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Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1 a) Fi ħdan il-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali għall-2021-2027, parti 
sinifikanti tal-baġit tal-Unjoni jenħtieġ li 
tkompli tkun iddedikata lill-agrikoltura, li 
hija politika komuni ta' importanza 
strateġika. Għalhekk, il-pakkett 
finanzjarju għall-PAK għandu jkun ta' 
EUR 383.255 biljun fi prezzijiet tal-2018 
(EUR 431.946 biljun fi prezzijiet attwali).

Ġustifikazzjoni

Konformement mad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-13 ta' Settembru 2018, l-
emenda ta' kompromess tirrifletti l-aktar tqassim reċenti tal-QFP skont il-programm kif 
propost u adottat mir-Rapporteurs tal-QFP dwar ir-rapport interim dwar il-proposta għal 
regolament tal-Kunsill dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – il-pożizzjoni tal-
Parlament bil-ħsieb ta' ftehim.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Fl-14 ta' Marzu u fit-
30 ta' Mejju 2018, il-Parlament Ewropew 
saħaq fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-
Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 
għall-perjodu 2021-2027 dwar l-
importanza tal-prinċipji orizzontali li 
jenħtieġ li jkunu l-bażi tal-QFP 2021-
2027 u l-politiki kollha relatati tal-Unjoni.
F'dan il-kuntest, il-Parlament sostna mill-
ġdid il-pożizzjoni tiegħu li l-Unjoni 
jeħtiġilha twettaq l-impenn tagħha li tkun 
minn ta' quddiem fl-implimentazzjoni tal-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDG) 
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tan-Nazzjonijiet Uniti, u ddeplora n-
nuqqas ta' impenn ċar u viżibbli f'dawk il-
proposti. Għalhekk, il-Parlament talab 
biex l-SDG jiġu integrati fil-politiki u l-
inizjattivi kollha tal-Unjoni tal-QFP li 
jmiss. Huwa enfasizza wkoll li l-
eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni hija 
essenzjali biex l-Unjoni tirrispetta l-
impenji tagħha favur Ewropa inklużiva u 
għalhekk talab impenji fir-rigward tal-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u 
tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-politiki u 
l-inizjattivi kollha tal-Unjoni fil-QFP li 
jmiss. Fir-riżoluzzjoni tiegħu, il-
Parlament saħaq li wara l-Ftehim ta' 
Pariġi, in-nefqa orizzontali relatata mal-
klima għandha tiżdied b'mod sinifikanti 
meta mqabbla mal-QFP attwali u 
għandha tilħaq 30 % mill-aktar fis 
possibbli u sa mhux aktar tard mill-2027.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 1c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' 
Mejju 2018 dwar il-qafas finanzjarju 
pluriennali u r-riżorsi proprji għall-2021-
2027, il-Parlament Ewropew iddeplora l-
fatt li l-proposta tal-Kummissjoni tat-2 ta' 
Mejju 2018 dwar il-QFP 2021-2027 
wasslet direttament għal tnaqqis ta' 15 % 
fil-livell tal-politika agrikola komuni, u 
stqarr li kien partikolarment kontra 
kwalunkwe tnaqqis radikali li jista' 
jippreġudika n-natura u l-objettivi 
nfushom ta' din il-politika. F'dan il-
kuntest ressaq id-dubji tiegħu dwar il-
proposta li l-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali jitnaqqas 
drastikament b'aktar minn 25 %;

