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Emenda 1
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
2a.
Jinsisti li m'għandu jkun hemm
ebda tnaqqis ulterjuri fil-baġit talagrikoltura, speċjalment minħabba l-fatt
li s-settur agrikolu ta' spiss jiġi affettwat
minn kriżijiet li jeħtieġu rispons
baġitarju;
Or. en

Emenda 2
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2b (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
2b.
Jinnota li s-sena baġitarja 2020
hija l-aħħar waħda tal-perjodu tal-QFP
attwali u għaldaqstant jisħaq fuq limportanza ta' preparazzjoni u
adattament bla xkiel għall-perjodu
finanzjarju l-ġdid fejn għandu jiġi żgurat
standard ġust għall-għajxien tal-bdiewa;
Or. en

Emenda 3
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2c (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
2c.
Jinsab imħasseb ħafna dwar ilkonsegwenzi baġitarji ta' Brexit mingħajr
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ftehim u, billi l-bdiewa jeħtiġilhom
jippjanaw minn qabel l-attivitajiet
tagħhom, jopponi bil-qawwa kwalunkwe
tnaqqis mhux mistenni tal-allokazzjonijiet
tal-PAK fl-2020 f'każ li ma jintlaħaq ebda
ftehim bejn l-Unjoni u r-Renju Unit;
Or. en

Emenda 4
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2d (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
2d.
Jinnota li l-appoġġ baġitarju talUnjoni għal tipi ta' agrikoltura li jagħmlu
ħsara lill-ambjent iwassal għal spejjeż
esternalizzati, li sussegwentement jitħallsu
minn fondi pubbliċi oħra; jisħaq li dan
mhuwiex użu effiċjenti tal-baġit; jinnota li
approċċi ta' sistema globali bħallagroekoloġija jwasslu għal inqas
esternalitajiet negattivi u huma użu aktar
effiċjenti tal-baġit f'dan ir-rigward;
Or. en

Emenda 5
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2e (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
2e.
Jissottolinja li l-baġit tal-Unjoni
għandu jkun koerenti mal-objettivi talFtehim ta' Pariġi;
Or. en
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Emenda 6
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2f (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
2f.
Ifakkar li, f'Marzu 2017, lECOFIN talab lill-Istati Membri jonfqu
ammont ogħla bħala finanzjament għallklima mill-baġit tal-Unjoni matul il-bqija
tal-perjodu tal-QFP attwali, minħabba limpenji addizzjonali li ttieħdu fil-COP 21
f'Pariġi; jesprimi tħassib dwar in-nuqqas
ta' żieda fl-infiq, meta jitqiesu l-impenji
tal-Unjoni fi ħdan il-Ftehim ta' Pariġi kif
ukoll il-mira tal-Parlament Ewropew stess
għal nefqa ta' 30 % relatata mal-klima filQFP li jmiss, dak għal 2021-2027;
Or. en

Emenda 7
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2g (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
2g.
Ifakkar li, skont il-Qorti Ewropea
tal-Awdituri (QEA), jeżisti riskju serju li
ma tintlaħaqx il-mira li l-infiq relatat
mal-klima fil-baġit tal-Unjoni għall-20142020 tkun tal-inqas 20 %; jiddispjaċih li
hekk kif inhuwa abbozzat il-baġit ġenerali
għall-2020, minkejja l-allokazzjoni tiegħu
ta' 21 % għall-infiq relatata mal-klima, ilbaġit tal-Unjoni għall-2014-2020 ser
jikseb biss 19,7 % tal-infiq relatat malklima; jinnota li dan jirrappreżenta
nuqqas ta' EUR 3,5 biljun fin-nefqa
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relatata mal-klima meta mqabbla malmira;
Or. en

Emenda 8
Clara Aguilera
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

3.
Jiddispjaċih għat-tnaqqis flapproprjazzjonijiet proposti millKummissjoni għall-organizzazzjonijiet
produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix (EUR 14,6 miljun), li jista' jħalli effett
negattiv fuq il-kontribut dejjem akbar
tagħhom biex is-setgħa ta' negozjar filkatina tal-provvista tal-ikel terġa' tiġi
bbilanċjata mill-ġdid; jiddispjaċih dwar innuqqas ta' approprjazzjonijiet għas-settur
tal-laħam tat-tjur li jbati minn distorsjoni
inġusta fil-kummerċ mal-Ukrajna;

3.
Jirrifjuta t-tnaqqis flapproprjazzjonijiet proposti millKummissjoni għall-organizzazzjonijiet
produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix (EUR 14,6 miljun), li jista' jħalli effett
negattiv fuq il-kontribut dejjem akbar
tagħhom biex is-setgħa ta' negozjar filkatina tal-provvista tal-ikel terġa' tiġi
bbilanċjata mill-ġdid; jiddispjaċih dwar innuqqas ta' approprjazzjonijiet għas-settur
tal-laħam tat-tjur li jbati minn distorsjoni
inġusta fil-kummerċ mal-Ukrajna;
Or. en

Emenda 9
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

3.
Jiddispjaċih għat-tnaqqis flapproprjazzjonijiet proposti millKummissjoni għall-organizzazzjonijiet
produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix (EUR 14,6 miljun), li jista' jħalli effett
negattiv fuq il-kontribut dejjem akbar
tagħhom biex is-setgħa ta' negozjar filkatina tal-provvista tal-ikel terġa' tiġi
bbilanċjata mill-ġdid; jiddispjaċih dwar in-

3.
Jopponi bis-sħiħ it-tnaqqis flapproprjazzjonijiet proposti millKummissjoni għall-organizzazzjonijiet
produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix (EUR 14,6 miljun), li jista' jħalli effett
negattiv fuq il-kontribut dejjem akbar
tagħhom biex is-setgħa ta' negozjar filkatina tal-provvista tal-ikel terġa' tiġi
bbilanċjata mill-ġdid; jiddispjaċih dwar in-
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nuqqas ta' approprjazzjonijiet għas-settur
tal-laħam tat-tjur li jbati minn distorsjoni
inġusta fil-kummerċ mal-Ukrajna;

nuqqas ta' approprjazzjonijiet għas-settur
tal-laħam tat-tjur li jbati minn distorsjoni
inġusta fil-kummerċ mal-Ukrajna;
Or. en

