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Emenda 17
Karine Gloanec Maurin

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-14 ta' Marzu u t-
30 ta' Mejju 2018, fir-riżoluzzjoni tiegħu 
dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 
(QFP) 2021-2027, il-Parlament Ewropew 
saħaq fuq l-importanza tal-prinċipji 
orizzontali li għandhom ikunu 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) 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.

Or. en

Emenda 18
Karine Gloanec Maurin

Proposta għal regolament
Premessa 1b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) 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 %;

Or. en

Emenda 19
Karine Gloanec Maurin

Proposta għal regolament
Premessa 1c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Huwa essenzjali li jinżamm il-
finanzjament ġenerali allokat għall-
politika agrikola komuni 2012-2027 
għall-UE-27 tal-anqas għal-livell tal-baġit 
2014-2020 fi prezzijiet kostanti.

Or. en

Emenda 20
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Peress li hemm il-ħtieġa li l-PAK (2) Peress li hemm il-ħtieġa li l-PAK 
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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 jitfasslu apposta l-
appoġġ biex jiġi massimizzat il-kontribut 
għall-objettivi tal-Unjoni.

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 jitfasslu 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.

Or. en

Emenda 21
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-PAK, li qed tħabbat wiċċha ma' 
sfidi ġodda u li dejjem qed jiżdiedu fl-
interessi tal-komunità kollha, tista' tikseb 
l-objettivi tagħha biss jekk ikollha l-fondi 
adegwati; għalhekk jenħtieġ li l-baġit tal-
PAK jinżamm tal-inqas fil-livell attwali 
fil-QFP li jmiss.

Or. it

Emenda 22
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Jordi Solé

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Sabiex jinkisbu l-objettivi tal-klima 
tal-Unjoni u dawk internazzjonali, 
jenħtieġ li l-miri ta' azzjoni klimatika 
globalment ma jkunux inqas minn 30 %.
Sabiex jiġu indirizzati r-
rakkomandazzjonijiet tal-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri, jenħtieġ li jiġu stabbiliti miri 
ta' azzjoni klimatika obbligatorji 
f'leġiżlazzjonijiet speċifiċi għall-
programmi u jenħtieġ li jirrikjedu l-
allokazzjoni ex-ante fil-proċessi ta' 
programmazzjoni u ppjanar kollha iktar 
minn kontabilità ex-post. Jenħtieġ li 
mekkaniżmi ta' integrazzjoni tal-klima u 
ta' protezzjoni kontra t-tibdil fil-klima 
jkunu magħqudin fir-riforma, l-
espansjoni u ċ-ċentralizzazzjoni tas-
sistema Rio Marker, sabiex jiġu 
differenzjati l-mitigazzjoni u l-adattament, 
u s-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.

Or. en

Emenda 23
Jordi Solé

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(21a) L-Artikolu 8 tat-TFUE 
jistabbilixxi l-prinċipju tal-integrazzjoni 
bejn is-sessi fl-attivitajiet kollha tal-UE.
Implimentazzjoni adegwata tal-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri 
tirrikjedi trasparenza fil-linji baġitarji 
ddedikati għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-ġlieda 
kontra d-diskriminazzjoni sesswali.

Or. en

Emenda 24
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta għal regolament
Premessa 40a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) In-nisa fiż-żoni rurali 
jirrappreżentaw ftit inqas minn 50 % tal-
popolazzjoni impjegata totali fiż-żoni 
rurali tal-UE, iżda madwar 45 % biss ta' 
dawk ekonomikament attivi. F'bosta Stati 
Membri nisa f'reġjuni rurali għandhom 
aċċess limitat għall-impjiegi fil-biedja jew 
f'setturi oħra fis-suq tax-xogħol, u b'hekk 
jesperjenzaw differenza ikbar fil-pagi
milli f'oqsma oħra. Jenħtieġ li l-Istati 
Membri jippromwovu, iħeġġu u 
jiffaċilitaw l-ugwaljanza tan-nisa fis-suq 
tax-xogħol u l-kompatibilità tax-xogħol u 
l-ħajja privata f'żoni rurali, u joffru 
prospetti u opportunitajiet lin-nisa 
f'impjieg agrikolu u mhux agrikolu, 
b'konformità mal-prinċipju tal-
ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni fil-
politiki u l-programmi tal-UE.

Or. en

Emenda 25
Eider Gardiazabal Rubial

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 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, 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.

Or. en

Emenda 26
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Il-bdiewa żgħażagħ u l-bdiewa 
ġodda għadhom qed jaffaċċjaw ostakoli 
sinifikanti rigward l-aċċess għall-art, 
prezzijiet għoljin u l-aċċess għall-kreditu. 
In-negozji tagħhom huma aktar mhedda 
mill-volatilità tal-prezzijiet (kemm għall-
inputs kif ukoll għall-prodotti) u l-ħtiġijiet 
tagħhom f’termini ta’ taħriġ fil-ħiliet 
intraprenditorjali u ta’ ġestjoni tar-riskju 
huma għoljin. Għalhekk huwa essenzjali li 
jitkompla l-appoġġ għat-twaqqif ta’ 
negozji u ta’ azjendi agrikoli ġodda. 
Jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevedu 
approċċ strateġiku u jidentifikaw sett ċar u 