Emenda 4
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Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Peress li hemm il-ħtieġa li l-PAK 
ittejjeb ir-rispons tagħha għall-isfidi u 
għall-opportunitajiet hekk kif 
jimmanifestaw ruħhom fil-livell tal-Unjoni, 
fil-livell internazzjonali, nazzjonali, 
reġjonali, lokali u fil-livell tal-azjendi 
agrikoli, huwa meħtieġ li tiġi ssimplifikata 
l-governanza tal-PAK u jitjieb ir-rendiment 
tagħha tal-objettivi tal-Unjoni u li jitnaqqas 
b'mod sinifikanti l-piż amministrattiv. Fil-
PAK ibbażata fuq il-prestazzjoni ("il-
mudell ta' implimentazzjoni"), l-Unjoni 
jenħtieġ tistabbilixxi l-parametri bażiċi ta' 
politika bħal pereżempju l-objettivi tal-
PAK u rekwiżiti bażiċi, filwaqt li l-Istati 
Membri jenħtieġ jerfgħu responsabbiltà 
akbar għal kif jilħqu l-objettivi u kif jiksbu 
l-miri. Is-sussidjarjetà msaħħa tippermetti 
li jitqiesu aħjar il-kundizzjonijiet u l-
bżonnijiet lokali, u jitfassal apposta l-
appoġġ biex jiġi massimizzat il-kontribut 
għall-objettivi tal-Unjoni.

(2) Peress li hemm il-ħtieġa li l-PAK 
ittejjeb ir-rispons tagħha għall-isfidi u 
għall-opportunitajiet hekk kif 
jimmanifestaw ruħhom fil-livell tal-Unjoni, 
fil-livell internazzjonali, nazzjonali, 
reġjonali, lokali u fil-livell tal-azjendi 
agrikoli, huwa meħtieġ li tiġi ssimplifikata 
l-governanza tal-PAK u jitjieb ir-rendiment 
tagħha tal-objettivi tal-Unjoni u li jitnaqqas 
b'mod sinifikanti l-piż amministrattiv. Fil-
PAK ibbażata fuq il-prestazzjoni ("il-
mudell ta' implimentazzjoni"), l-Unjoni 
jenħtieġ tistabbilixxi l-parametri bażiċi ta' 
politika bħal pereżempju l-objettivi tal-
PAK u rekwiżiti bażiċi, filwaqt li l-Istati 
Membri jenħtieġ jerfgħu responsabbiltà 
akbar għal kif jilħqu l-objettivi u kif jiksbu 
l-miri. Is-sussidjarjetà msaħħa tippermetti 
li jitqiesu aħjar il-kundizzjonijiet u l-
bżonnijiet lokali, u jitfassal apposta l-
appoġġ biex jiġi massimizzat il-kontribut 
għall-objettivi tal-Unjoni. Il-PAK għandha 
tikkontribwixxi wkoll għall-issodisfar tal-
impenn tal-Unjoni u tal-Istati Membri 
tagħha li jilħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5 a) L-enfasi tal-futur tal-biedja għandha 
ssir fuq il-produzzjoni ta' ikel ta' kwalità 
għolja, peress li dan huwa l-vantaġġ 
kompetittiv tal-Ewropa. L-istandards tal-
Unjoni għandhom jinżammu u jissaħħu 
fejn fattibbli, u għandhom ikunu previsti 
miżuri li jżidu aktar il-produttività u l-
kompetittività fit-tul tas-settur tal-
produzzjoni tal-ikel, u li jintroduċu 
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teknoloġiji ġodda u użu aktar effiċjenti 
tar-riżorsi, u b'hekk isaħħu r-rwol tal-
Unjoni bħala mexxej dinji.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Is-sinerġiji bejn il-FAEŻR u Orizzont 
Ewropa jenħtieġ li jħeġġu lill-FAEŻR biex 
juża bl-aħjar mod ir-riżultati tar-riċerka u l-
innovazzjoni, b'mod partikolari dawk li 
ġejjin minn proġetti ffinanzjati minn 
Orizzont Ewropa u s-Sħubija Ewropea 
għall-Innovazzjoni (EIP) għall-
"produttività u s-sostenibbiltà fil-qasam 
agrikolu", li jwasslu għall-innovazzjonijiet 
fis-settur tal-biedja u fiż-żoni rurali.