Emenda 10
Juan Ignacio Zoido Álvarez
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

3.
Jiddispjaċih għat-tnaqqis flapproprjazzjonijiet proposti millKummissjoni għall-organizzazzjonijiet
produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix (EUR 14,6 miljun), li jista' jħalli effett
negattiv fuq il-kontribut dejjem akbar
tagħhom biex is-setgħa ta' negozjar filkatina tal-provvista tal-ikel terġa' tiġi
bbilanċjata mill-ġdid; jiddispjaċih dwar innuqqas ta' approprjazzjonijiet għas-settur
tal-laħam tat-tjur li jbati minn distorsjoni
inġusta fil-kummerċ mal-Ukrajna;

3.
Jiddispjaċih għat-tnaqqis flapproprjazzjonijiet proposti millKummissjoni għall-organizzazzjonijiet
produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix (EUR 14,6 miljun), li jista' jħalli effett
negattiv fuq il-kontribut dejjem akbar
tagħhom biex is-setgħa ta' negozjar filkatina tal-provvista tal-ikel terġa' tiġi
bbilanċjata mill-ġdid; f'dan ir-rigward, ilKummissjoni għandha tiżgura li lpagamenti għal dan is-settur ma
jitnaqqsux; jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta'
approprjazzjonijiet għas-settur tal-laħam
tat-tjur li jbati minn distorsjoni inġusta filkummerċ mal-Ukrajna;
Or. en

Emenda 11
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

3.
Jiddispjaċih għat-tnaqqis flapproprjazzjonijiet proposti millKummissjoni għall-organizzazzjonijiet
produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix (EUR 14,6 miljun), li jista' jħalli effett
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negattiv fuq il-kontribut dejjem akbar
tagħhom biex is-setgħa ta' negozjar filkatina tal-provvista tal-ikel terġa' tiġi
bbilanċjata mill-ġdid; jiddispjaċih dwar innuqqas ta' approprjazzjonijiet għas-settur
tal-laħam tat-tjur li jbati minn distorsjoni
inġusta fil-kummerċ mal-Ukrajna;

negattiv fuq il-kontribut dejjem akbar
tagħhom biex is-setgħa ta' negozjar filkatina tal-provvista tal-ikel terġa' tiġi
bbilanċjata mill-ġdid, billi l-bdiewa jiġu
affettwati b'mod dirett; jiddispjaċih dwar
in-nuqqas ta' approprjazzjonijiet għassettur tal-laħam tat-tjur li jbati minn
distorsjoni inġusta fil-kummerċ malUkrajna;
Or. en

Emenda 12
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

3.
Jiddispjaċih għat-tnaqqis flapproprjazzjonijiet proposti millKummissjoni għall-organizzazzjonijiet
produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix (EUR 14,6 miljun), li jista' jħalli effett
negattiv fuq il-kontribut dejjem akbar
tagħhom biex is-setgħa ta' negozjar filkatina tal-provvista tal-ikel terġa' tiġi
bbilanċjata mill-ġdid; jiddispjaċih dwar innuqqas ta' approprjazzjonijiet għas-settur
tal-laħam tat-tjur li jbati minn distorsjoni
inġusta fil-kummerċ mal-Ukrajna;

3.
Jiddispjaċih għat-tnaqqis flapproprjazzjonijiet proposti millKummissjoni għall-organizzazzjonijiet
produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix (EUR 14,6 miljun), li jista' jħalli effett
negattiv fuq il-kontribut dejjem akbar
tagħhom biex is-setgħa ta' negozjar filkatina tal-provvista tal-ikel terġa' tiġi
bbilanċjata mill-ġdid; jiddispjaċih dwar innuqqas ta' approprjazzjonijiet għas-settur
tal-laħam tat-tjur u jissuġġerixxi lallokazzjoni ta' fondi fit-taqsima "Miżuri
oħra għall-majjal, pollam, bajd,
apikoltura, prodotti oħra mill-annimali"
ta' EUR 25 miljun bħala appoġġ għassettur tat-tjur li jbati minn distorsjoni
inġusta fil-kummerċ mal-Ukrajna;
Or. en

Emenda 13
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
PE639.812v01-00

MT

8/29

AM\1186454MT.docx

Abbozz ta' opinjoni

Emenda

3.
Jiddispjaċih għat-tnaqqis flapproprjazzjonijiet proposti millKummissjoni għall-organizzazzjonijiet
produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix (EUR 14,6 miljun), li jista' jħalli effett
negattiv fuq il-kontribut dejjem akbar
tagħhom biex is-setgħa ta' negozjar filkatina tal-provvista tal-ikel terġa' tiġi
bbilanċjata mill-ġdid; jiddispjaċih dwar innuqqas ta' approprjazzjonijiet għas-settur
tal-laħam tat-tjur li jbati minn distorsjoni
inġusta fil-kummerċ mal-Ukrajna;

3.
Jiddispjaċih għat-tnaqqis flapproprjazzjonijiet proposti millKummissjoni għall-organizzazzjonijiet
produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix (EUR 14,6 miljun), li jista' jħalli effett
negattiv fuq il-kontribut dejjem akbar
tagħhom biex is-setgħa ta' negozjar filkatina tal-provvista tal-ikel terġa' tiġi
bbilanċjata mill-ġdid; jiddispjaċih dwar innuqqas ta' approprjazzjonijiet għas-settur
tal-laħam tat-tjur li jbati minn distorsjoni
inġusta fil-kummerċ;
Or. en

