilevanti biex wieħed isir bidwi.
F’dak li għandu x’jaqsam mal-isfidi ambjentali, ir-rispondenti (kemm il-bdiewa kif ukoll ilpersuni li mhumiex bdiewa) qed jagħtu prijorità b’mod ċar għall-ħarsien tal-bijodiversità, ittnaqqis tad-degradazzjoni tal-ħamrija u għall-użu aktar sostenibbli ta’ pestiċidi u fertilizzanti.
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Il-ħtieġa għal politika aktar sempliċi u aktar effettiva
Il-parteċipanti għall-konsultazzjoni pubblika jqisu li l-PAK attwali tindirizza dawn l-isfidi
b’suċċess sa ċertu punt biss (57%). Din il-fehma hija kondiviża fost tipi differenti ta’
rispondenti (il-bdiewa, iċ-ċittadini u organizzazzjonijiet oħrajn).
It-tipi kollha ta’ rispondenti (il-bdiewa, iċ-ċittadini u organizzazzjonijiet oħrajn) jikkondividu
wkoll tweġiba negattiva meta jivvalutaw sa liema punt il-PAK qed tindirizza l-isfidi
ambjentali (63%).
L-eċċess ta’ burokrazija u n-nuqqas ta’ attenzjoni għas-sostenibbiltà ta’ spiss jiġu enfasizzati
bħala l-problemi ewlenin/l-ostakli li jipprevjenu l-politika attwali milli twassal l-objettivi
tagħha b’suċċess. Fl-istess ħin, it-“titjib ekoloġiku”, l-applikazzjonijiet għall-għajnuna u lkontrolli huma identifikati bħala l-aktar ta’ piż u bħala l-iktar elementi kumplessi. Is-sejħa
għal tnaqqis tal-piż amministrattiv hi domanda ġenerali fid-dokumenti sottomessi mill-bdiewa
u l-amministrazzjonijiet pubbliċi.

Perċezzjonijiet differenti dwar l-ekonomija u l-ambjent...
Meta ġie mistoqsi dwar il-kontribuzzjonijiet tal-bdiewa lis-soċjetà tagħna, ħarġu fehmiet
kontrastanti: il-bdiewa iqisu lilhom infushom bħala responsabbli għall-provvista ta’ prodotti
sikuri, diversifikati u tajbin għas-saħħa, kif ukoll biex jiżguraw li jkun hemm biżżejjed ikel
disponibbli; iċ-ċittadini l-oħra jaraw ukoll il-bdiewa bħala fornituri ta’ prodotti tajbin għassaħħa u sikuri iżda dan ir-rwol produttiv jimxi id f’id mar-responsabilità biex jiġi protett lambjent u jkunu żgurati s-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali.
Dawn il-fehmiet differenti joħorġu wkoll fid-definizzjoni tal-objettivi tal-PAK: filwaqt li lbdiewa jiffokaw fuq l-iżgurar ta’ standard ta’ għajxien ġust għalihom, ċittadini oħra jagħtu
iktar attenzjoni lill-provvista ta’ prodotti tajbin għas-saħħa u ta’ kwalità u l-kontribut għal
livell għoli ta’ ħarsien ambjentali.
Ir-rispondenti ma qablux ukoll waqt li kienu qed jeżaminaw ir-rwol tal-PAK fir-rigward tal10 prijoritajiet tal-Kummissjoni għall-2014-2020: filwaqt li l-bdiewa jqisu li l-PAK
għandha tagħmel aktar biex issaħħaħ l-investiment, it-tkabbir u l-impjiegi kif ukoll biex
issaħħaħ is-suq uniku tal-UE, iċ-ċittadini l-oħra jiffukaw l-attenzjoni fuq il-mitigazzjoni u ladattament tat-tibdil fil-klima u l-provvista tal-enerġija rinnovabbli.