(6) Is-sinerġiji bejn il-FAEŻR u Orizzont 
Ewropa, politiki tal-Unjoni u impenji 
internazzjonali oħrajn jenħtieġ li jħeġġu 
lill-FAEŻR biex juża bl-aħjar mod ir-
riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni, b'mod 
partikolari dawk li ġejjin minn proġetti 
ffinanzjati minn Orizzont Ewropa u s-
Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni (EIP) 
għall-"produttività u s-sostenibbiltà fil-
qasam agrikolu", li jwasslu għall-
innovazzjonijiet fis-settur tal-biedja u fiż-
żoni rurali.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7 a) Sabiex tiġi żgurata distribuzzjoni 
ġusta tal-pagamenti diretti bejn l-Istati 
Membri u biex jingħalqu l-lakuni bejn ir-
reġjuni differenti tal-Unjoni, għandhom 
jitqiesu l-indiċijiet soċjoekonomiċi u l-
kostijiet tal-produzzjoni affidabbli. F'dan 
ir-rigward huwa kruċjali li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni ugwali 
għall-bdiewa kollha fl-Unjoni, filwaqt li 
jitqiesu l-vulnerabbiltajiet u l-
ispeċifiċitajiet tal-ekonomiji fuq skala 
żgħira, kif ukoll li jiġu implimentati 
miżuri sabiex tittaffa l-volatilità tal-
prezzijiet.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi 
tal-Unjoni, jenħtieġ li l-miri tal-azzjoni 
klimatika b'mod ġenerali jkunu minn tal-
inqas 25 % tan-nefqiet tal-baġit tal-UE li 
jappoġġaw l-objettivi tal-klima matul il-
perjodu tal-QFP 2021-2027, u mira 
annwali ta' 30 % mill-aktar fis possibbli u 
mhux aktar tard mill-2027. Sabiex jiġu 
indirizzati r-rakkomandazzjonijiet tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri, jenħtieġ li 
jiġu stabbiliti miri obbligatorji ta' azzjoni 
klimatika fil-leġiżlazzjonijiet speċifiċi 
dwar il-programmi u se tkun meħtieġa 
allokazzjoni ex ante fil-proċessi kollha ta' 
programmazzjoni u ppjanar pjuttost minn 
kontabbiltà ex post. Il-mekkaniżmi tal-
integrazzjoni klimatika u tal-protezzjoni 
kontra t-tibdil fil-klima jenħtieġ li jiġu 
unifikati permezz tar-riforma, it-twessigħ 
u ċ-ċentralizzazzjoni tas-sistema ta' 
Indikaturi ta' Rio, sabiex issir distinzjoni 
bejn il-mitigazzjoni u l-adattament, u 
wkoll bejn is-setturi. u permezz ta' 
valutazzjonijiet li jagħtu prijorità lill-
Effiċjenza Enerġetika matul l-ippjanar 
tal-investiment fl-infrastruttura, kif 
stabbilit fir-Regolament dwar il-
Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, kif 
ukoll kriterji ċari ta' esklużjoni. L-oqfsa 
ta' prestazzjoni jenħtieġ li jkunu bbażati 
fuq indikaturi tal-produzzjoni u tar-
riżultati adegwati u elaborati, li juru l-
livell ta' ambizzjoni u li jpoġġu r-riżultati 
f'perspettiva ta' ħtiġijiet, objettivi u 
opportunitajiet nazzjonali.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 42
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Fid-dawl tal-ħtieġa li tiġi indirzzata
d-diskrepanza tal-investiment fis-settur 
agrikolu tal-Unjoni u sabiex jitjieb l-aċċess 
għall-istrumenti finanzjarji għall-gruppi 
prijoritarji, b'mod partikolari l-bdiewa 
żgħażagħ u l-bdiewa ġodda bi profili ta' 
riskju ogħla, jenħtieġ li jitħeġġeġ l-użu tal-
garanzija InvestEU u l-kombinament tal-
għotjiet u tal-istrumenti finanzjarji. Peress 
li l-użu tal-istrumenti finanzjarji fl-Istati 
Membri kollha jvarja b'mod konsiderevoli 
bħala riżultat tad-differenza f'termini tal-
aċċess għall-finanzi, l-iżvilupp tas-settur 
bankarju, il-preżenza ta' kapital ta' riskju, 
il-familjarità tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u l-firxa potenzjali ta' benefiċjarji, 
jenħtieġ li fil-Pjan Strateġiku tal-PAK l-
Istati Membri jistabbilixxu miri xierqa, 
benefiċjarji u kundizzjonijiet preferenzjali, 
u regoli ta' eliġibbiltà oħra possibbli.