Emenda 14
Giuseppe Milazzo
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
3a.
Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta'
kumpens għat-tnaqqis ta'
approprjazzjonijiet propost millKummissjoni għall-produtturi tal-frott u lħaxix fl-Unjoni, settur li qiegħed jiffaċċja
kriżi serja, minħabba aġenti erbivori jew
patoloġiċi bħall-virus Tristeza għallarinġ, il-Mal secco għal-lumi, itTuta absoluta għat-tadam u xXylella fastidiosa għas-siġar taż-żebbuġ;
jitlob għaldaqstant li, minkejja t-tnaqqis
fl-approprjazzjonijiet, jiġi previst pjan ta'
finanzjament għaċ-ċitru sabiex jiġu
appoġġjati l-ispejjeż tar-rikonverżjoni talimsaġar taċ-ċitru u taż-żebbuġ attwali ma'
varjetajiet tal-istess pjanti li huma aktar
reżistenti u li b'hekk jippermettu tnedija
mill-ġdid reali tas-settur;
Or. en
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Emenda 15
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

4.
Jilqa' bi pjaċir il-proposta talKummissjoni li talloka EUR 50 miljun
għal "Miżuri oħra għaċ-ċanga u l-vitella"
sabiex jingħata appoġġ lis-settur f'każ ta'
diffikultajiet tas-suq b'rabta mal-ħruġ tarRenju Unit mill-Unjoni; jinsab imħasseb li
dak is-settur se jiffaċċja stress addizzjonali
mill-ftehim kummerċjali tal-Unjoni malMercosur;

4.
Jilqa' bi pjaċir il-proposta talKummissjoni li talloka EUR 50 miljun
għal "Miżuri oħra għaċ-ċanga u l-vitella"
sabiex jingħata appoġġ lis-settur u setturi
oħraf'każ ta' diffikultajiet tas-suq b'rabta
mal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni;
jinsab imħasseb li dak is-settur se jiffaċċja
stress addizzjonali mill-ftehim kummerċjali
tal-Unjoni mal-Mercosur;
Or. en

Emenda 16
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

4.
Jilqa' bi pjaċir il-proposta talKummissjoni li talloka EUR 50 miljun
għal "Miżuri oħra għaċ-ċanga u l-vitella"
sabiex jingħata appoġġ lis-settur f'każ ta'
diffikultajiet tas-suq b'rabta mal-ħruġ tarRenju Unit mill-Unjoni; jinsab imħasseb li
dak is-settur se jiffaċċja stress addizzjonali
mill-ftehim kummerċjali tal-Unjoni malMercosur;

4.
Jilqa' bi pjaċir il-proposta talKummissjoni li talloka EUR 50 miljun
għal "Miżuri oħra għaċ-ċanga u l-vitella"
sabiex jingħata appoġġ lis-settur f'każ ta'
diffikultajiet tas-suq b'rabta mal-ħruġ
potenzjali tar-Renju Unit mill-Unjoni;
jinsab imħasseb li dak is-settur se jiffaċċja
stress addizzjonali mill-ftehim kummerċjali
tal-Unjoni mal-Mercosur;
Or. en

Emenda 17
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

4.
Jilqa' bi pjaċir il-proposta talKummissjoni li talloka EUR 50 miljun
għal "Miżuri oħra għaċ-ċanga u l-vitella"
sabiex jingħata appoġġ lis-settur f'każ ta'
diffikultajiet tas-suq b'rabta mal-ħruġ tarRenju Unit mill-Unjoni; jinsab imħasseb li
dak is-settur se jiffaċċja stress addizzjonali
mill-ftehim kummerċjali tal-Unjoni malMercosur;

4.
Jilqa' bi pjaċir il-proposta talKummissjoni li talloka EUR 50 miljun
għal "Miżuri oħra għaċ-ċanga u l-vitella"
sabiex jingħata appoġġ lis-settur f'każ ta'
diffikultajiet tas-suq b'rabta mal-ħruġ tarRenju Unit mill-Unjoni; jisħaq li l-ħruġ
tar-Renju Unit mill-Unjoni ser ikollu
wkoll impatt negattiv sinifikanti f'diversi
setturi tal-agrikoltura fl-Unjoni Ewropea;
jinsab imħasseb li l-produtturi tal-Unjoni
se jiffaċċjaw stress addizzjonali millftehim kummerċjali tal-Unjoni malMercosur;
Or. en

Emenda 18
Anne Sander, Mairead McGuinness
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

4.
Jilqa' bi pjaċir il-proposta talKummissjoni li talloka EUR 50 miljun
għal "Miżuri oħra għaċ-ċanga u l-vitella"
sabiex jingħata appoġġ lis-settur f'każ ta'
diffikultajiet tas-suq b'rabta mal-ħruġ tarRenju Unit mill-Unjoni; jinsab imħasseb li
dak is-settur se jiffaċċja stress addizzjonali
mill-ftehim kummerċjali tal-Unjoni malMercosur;

4.
Jilqa' bi pjaċir il-proposta talKummissjoni li talloka EUR 50 miljun
għal "Miżuri oħra għaċ-ċanga u l-vitella"
sabiex jingħata appoġġ lis-settur f'każ ta'
diffikultajiet tas-suq b'rabta mal-ħruġ tarRenju Unit mill-Unjoni; jinsab imħasseb li
l-ftehim kummerċjali bejn l-Unjoni u lMercosur ser joħloq stress addizzjonali
għal dawn is-setturi tal-agrikoltura u
għaldaqstant jitlob lill-Kummissjoni
tistabbilixxi fid-dettall sa tmiem l-2019 ilkontenut tal-pjan ta' appoġġ tal-Unjoni,
b'valur ta' EUR 1 biljun imħabbar fit28 ta' Ġunju 2019, maħsub sabiex issetturi agrikoli sensittivi tal-Unjoni jkunu
jistgħu jassorbu l-impatt negattiv
potenzjali ta' dan il-ftehim f'każ li jiġi
rratifikat;
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Or. en