... u domandi ġodda tas-soċjetà
Madankollu, lil hinn mill-objettivi ekonomiċi u ambjentali diġà magħrufa, il-konsultazzjoni
pubblika tikkonferma t-talba biex tingħata aktar attenzjoni għal domandi ġodda tas-soċjetà flambitu tal-Politika Agrikola Komuni.
Fid-domandi għal objettivi ġodda għall-PAK ħarġu l-benessri tal-annimali, il-biedja organika
u prodotti ta’ kwalità. Fil-kontributi bil-miktub sottomessi mill-parteċipanti li mhumiex
bdiewa u ċerti partijiet interessati dehru wkoll il-protezzjoni tal-konsumatur u linkorporazzjoni tal-istandards tas-saħħa.
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Ftehim dwar is-sejħa għal qafas modern u PAK aktar sempliċi
Ir-rispondenti għall-konsultazzjoni pubblika jaqblu mal-ħtieġa li jipprovdu appoġġ għad-dħul
għall-bdiewa (66 %) kif ukoll mal-ħtieġa li titjieb il-pożizzjoni tal-bdiewa fil-katini ta’ valur
(96%), il-ħtieġa li jiġu appoġġati investimenti mmirati (81%) u l-ħtieġa li jiġu pprovduti aktar
benefiċċji għall-ambjent u għall-klima (77%).
Meta mistoqsija liema kriterji għandhom jintużaw għall-allokazzjoni ta’ appoġġ dirett, ilbdiewa jagħtu preferenza ċara għall-kumpens tal-attivitajiet tal-biedja f’Żoni
b’Limitazzjonijiet Naturali/Żoni ta’ Valur Naturali Għoli, l-istabbiliment tal-limiti fl-appoġġ
għal benefiċjarji kbar (capping) u l-appoġġ għal bdiewa żgħażagħ. Iċ-ċittadini l-oħra
jikkunsidraw li l-prattiki bl-ogħla benefiċċji ambjentali kif ukoll il-produtturi ż-żgħar
għandhom jingħataw l-attenzjoni fl-allokazzjoni ta’ appoġġ dirett.
L-ilma (il-kwalità u l-kwantità), il-protezzjoni u l-bijodiversità tal-ħamrija joħorġu b’mod ċar
bħala l-objettivi ambjentali l-iktar rilevanti taħt il-PAK. B’mod parallel, l-azzjonijiet l-iktar
rilevanti li huma kkunsidrati li jindirizzaw aħjar il-bidla fil-klima huma t-tnaqqis talemmissjonijiet GHG, il-ħżin u s-sekwestru tal-karbonju, l-adattazzjoni tal-bidla fil-klima, kif
ukoll id-diversifikazzjoni tas-sistemi tal-biedja. F’dan il-qasam, il-bdiewa ġeneralment jaqblu
fuq l-idea li l-PAK tkun aktar sempliċi jekk tingħata aktar għażla f’termini ta’ miżuri
ambjentali.
Fl-aħħar nett, f’termini ta’ suġġerimenti speċifiċi għas-simplifikazzjoni, hemm qbil ċar fost ilpartijiet interessati dwar l-effetti pożittivi li titnaqqas id-duplikazzjoni bejn il-miżuri talIżvilupp Rurali u miżuri oħra tal-PAK (69%), l-użu aħjar ta’ bażijiet tad-dejta u t-teknoloġiji
(ir-remote sensing, l-ismart phones) biex jitnaqqsu l-ispezzjonijiet tal-irziezet (62%) kif ukoll
l-użu aktar estensiv tal-għodod tal-gvern elettroniku (63%).

Il-passi li jmiss
It-tweġibiet għall-konsultazzjoni pubblika online kif ukoll sommarju tar-riżultati talkonsultazzjoni pubblika miftuħa se jiġu ppubblikati fis-sit tal-internet li ġej:
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_mt
Ir-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika online, flimkien ma’ attivitajiet oħra ta’ konsultazzjoni,
se jikkontribwixxu għall-Komunikazzjoni dwar “Il-Modernizzazzjoni u s-Simplifikazzjoni
tal-Politika Agrikola Komuni”, kif ukoll fl-evalwazzjoni tal-impatt fuq il-futur tal-PAK.
Il-kontribuzzjonijiet riċevuti matul il-konsultazzjoni pubblika ma jistgħux jitqiesu bħala lpożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea u s-servizzi tagħha.
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