(42) Fid-dawl tal-ħtieġa li tiġi 
indirizzata d-diskrepanza tal-investiment 
fis-settur agrikolu tal-Unjoni u sabiex 
jitjieb l-aċċess għall-istrumenti finanzjarji 
għall-gruppi prijoritarji, b'mod partikolari 
l-bdiewa żgħażagħ, in-nisa u l-bdiewa 
ġodda bi profili ta' riskju ogħla, jenħtieġ li 
jitħeġġeġ l-użu tal-garanzija InvestEU u l-
kombinament tal-għotjiet u tal-istrumenti 
finanzjarji. Peress li l-użu tal-istrumenti 
finanzjarji fl-Istati Membri kollha jvarja 
b'mod konsiderevoli bħala riżultat tad-
differenza f'termini tal-aċċess għall-finanzi, 
l-iżvilupp tas-settur bankarju, il-preżenza 
ta' kapital ta' riskju, il-familjarità tal-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-firxa 
potenzjali ta' benefiċjarji, jenħtieġ li fil-
Pjan Strateġiku tal-PAK l-Istati Membri 
jistabbilixxu miri xierqa, benefiċjarji u 
kundizzjonijiet preferenzjali, u regoli ta' 
eliġibbiltà oħra possibbli.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Filwaqt li tiġi riflessa l-importanza 
tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-impenji tal-Unjoni biex 
timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi, u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se 
tikkontriwbixxi biex tiġi simplifikata l-
azzjoni klimatika fil-politiki tal-Unjoni u 
biex tinkiseb mira ġenerali ta' 25% tan-
nefqa tal-baġit tal-UE li tappoġġa l-
objettivi klimatiċi. L-azzjonijiet taħt il-
PAK huma mistennija li jikkontribwixxu 
għal 40 % tal-pakkett finanzjarju ġenerali 
tal-PAK għall-objettivi klimatiċi. L-
azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati 
matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
Programm, u jerġgħu jiġu vvalutati fil-

(52) Filwaqt li tiġi riflessa l-importanza 
tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-impenji tal-Unjoni biex 
timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi, u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se 
tikkontriwbixxi biex tiġi simplifikata l-
azzjoni klimatika fil-politiki tal-Unjoni u 
biex tinkiseb mira ġenerali ta' mill-inqas 
25% tan-nefqa tal-baġit tal-UE li tappoġġa 
l-objettivi klimatiċi.matul il-perjodu tal-
QFP 2021-2027, u mira annwali ta' 30 % 
malajr kemm jista' jkun u mhux aktar 
tard mill-2027. L-azzjonijiet taħt il-PAK 
huma mistennija li jikkontribwixxu għal 
45 % tal-pakkett finanzjarju ġenerali tal-
PAK għall-objettivi klimatiċi. L-azzjonijiet 
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kuntest tal-evalwazzjonijiet u l-proċessi ta' 
rieżami rilevanti.

rilevanti se jiġu identifikati matul it-tħejjija 
u l-implimentazzjoni tal-Programm, u 
jerġgħu jiġu vvalutati fil-kuntest tal-
evalwazzjonijiet u l-proċessi ta' rieżami 
rilevanti.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 55a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55a) Il-mudell ta' implimentazzjoni l-
ġdid m'għandux jiddubita l-integrità tas-
suq uniku jew in-natura storikament 
Ewropea tal-PAK, li għandha tibqa' 
politika verament komuni, bl-iżgurar ta' 
approċċ Ewropew u kundizzjonijiet ekwi.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 79a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(79a) Wara l-2020, il-PAK trid tappoġġa 
lill-bdiewa b'mod iktar effiċjenti, sabiex 
tiġi indirizzata l-volatilità tal-prezzijiet u l-
introjtu.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 80a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(80a) Ftehimiet kummerċjali ffirmati 
ma' pajjiżi minn barra l-UE marbutin 
mas-settur agrikolu jenħtieġ li jipprevedu 
arranġamenti u jkun fihom klawżoli ta' 
salvagwardja biex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ekwi għall-bdiewa fl-UE u 
dawk mhux fl-UE u jiġu protetti l-
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konsumaturi.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kapitolu III tat-Titolu II, il-
Kapitolu II tat-Titolu III u l-Artikoli 41 u 
43 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament 
dwar Dispożizzjonijiet Komuni] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill26