Emenda 19
Anne Sander
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

4.
Jilqa' bi pjaċir il-proposta talKummissjoni li talloka EUR 50 miljun
għal "Miżuri oħra għaċ-ċanga u l-vitella"
sabiex jingħata appoġġ lis-settur f'każ ta'
diffikultajiet tas-suq b'rabta mal-ħruġ tarRenju Unit mill-Unjoni; jinsab imħasseb li
dak is-settur se jiffaċċja stress
addizzjonali mill-ftehim kummerċjali talUnjoni mal-Mercosur;

4.
Jilqa' bi pjaċir il-proposta talKummissjoni li talloka EUR 50 miljun
għal "Miżuri oħra għaċ-ċanga u l-vitella"
sabiex jingħata appoġġ lis-settur taċ-ċanga
fl-Irlanda f'każ ta' diffikultajiet tas-suq
b'rabta mal-ħruġ tar-Renju Unit millUnjoni; jitlob lill-Kummissjoni tipproponi
pjan ta' appoġġ għas-setturi kollha talagrikoltura tal-Unjoni li x'aktarx jiġu
affettwati mill-ħruġ tar-Renju Unit millUnjoni u testendi dan il-pjan għall-Istati
Membri affettwati skont il-grad talesponiment tagħhom; iqis li, sabiex ikun
effikaċi, dan il-pjan għandu jinkludi
miżuri strutturali maħsuba biex isaħħu lorganizzazzjoni tas-setturi u jippromwovu
d-diversifikazzjoni tal-flussi kummerċjali;
Or. en

Emenda 20
Clara Aguilera
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

4.
Jilqa' bi pjaċir il-proposta talKummissjoni li talloka EUR 50 miljun
għal "Miżuri oħra għaċ-ċanga u l-vitella"
sabiex jingħata appoġġ lis-settur f'każ ta'
diffikultajiet tas-suq b'rabta mal-ħruġ tarRenju Unit mill-Unjoni; jinsab imħasseb li
dak is-settur se jiffaċċja stress addizzjonali

4.
Iqis li l-proposta tal-Kummissjoni
li talloka EUR 50 miljun għal "Miżuri oħra
għaċ-ċanga u l-vitella" għandha tiġi estiża
għas-setturi kollha kkonċernati u għallIstati Membri kollha sabiex jiffaċċjaw
diffikultajiet tas-suq b'rabta mal-ħruġ tarRenju Unit mill-Unjoni u l-istress
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mill-ftehim kummerċjali tal-Unjoni malMercosur;

addizzjonali mill-ftehim kummerċjali talUnjoni mal-Mercosur; fir-rigward talftehim kummerċjali tal-Unjoni malMercosur iqis li għandha titwettaq
valutazzjoni tal-impatt xierqa skont issettur u l-Istat Membru qabel id-dħul fisseħħ ta' dan il-ftehim kummerċjali u li
għandhom jiġu stabbiliti miżuri ta'
salvagwardja, inkluż pjan baġitarju ta'
kontinġenza;
Or. en

Emenda 21
Irène Tolleret, Jérémy Decerle
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

4.
Jilqa' bi pjaċir il-proposta talKummissjoni li talloka EUR 50 miljun
għal "Miżuri oħra għaċ-ċanga u l-vitella"
sabiex jingħata appoġġ lis-settur f'każ ta'
diffikultajiet tas-suq b'rabta mal-ħruġ tarRenju Unit mill-Unjoni; jinsab imħasseb li
dak is-settur se jiffaċċja stress addizzjonali
mill-ftehim kummerċjali tal-Unjoni malMercosur;

4.
Jilqa' bi pjaċir il-proposta talKummissjoni li talloka EUR 50 miljun
għal "Miżuri oħra għaċ-ċanga u l-vitella"
sabiex jingħata appoġġ lis-settur Irlandiż
f'każ ta' diffikultajiet tas-suq b'rabta malħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni; jinsab
imħasseb li dak is-settur se jiffaċċja stress
addizzjonali mill-ftehim kummerċjali talUnjoni mal-Mercosur. Madankollu, jitlob
lill-Kummissjoni tqis allokazzjonijiet
addizzjonali għal Stati Membri oħra li lesportazzjonijiet taċ-ċanga tagħhom ser
jiġu affettwati minn Brexit;
Or. en

Emenda 22
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta' opinjoni

Emenda

4.
Jilqa' bi pjaċir il-proposta talKummissjoni li talloka EUR 50 miljun
għal "Miżuri oħra għaċ-ċanga u l-vitella"
sabiex jingħata appoġġ lis-settur f'każ ta'
diffikultajiet tas-suq b'rabta mal-ħruġ tarRenju Unit mill-Unjoni; jinsab imħasseb li
dak is-settur se jiffaċċja stress addizzjonali
mill-ftehim kummerċjali tal-Unjoni malMercosur;

4.
Jilqa' bi pjaċir il-proposta talKummissjoni li talloka EUR 50 miljun
għal "Miżuri oħra għaċ-ċanga u l-vitella"
sabiex jingħata appoġġ lis-settur f'każ ta'
diffikultajiet tas-suq b'rabta mal-ħruġ tarRenju Unit mill-Unjoni; jinsab imħasseb li
dak is-settur se jiffaċċja stress addizzjonali
mill-ftehimiet kummerċjali tal-Unjoni
speċjalment mal-Mercosur, mal-Kanada u
l-konklużjoni possibbli ta' ftehim malIstati Uniti tal-Amerka;
Or. en

Emenda 23
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

4.
Jilqa' bi pjaċir il-proposta talKummissjoni li talloka EUR 50 miljun
għal "Miżuri oħra għaċ-ċanga u l-vitella"
sabiex jingħata appoġġ lis-settur f'każ ta'
diffikultajiet tas-suq b'rabta mal-ħruġ tarRenju Unit mill-Unjoni; jinsab imħasseb li
dak is-settur se jiffaċċja stress addizzjonali
mill-ftehim kummerċjali tal-Unjoni malMercosur;

4.
Jinnota l-proposta tal-Kummissjoni
li talloka EUR 50 miljun għal "Miżuri oħra
għaċ-ċanga u l-vitella" sabiex jingħata
appoġġ lis-settur f'każ ta' diffikultajiet tassuq b'rabta mal-ħruġ tar-Renju Unit millUnjoni; jinsab imħasseb li dak is-settur se
jiffaċċja stress addizzjonali mill-ftehim
kummerċjali tal-Unjoni mal-Mercosur;
jinsisti li, sabiex tiġi żgurata koerenza
mal-objettivi tal-klima, l-appoġġ għassetturi tat-trobbija tal-bhejjem m'għandux
ikun mingħajr kundizzjoni u għandu
jagħti prijorità lil dawk il-metodi ta'
produzzjoni li huma ta' benefiċċju għallklima, l-ambjent u l-bijodiversità, bħallproduzzjoni estensiva ta' bhejjem filbwar;
Or. en
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Emenda 24
Bert-Jan Ruissen
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

4.
Jilqa' bi pjaċir il-proposta talKummissjoni li talloka EUR 50 miljun
għal "Miżuri oħra għaċ-ċanga u l-vitella"
sabiex jingħata appoġġ lis-settur f'każ ta'
diffikultajiet tas-suq b'rabta mal-ħruġ tarRenju Unit mill-Unjoni; jinsab imħasseb li
dak is-settur se jiffaċċja stress addizzjonali
mill-ftehim kummerċjali tal-Unjoni malMercosur;

4.
Jilqa' bi pjaċir il-proposta talKummissjoni li talloka EUR 50 miljun
għal "Miżuri oħra għaċ-ċanga u l-vitella"
sabiex jingħata appoġġ lis-settur f'każ ta'
diffikultajiet tas-suq b'rabta mal-ħruġ tarRenju Unit mill-Unjoni; jinsab imħasseb li
dak is-settur se jiffaċċja stress addizzjonali
mill-ftehim kummerċjali tal-Unjoni malMercosur; jitlob li jiġu allokati aktar
approprjazzjonijiet għal miżuri f'setturi
oħra f'każ ta' diffikultajiet fis-suq
marbuta mal-ħruġ tar-Renju Unit millUnjoni;
Or. en

Emenda 25
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
4a.
Jaċċenta l-ineffiċjenza baġitarja
fl-appoġġ ta' setturi sensittivi filwaqt li flistess waqt din tesponihom għal aktar
kompetizzjoni u riskju ta' instabbiltà tassuq, b'mod partikolari permezz ta'
ftehimiet bilaterali ta' kummerċ ħieles;
jinnota barra minn hekk il-qerda fit-tul
tar-riżorsi proprji tradizzjonali fil-baġit
tal-Unjoni miġjuba, b'mod partikolari,
mit-tnaqqis fid-dazji doganali bħala
riżultat ta' ftehimiet ta' kummerċ ħieles;
Or. en
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Emenda 26
Juan Ignacio Zoido Álvarez
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
4b.
Jieħu nota tal-proposta talKummissjoni biex tassisti l-bdiewa
b'pakkett ta' appoġġ finanzjarju ta'
EUR 1 biljun f'każ ta' tfixkil fis-suq
minħabba l-ftehim kummerċjali talUnjoni mal-Mercosur. Jinsisti li dawn ilfondi m'għandhom jiġu estratti minn ebda
linja baġitarja tal-agrikoltura eżistenti;
Or. en

Emenda 27
Irène Tolleret, Jérémy Decerle
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4c (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
4c.
Jitlob lill-Kummissjoni tqis ukoll
appoġġ addizzjonali għal setturi oħra,
bħall-inbid jew il-frott u l-ħaxix, biex
tgħinhom jaffrontaw id-danni
kummerċjali marbuta ma' Brexit u biex
tagħti spinta lill-kampanji ta' promozzjoni
f'pajjiżi terzi sabiex jinħolqu u jiġu
kkonsolidati opportunitajiet ġodda tassuq;
Or. en

Emenda 28
Irène Tolleret, Jérémy Decerle
Abbozz ta' opinjoni
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Paragrafu 4d (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
4d.
Jinsab imħasseb dwar il-kriżi
attwali fis-settur taz-zokkor wara ttneħħija tas-sistema ta' kwoti u wara laħbar reċenti tal-għeluq ta' tmien fabbriki
fl-Unjoni; għaldaqstant iħeġġeġ lillKummissjoni tappoġġja l-ħżin privat
sabiex tikkontribwixxi għat-titjib tassitwazzjoni tas-suq u tqis il-possibbiltà li
tintroduċi miżuri ta' akkumpanjament
għall-bdiewa u għall-proċessuri milquta
minn dan l-għeluq;
Or. en

Emenda 29
Anne Sander
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4e (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
4e.
Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta'
fondi allokati bħala appoġġ għas-settur
taz-zokkor li jinsab f'diffikultà kbira; iqis
li, fin-nuqqas ta' intervent millawtoritajiet pubbliċi, l-atturi privati
għandhom jitħallew jieħdu inizjattivi
privati biex jirregolaw il-produzzjoni;
jipproponi f'dan il-kuntest li lKummissjoni tivvaluta, fid-dawl talkampanja ta' produzzjoni ġdida, ilpossibbiltà li jiġu attivati miżuri baġitarji
newtrali, disponibbli fl-ambitu talArtikolu 222 tar-Regolament (UE)
Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill1a li jawtorizza lill-bdiewa u lillorganizzazzjonijiet tagħhom jidħlu fi
ftehimiet kollettivi sabiex jirtiraw mis-suq,
jaħżnu jew inaqqsu l-produzzjoni
tagħhom b'mod ikkoordinat;
____________________
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1a

Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tal11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika
Komuni tas-Sajd, li jemenda rRegolamenti tal-Kunsill (KE)
Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li
jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE)
Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u dDeċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE
(ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).
Or. en