għandhom japplikaw għall-appoġġ 
iffinanzjat mill-FAEŻR skont dan ir-
Regolament.

2. Il-Kapitolu III tat-Titolu II, il-
Kapitolu II tat-Titolu III u l-Artikoli 41 u 
43 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament 
dwar Dispożizzjonijiet Komuni] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill26

għandhom japplikaw għall-appoġġ 
iffinanzjat mill-FAEŻR skont dan ir-
Regolament, sabiex tiġi żgurata l-
kontinwità bejn il-fondi strutturali u l-
pjanijiet strateġiċi.

_________________ _________________

26 Ir-Regolament (UE) […/…] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' [data] 
[titolu sħiħ] (ĠU L ).

26 Ir-Regolament (UE) […/…] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' [data] 
[titolu sħiħ] (ĠU L ).

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ mill-FAEG u mill-FAEŻR 
għandu jkollu l-għan li jtejjeb aktar l-
iżvilupp sostenibbli tal-biedja, tal-ikel u 
taż-żoni rurali u għandu jikkontribwixxi 
biex jintlaħqu l-objettivi ġenerali li ġejjin:

Il-PAK għandha tibqa' politika komuni 
tal-Unjoni u għandha tkun iffinanzjata 
b'mod adegwat sabiex tilħaq l-għanijiet 
tagħha u tikseb l-ambizzjonijiet ta' PAK 
riveduta u effiċjenti. L-appoġġ mill-FAEG 
u mill-FAEŻR għandu jkollu l-għan li 
jtejjeb aktar l-iżvilupp sostenibbli tal-
biedja, tal-ikel u taż-żoni rurali u għandu 
jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi 
ġenerali li ġejjin:
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 1 - punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jiġu attirati bdiewa żgħażagħ u jiġi 
ffaċilitat l-iżvilupp tan-negozju fiż-żoni 
rurali;

(g) jiżdiedu l-appoġġ għall-irziezet tal-
familja, l-attraenza għan-nisa u bdiewa 
żgħażagħ u jiġi ffaċilitat l-iżvilupp tan-
negozju fiż-żoni rurali;

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) jiġu promossi l-impjiegi, it-tkabbir, 
l-inklużjoni soċjali u l-iżvilupp lokali fiż-
żoni rurali, inkluż il-bijoekonomija u l-
forestrija sostenibbli;

(h) jiġu promossi l-impjiegi, it-tkabbir, 
l-inklużjoni soċjali u l-iżvilupp lokali fiż-
żoni rurali, remoti, ristretti naturalment u 
muntanjużi, inkluż il-bijoekonomija u l-
forestrija sostenibbli;

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) jiġu promossi l-impjiegi, it-tkabbir, 
l-inklużjoni soċjali u l-iżvilupp lokali fiż-
żoni rurali, inkluż il-bijoekonomija u l-
forestrija sostenibbli;

(h) jiġu promossi l-impjiegi, it-tkabbir, 
l-inklużjoni soċjali, l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri, in-nondiskriminazzjoni u l-
iżvilupp lokali fiż-żoni rurali, inkluż il-
bijoekonomija u l-forestrija sostenibbli;

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jsegwu l-objettivi speċifiċi l-Istati 2. Meta jsegwu l-objettivi speċifiċi l-Istati 
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Membri għandhom jiżguraw is-
simplifikazzjoni u l-prestazzjoni tal-appoġġ 
tal-PAK.

Membri għandhom jiżguraw is-
simplifikazzjoni u l-prestazzjoni tal-appoġġ 
tal-PAK. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
li l-funzjonijiet ta' kontroll u ta' verifika 
finanzjarji u tal-prestazzjoni jitwettqu bl-
istess standards ta' livell għoli ta' titjib 
kontinwu fl-Istati Membri kollha fir-
rispett sħiħ tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u 
ta' flessibbiltà;

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kisba tal-objettivi msemmija fl-
Artikoli 5 u 6(1) għandha tiġi vvalutata fuq 
il-bażi ta' indikaturi komuni relatati mal-
output, mar-riżultat u mal-impatt. Is-sett ta' 
indikaturi komuni għandu jinkludi:

Il-kisba tal-objettivi msemmija fl-
Artikoli 5 u 6(1) għandha tiġi vvalutata bl-
implimentazzjoni ta' approċċ ibbażat fuq 
ir-riżultati fuq il-bażi ta' indikaturi komuni 
relatati mal-output, mar-riżultat u mal-
impatt. Is-sett ta' indikaturi komuni għandu 
jinkludi:

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru li jiddeċiedi li jagħti l-
appoġġ għall-introjtu bażiku fuq il-bażi tal-
intitolamenti għal pagament għandu 
jamministra riżerva nazzjonali.

1. Kull Stat Membru li jiddeċiedi li jagħti l-
appoġġ għall-introjtu bażiku fuq il-bażi tal-
intitolamenti għal pagament għandu 
jamministra riżerva nazzjonali skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. L-ammont totali tal-appoġġ tal-
Unjoni għat-tipi ta' interventi għall-
FAEG skont dan ir-Regolament għall-
perjodu mill-1 ta' Jannar 2021 sal-
31 ta' Diċembru 2027 għandu jkun 
EUR 286.543 biljun fil-prezzijiet tal-2018 
(EUR 322.948 biljun fil-prezzijiet 
kurrenti).

Ġustifikazzjoni

Konformement mad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-13 ta' Settembru 2018, l-
emenda ta' kompromess tirrifletti l-aktar tqassim reċenti tal-QFP skont il-programm kif 
propost u adottat mir-Rapporteurs tal-QFP dwar ir-rapport interim dwar il-proposta għal 
regolament tal-Kunsill dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – il-pożizzjoni tal-
Parlament bil-ħsieb ta' ftehim.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. L-ammont totali tal-appoġġ tal-
Unjoni għat-tipi ta' interventi għall-
FAEŻR skont dan ir-Regolament għall-
perjodu mill-1 ta' Jannar 2021 sal-
31 ta' Diċembru 2027 għandu jkun 
EUR 96.712 biljun fil-prezzijiet tal-2018 
(EUR 108.999 biljun fil-prezzijiet 
kurrenti).

Ġustifikazzjoni

Konformement mad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-13 ta' Settembru 2018, l-
emenda ta' kompromess tirrifletti l-aktar tqassim reċenti tal-QFP skont il-programm kif 
propost u adottat mir-Rapporteurs tal-QFP dwar ir-rapport interim dwar il-proposta għal 
regolament tal-Kunsill dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – il-pożizzjoni tal-
Parlament bil-ħsieb ta' ftehim.

.
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammont totali tal-appoġġ tal-
Unjoni għat-tipi ta' interventi għall-
iżvilupp rurali skont dan ir-Regolament 
għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2021 sal-
31 ta' Diċembru 2027 għandu jkun 
EUR 78 811 miljun fil-prezzijiet kurrenti 
skont il-qafas finanzjarju pluriennali 
għas-snin 2021 sa 202738.

imħassar

__________________

38 Proposta għal Regolament tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-qafas finanzjarju 
pluriennali għas-snin mill-2021 sal-2027 
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat u lill-Kumitat tar-Reġjuni, 
COM(2018)322 final.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 0,25 % tar-riżorsi msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom ikunu ddedikati 
lill-finanzjament tal-attivitajiet tal-
assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 7 tar-
Regolament (UE) [ir-Regolament 
Orizzontali], inkluż in-Netwerk Ewropew 
għall-Politika Agrikola Komuni msemmi 
fl-Artikolu 113(2) ta' dan ir-Regolament u 
s-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni 
għall-produttività u s-sostenibbiltà fil-
qasam agrikolu imsemmija fl-Artikolu 114 
ta' dan ir-Regolament. Dawk l-attivitajiet 