Emenda 30
Paolo De Castro, Pina Picierno
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4f (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
4f.
Jilqa' ż-żieda fil-finanzjament
proposta mill-Kummissjoni għal miżuri
ta' promozzjoni, li tikkonferma l-effikaċja
tat-titjib li sar bl-aħħar riforma; iqis li lmiżuri ta' promozzjoni huma kruċjali
għall-espansjoni tas-sehem talesportazzjonijiet tal-Unjoni fis-swieq
madwar id-dinja;
Or. en

Emenda 31
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4g (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
4g.
Huwa tal-fehma li l-Kummissjoni
għandha tkompli ssaħħaħ il-kampanji ta'
promozzjoni biex jinfetħu swieq ġodda
għal prodotti ta' kwalità;
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Or. en

Emenda 32
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4h (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
4h.
Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta'
appoġġ għall-bdiewa għal miżuri, b'mod
partikolari fis-settur tal-ħalib u talprodotti tal-ħalib, li jiffaċċjaw
diffikultajiet kontinwi fis-suq minħabba lembargo fuq ir-Russja;
Or. en

Emenda 33
Bert-Jan Ruissen
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4i (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
4i.
Ifakkar li fl-aħħar ħames snin issetturi Ewropej tal-agrikoltura batew milleffetti tal-embargo fuq ir-Russja; jisħaq
fuq li kwalunkwe effett addizzjonali fuq ilflussi kummerċjali tal-agrikoltura marbut
mal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
jista' jikkawża aktar tfixkil u jitlob għal
aktar approprjazzjonijiet għal miżuri
eċċezzjonali fejn meħtieġ;
Or. en

Emenda 34
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4j (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
4j.
Jinnota l-kundizzjonijiet klimatiċi
ħżiena li l-agrikoltura Ewropea ffaċċjat
matul dawn l-aħħar snin u li huwa previst
li dawn ser ikunu aktar spissi u intensi
minħabba t-tibdil fil-klima; jappella
għall-mobilizzazzjoni tar-riżerva ta' kriżi
agrikola bħala appoġġ għall-bdiewa
milquta min-nixfa din is-sena; jisħaq,
madankollu, li d-derogi mir-rekwiżiti
ambjentali x'aktarx li ma jkollhomx leffett mixtieq billi jistgħu jżidu ssuxxettibbiltà għan-nixfa;
Or. en

Emenda 35
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

5.
Jemmen li l-UE tista' tagħmel
kontribut vitali għall-promozzjoni ta'
drawwiet tal-ikel li jagħmlu ġid lis-saħħa,
speċjalment fost it-tfal, u għalhekk iqis li
huwa essenzjali li jsir użu sħiħ tal-limiti
massimi previsti għall-iskemi tal-Unjoni
għall-iskejjel fir-regolament kurrenti;
jistieden għalhekk lill-Istati Membri jsaħħu
l-programmi nazzjonali tagħhom sabiex
jiżguraw l-utilizzazzjoni sħiħa talallokazzjonijiet massimi disponibbli
(EUR 250 miljun);

5.
Jemmen li l-UE tista' tagħmel
kontribut vitali għall-promozzjoni ta'
drawwiet tal-ikel li jagħmlu ġid lis-saħħa,
speċjalment fost it-tfal, u għalhekk iqis li
huwa essenzjali li jsir użu sħiħ tal-limiti
massimi previsti għall-iskemi tal-Unjoni
għall-iskejjel fir-regolament kurrenti;
jistieden għalhekk lill-Istati Membri jsaħħu
l-programmi nazzjonali tagħhom sabiex
jiżguraw l-utilizzazzjoni sħiħa talallokazzjonijiet massimi disponibbli
(EUR 250 miljun) billi jistabbilixxu
programmi inqas burokratiċi;
Or. en
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Emenda 36
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

5.
Jemmen li l-UE tista' tagħmel
kontribut vitali għall-promozzjoni ta'
drawwiet tal-ikel li jagħmlu ġid lis-saħħa,
speċjalment fost it-tfal, u għalhekk iqis li
huwa essenzjali li jsir użu sħiħ tal-limiti
massimi previsti għall-iskemi tal-Unjoni
għall-iskejjel fir-regolament kurrenti;
jistieden għalhekk lill-Istati Membri jsaħħu
l-programmi nazzjonali tagħhom sabiex
jiżguraw l-utilizzazzjoni sħiħa talallokazzjonijiet massimi disponibbli
(EUR 250 miljun);

5.
Jemmen li l-UE tista' tagħmel
kontribut vitali għall-promozzjoni ta'
drawwiet tal-ikel li jagħmlu ġid lis-saħħa,
speċjalment fost it-tfal, u għalhekk iqis li
huwa essenzjali li jsir użu sħiħ tal-limiti
massimi previsti għall-iskemi tal-Unjoni
għall-iskejjel u li jiġu żviluppati skemi
alternattivi għal konsum sostenibbli firregolament kurrenti; jistieden għalhekk lillIstati Membri jsaħħu l-programmi
nazzjonali tagħhom sabiex jiżguraw lutilizzazzjoni sħiħa tal-allokazzjonijiet
massimi disponibbli (EUR 250 miljun);
Or. en

Emenda 37
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

6.
Jilqa' bi pjaċir iż-żieda fis-sostenn
għar-riċerka u l-innovazzjoni dedikata
għall-provvista ta' ikel sikur u ta' kwalità
għolja; jenfasizza li huwa indispensabbli li
l-fondi allokati għar-riċerka fis-settur
agroalimentari, b'mod partikolari mill-baġit
ta' Orizzont 2020, jibqgħu kompletament
disponibbli bħala tali bl-għan li jiġu
stimulati l-innovazzjoni u soluzzjonijiet
intelliġenti fis-setturi tal-agrikoltura u liżvilupp rurali;

6.
Jilqa' bi pjaċir iż-żieda fis-sostenn
għar-riċerka u l-innovazzjoni dedikata
għall-provvista ta' ikel sikur u ta' kwalità
għolja; jisħaq li huwa indispensabbli li lfondi allokati għar-riċerka fis-settur
agroalimentari, b'mod partikolari mill-baġit
tal-Orizzont 2020, jibqgħu kompletament
disponibbli bl-għan li tiġi stimolata linnovazzjoni u s-soluzzjonijiet
intelliġenti,b'mod partikolari permezz tarriċerka agroekoloġika, b'approċċ ta'
agroekosistema sħiħa, fis-setturi talagrikoltura u l-iżvilupp rurali; jissottolinja
l-importanza tal-applikabbiltà prattika
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tar-riżultati fil-livell tal-azjendi agrikoli u
r-rwol tas-servizzi ta' estensjoni agrikola;
jaċċentwa li l-politika ta' riċerka
jeħtiġilha żżomm koerenza mal-objettivi
ta' politika dwar l-ambjent, klima,
bijodiversità, saħħa u benessri, u
tinċentiva u tappoġġja inizjattivi mfassla
skont il-ħtiġijiet ta' azjendi agrikoli żgħar
mingħajr ekonomiji ta' skala, sabiex
dawn ikunu jistgħu jibbenefikaw minn
teknoloġiji ġodda;
Or. en

Emenda 38
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

6.
Jilqa' bi pjaċir iż-żieda fis-sostenn
għar-riċerka u l-innovazzjoni dedikata
għall-provvista ta' ikel sikur u ta' kwalità
għolja; jenfasizza li huwa indispensabbli li
l-fondi allokati għar-riċerka fis-settur
agroalimentari, b'mod partikolari mill-baġit
ta' Orizzont 2020, jibqgħu kompletament
disponibbli bħala tali bl-għan li jiġu
stimulati l-innovazzjoni u soluzzjonijiet
intelliġenti fis-setturi tal-agrikoltura u liżvilupp rurali;

6.
Jilqa' bi pjaċir iż-żieda fis-sostenn
għar-riċerka u l-innovazzjoni dedikata
għall-provvista ta' ikel sikur u ta' kwalità
għolja u s-sigurtà tal-ikel; jisħaq li huwa
indispensabbli li l-fondi allokati għarriċerka fis-settur agroalimentari, b'mod
partikolari mill-baġit tal-Orizzont 2020,
jibqgħu kompletament disponibbli bl-għan
li tiġi stimolata l-innovazzjoni u ssoluzzjonijiet intelliġenti fis-setturi talagrikoltura u l-iżvilupp rurali;
Or. en

Emenda 39
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6
Abbozz ta' opinjoni
6.

Jilqa' bi pjaċir iż-żieda fis-sostenn
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6.
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għar-riċerka u l-innovazzjoni dedikata
għall-provvista ta' ikel sikur u ta' kwalità
għolja; jenfasizza li huwa indispensabbli li
l-fondi allokati għar-riċerka fis-settur
agroalimentari, b'mod partikolari mill-baġit
ta' Orizzont 2020, jibqgħu kompletament
disponibbli bħala tali bl-għan li jiġu
stimulati l-innovazzjoni u soluzzjonijiet
intelliġenti fis-setturi tal-agrikoltura u liżvilupp rurali;

għar-riċerka u l-innovazzjoni dedikata
għall-provvista ta' ikel sikur u ta' kwalità
għolja; jenfasizza li huwa indispensabbli li
l-fondi allokati għar-riċerka fis-settur
agroalimentari, b'mod partikolari mill-baġit
ta' Orizzont 2020, jibqgħu kompletament
disponibbli bħala tali bl-għan li jiġu
stimulati l-innovazzjoni u soluzzjonijiet
intelliġenti fis-setturi tal-agrikoltura u liżvilupp rurali, b'mod partikolari biex
jitrawmu l-inizjattivi ta' villaġġi
intelliġenti;
Or. en

Emenda 40
Bert-Jan Ruissen
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

6.
Jilqa' bi pjaċir iż-żieda fis-sostenn
għar-riċerka u l-innovazzjoni dedikata
għall-provvista ta' ikel sikur u ta' kwalità
għolja; jenfasizza li huwa indispensabbli li
l-fondi allokati għar-riċerka fis-settur
agroalimentari, b'mod partikolari mill-baġit
ta' Orizzont 2020, jibqgħu kompletament
disponibbli bħala tali bl-għan li jiġu
stimulati l-innovazzjoni u soluzzjonijiet
intelliġenti fis-setturi tal-agrikoltura u liżvilupp rurali;

6.
Jilqa' bi pjaċir iż-żieda fis-sostenn
għar-riċerka u l-innovazzjoni dedikata
għall-provvista ta' ikel sikur u ta' kwalità
għolja; jisħaq li huwa indispensabbli li lfondi allokati għar-riċerka fis-settur
agroalimentari, b'mod partikolari mill-baġit
tal-Orizzont 2020, jibqgħu kompletament
disponibbli bl-għan li tiġi stimolata linnovazzjoni u s-soluzzjonijiet intelliġenti
fis-setturi tal-agrikoltura u l-iżvilupp rurali;
jissottolinja l-ħtieġa li tissaħħaħ ir-rabta
bejn ir-riċerka u l-prattika, permezz talinvolviment tal-produtturi primarji u ttixrid tal-għarfien u tal-aħjar prattiki;
Or. en

Emenda 41
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)
AM\1186454MT.docx
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Abbozz ta' opinjoni

Emenda
6a.
Jappella lill-Kummissjoni
tipprovdi biżżejjed appoġġ finanzjarju
għal aktar użu ta' soluzzjonijiet
intelliġenti u innovattivi fis-settur talagrikoltura, minħabba l-benefiċċji
ambjentali reġistrati tagħhom u l-ħtieġa
għal aktar effiċjenza agrikola; iqis li
biedja preċiża flimkien mal-użu taddiġitizzazzjoni għandhom jiġu analizzati u
promossi aktar;
Or. en

Emenda 42
Juan Ignacio Zoido Álvarez
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
6b.
Filwaqt li jitqies li l-Unjoni
għadha vulnerabbli għal tifqigħat ta'
mard tal-annimali u tal-pjanti, jiddeplora
t-tnaqqis ta' 60 % fl-approprjazzjonijiet
tal-fond għal miżuri ta' emerġenza relatati
mas-saħħa tal-annimali u tal-pjanti;
Or. en