2. 0,25 % tar-riżorsi msemmija fl-
Artikolu 79(3) għandhom ikunu ddedikati 
lill-finanzjament tal-attivitajiet tal-
assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 7 tar-
Regolament (UE) [ir-Regolament 
Orizzontali], inkluż in-Netwerk Ewropew 
għall-Politika Agrikola Komuni msemmi 
fl-Artikolu 113(2) ta' dan ir-Regolament u 
s-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni 
għall-produttività u s-sostenibbiltà fil-
qasam agrikolu imsemmija fl-Artikolu 114 
ta' dan ir-Regolament. Dawk l-attivitajiet 
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jistgħu jirrigwardaw perjodi preċedenti u 
sussegwenti tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

jistgħu jirrigwardaw perjodi preċedenti u 
sussegwenti tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq il-bażi tal-analiżi SWOT imsemmija 
fl-Artikolu 103(2) u valutazzjoni tal-
ħtiġijiet imsemmija fl-Artikolu 96, fil-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu strateġija tal-
intervent kif imsemmi fl-Artikolu 97 li fiha 
għandhom jiġu stabbiliti miri kwantitattivi 
u stadji importanti għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6. Il-miri 
għandhom jiġu definiti bl-użu ta' sett 
komuni ta' indikaturi tar-riżultati stabbilit 
fl-Anness I.

Fuq il-bażi tal-analiżi tal-preġji, dgħufijiet, 
opportunitajiet u theddid (SWOT)
imsemmija fl-Artikolu 103(2) u 
valutazzjoni tal-ħtiġijiet imsemmija fl-
Artikolu 96, fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
strateġija tal-intervent kif imsemmi fl-
Artikolu 97 li fiha għandhom jiġu stabbiliti 
miri kwantitattivi u stadji importanti għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6. Il-miri għandhom jiġu definiti 
bl-użu ta' sett komuni ta' indikaturi tar-
riżultati stabbilit fl-Anness I.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 127 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni interim biex teżamina l-
effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-
koerenza u l-valur miżjud tal-Unjoni tal-
FAEG u tal-FAEŻR sa tmiem it-tielet sena 
wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, filwaqt li tqis 
l-indikaturi stabbiliti fl-Anness I. Il-
Kummissjoni tista' tuża l-informazzjoni 
rilevanti kollha diġà disponibbli skont l-
Artikolu [128] tar-[Regolament Finanzjarju 
l-Ġdid].

2. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni interim biex teżamina l-
effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-
koerenza u l-valur miżjud tal-Unjoni tal-
FAEG u tal-FAEŻR, kif ukoll l-użu mill-
Istati Membri ta' trasferimenti bejn 
pagamenti diretti u allokazzjonijiet tal-
FAEŻR skont l-Artikolu 90 ta' dan ir-
Regolament, sa tmiem it-tielet sena wara l-
bidu tal-implimentazzjoni tal-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK, filwaqt li tqis l-
indikaturi stabbiliti fl-Anness I. Il-
Kummissjoni tista' tuża l-informazzjoni 
rilevanti kollha diġà disponibbli skont l-
Artikolu [128] tar-[Regolament Finanzjarju 
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l-Ġdid].

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 127 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ex post biex teżamina l-
effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-
koerenza u l-valur miżjud tal-Unjoni tal-
FAEG u tal-FAEŻR.

3. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ex post biex teżamina l-
effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-
koerenza u l-valur miżjud tal-Unjoni tal-
FAEG u tal-FAEŻR, kif ukoll l-użu mill-
Istati Membri ta' trasferimenti bejn 
pagamenti diretti u allokazzjonijiet tal-
FAEŻR skont l-Artikolu 90 ta' dan ir-
Regolament.
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