Emenda 43
Ivo Hristov, Carmen Avram
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6c (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
6c.
Jinnota bi tħassib serju l-impatt
qawwi tat-tixrid tad-deni Afrikan talħnieżer f'diversi Stati Membri u l-għadd
kbir ta' tifqigħat irreġistrati sa mill-bidu

PE639.812v01-00

MT

24/29

AM\1186454MT.docx

tal-2019; jinsab imħasseb li azjendi
agrikoli kbar tal-ħnieżer ġew affettwati li
wassal għall-qtil ta' eluf ta' annimali li
ġew maqtula; huwa għaldaqstant talopinjoni li l-Fond għal miżuri ta'
emerġenza relatati mas-saħħa talannimali u tal-pjanti għandu jiżdied;
Or. en

Emenda 44
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Asim Ademov
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6d (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
6d.
Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta'
allokazzjonijiet għall-prevenzjoni u għallġlieda kontra d-deni Afrikan tal-ħnieżer
filwaqt li jissottolinja li l-baġit tal-Unjoni
għall-2019 alloka EUR 28 miljun għal
dan il-għan; jisħaq li tal-anqas għandha
tiġi inkluża allokazzjoni simili fil-baġit
tal-Unjoni għall-2020;
Or. en

Emenda 45
Ivo Hristov, Carmen Avram
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6e (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
6e.
Jieħu nota li pajjiżi terzi investew
fir-riċerka għall-iżvilupp ta' tilqima
kontra d-deni Afrikan tal-ħnieżer (ASF);
huwa tal-opinjoni li l-Unjoni jeħtiġilha
tinvesti fir-riċerka u fl-iżvilupp ta' vaċċin
li jgħin biex jinqerdu l-firxa u lokkorrenza tal-ASF fl-iqsar żmien
possibbli;
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Or. en

Emenda 46
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6f (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
6f.
Iħeġġeġ lill-Istati Membri jżidu lappoġġ għall-istabbiliment ta' bdiewa
żgħażagħ skont l-objettiv ta' kontribut
aħjar sabiex aktar żgħażagħ ikunu bdiewa
fl-Unjoni;
Or. en

Emenda 47
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6g (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
6g.
Jaċċentwa l-importanza talimpenji għall-iżvilupp rurali u tal-infiq
għal miżuri agroambjentali u inġenerali
għall-ekonomija rurali, b'mod partikolari
l-importanza ta' inizjattivi dedikati għallbdiewa żgħażagħ u sabiex
jappoġġawhom;
Or. en

Emenda 48
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6h (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni

Emenda
6h.
Jinnota li l-Kunsill Ewropew u lParlament Ewropew approvaw lintegrazzjoni tal-azzjoni klimatika fil-QFP
attwali 2014–2020; ifakkar fir-rapport talQEA tal-20161 dwar l-infiq klimatiku, fejn
jiġi deskritt li "fl-oqsma tal-agrikoltura, liżvilupp rurali u s-sajd, ma saret l-ebda
tranżizzjoni sinifikanti favur l-azzjoni
klimatika u l-opportunitajiet potenzjali
għall-finanzjament ta' azzjoni relatata
mal-klima ma ġewx esplorati kollha bissħiħ";
Or. en

Emenda 49
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6i (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
6i.
Jisħaq li l-integrazzjoni tal-azzjoni
klimatika teħtieġ konsistenza u koerenza,
kemm fi ħdan il-PAK innifisha kif ukoll
bejn il-politiki agrikoli u kummerċjali talUnjoni; jinnota li l-pagamenti tal-PAK,
b'mod partikolari l-appoġġ akkoppjat
volontarju għall-produzzjoni tal-bhejjem,
għandhom ikunu soġġetti għallkundizzjonijiet meħtieġa biex jiġi żgurat li
l-pagamenti jappoġġaw biss dawk ilmetodi ta' produzzjoni li huma pożittivi
għall-klima, għall-ambjent u għallbijodiversità;
Or. en

1

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_MT.pdf
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Emenda 50
Martin Buschmann, Petros Kokkalis
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6j (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
6j.
Jappella sabiex il-baġit tal-PAK
jalloka aktar finanzjament għall-miżuri li
jiggwida it-titjib fis-settur tal-agrikoltura
fl-oqsma tas-sostenibbiltà soċjoekonomika
u ambjentali, il-benessri tal-annimali u lbijodiversità; jappella biex jiġu stabbiliti
stadji intermedji miżurabbli fil-proċess
lejn dan it-titjib, b'monitoraġġ regolari
mill-Kummissjoni u rapportar lillParlament;
Or. en

Emenda 51
Anne Sander
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6k (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
6k.
Jilqa' l-finanzjament ta' proġetti
pilota ġodda li huma essenzjali għarriflessjoni dwar il-futur tal-politika
agrikola komuni, jiġifieri proġetti għalliżvilupp ta' sett ta' għodod għall-ġestjoni
integrata tal-organiżmi ta' ħsara għallbdiewa, għall-promozzjoni ta' "Irħula
Intelliġenti" u għall-istabbiliment ta'
programm operazzjonali fis-settur talbhejjem;
Or. en
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Emenda 52
Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6l (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
6l.
Jappella biex il-baġit tal-PAK
jieqaf jappoġġja t-tnissil tal-barrin għallkorrida;
Or. en

Emenda 53
Paolo De Castro, Pina Picierno
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6m (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
6m. Jitlob li l-approprjazzjonijiet għallprogrammi POSEI jibqgħu jinżammu fillivelli massimi stabbiliti fid-dritt talUnjoni biex b'hekk tiġi ssottolinjata rrilevanza ta' dawk il-programmi għarreżiljenza tal-produtturi agrikoli u jintefa'
dawl fuq is-sitwazzjoni ekonomika fraġli
tar-reġjuni ultraperiferiċi, li għadhom
milquta mill-kriżi b'mod qawwi.
Or. en
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