(43) Il-bdiewa żgħażagħ, in-nisa u l-
bdiewa ġodda għadhom qed jaffaċċjaw 
ostakoli sinifikanti rigward l-aċċess għall-
art, prezzijiet għoljin u l-aċċess għall-
kreditu. In-negozji tagħhom huma aktar 
mhedda mill-volatilità tal-prezzijiet (kemm 
għall-inputs kif ukoll għall-prodotti) u l-
ħtiġijiet tagħhom f’termini ta’ taħriġ fil-
ħiliet intraprenditorjali u ta’ ġestjoni tar-
riskju huma għoljin. Għalhekk huwa 
essenzjali li jitkompla l-appoġġ għat-
twaqqif ta’ negozji u ta’ azjendi agrikoli 
ġodda. Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jipprevedu approċċ strateġiku u 
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koerenti ta’ interventi għat-tiġdid 
ġenerazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
ddedkat għal din il-kwistjoni. Għal dan l-
għan, fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu kundizzjonijiet preferenzjali 
għall-istrumenti finanzjarji għall-bdiewa 
żgħażagħ u l-bdiewa ġodda, u jenħtieġ li 
fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom 
jinkludu d-delimitazzjoni ta’ mill-inqas 
ammont li jikkorrispondi għal 2 % tal-
pakkett tal-pagamenti diretti annwali. 
Jenħtieġ li tiġi stabbilita żieda tal-ammont 
massimu tal-għajnuna għall-installazzjoni 
ta’ bdiewa żgħażagħ u negozji ġodda 
rurali, sa EUR 100 000, li tista’ tiġi 
aċċessata wkoll permezz tal-forma ta’ 
appoġġ bi strument finanzjarju jew 
flimkien magħha.

jidentifikaw sett ċar u koerenti ta’ 
interventi għat-tiġdid ġenerazzjonali taħt l-
objettiv speċifiku ddedkat għal din il-
kwistjoni. Għal dan l-għan, fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom, l-Istati
Membri jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet preferenzjali għall-
istrumenti finanzjarji għall-bdiewa 
żgħażagħ u l-bdiewa ġodda, u jenħtieġ li 
fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom 
jinkludu d-delimitazzjoni ta’ mill-inqas 
ammont li jikkorrispondi għal 2 % tal-
pakkett tal-pagamenti diretti annwali. 
Jenħtieġ li tiġi stabbilita żieda tal-ammont 
massimu tal-għajnuna għall-installazzjoni 
ta’ bdiewa żgħażagħ u negozji ġodda 
rurali, sa EUR 100 000, li tista’ tiġi 
aċċessata wkoll permezz tal-forma ta’ 
appoġġ bi strument finanzjarju jew 
flimkien magħha.

Or. en

Emenda 27
Karine Gloanec Maurin

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-
kuntest tal-evalwazzjonijiet u l-proċessi ta’ 

(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’ 30 % tan-
nefqa tal-baġit tal-UE li tappoġġa l-
objettivi klimatiċi. L-azzjonijiet taħt il-
PAK huma mistennija li jikkontribwixxu 
għal 45 % 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-
kuntest tal-evalwazzjonijiet u l-proċessi ta’ 
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rieżami rilevanti. rieżami rilevanti.

Or. en

Emenda 28
Giovanni La Via

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.

Or. it

Emenda 29
Giovanni La Via

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.

Or. it

Emenda 30
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Premessa 80a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(80a) Ftehimiet kummerċjali ffirmati 
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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-
konsumaturi.

Or. it

Emenda 31
Karine Gloanec Maurin

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-
Kunsill26għandhom 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 ).

Or. en

Emenda 32
Eider Gardiazabal Rubial

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) jiġu attirati bdiewa nisa u żgħażagħ 
u jiġi ffaċilitat l-iżvilupp tan-negozju fiż-
żoni rurali;
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Or. en

Emenda 33
Anneli Jäätteenmäki

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;

Or. en

Emenda 34
Eider Gardiazabal Rubial

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;

Or. en

Emenda 35
Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 
li jemendaw l-Anness I biex jiġu adattati 
l-indikaturi komuni tal-output, tar-

imħassar
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riżultati u tal-impatti biex titqies l-
esperjenza bl-applikazzjoni tagħhom u, 
fejn meħtieġ, biex jiżdiedu indikaturi 
oħrajn ġodda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' konsistenza, l-indikaturi għandhom ikunu magħrufa mill-mument li jiġi 
maqbul ir-regolament. L-emenda tal-indikaturi wara tista' toħloq piż u inċertezza burokratika 
mhux mixtieqa.

Emenda 36
Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
inaqqsu l-ammont tal-pagamenti diretti li 
jridu jingħataw lil bidwi skont dan il-
Kapitolu għal sena kalendarja speċifika li 
jaqbżu s-EUR 60 000 kif ġej.

1. L-Istati Membri jistgħu jnaqqsu l-
ammont ta' sostenn ta' introjtu bażiku 
għas-sostenibbiltà li jingħata lil bidwi 
skont dan il-Kapitolu għal sena kalendarja 
speċifika kif inhu speċifikat iktar fil-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istruttura tal-azjendi agrikoli tvarja ħafna bejn Stat Membru u ieħor u għalhekk approċċ 
wieħed tajjeb għal kulħadd mhuwiex xieraq. Limitu massimu għandu jiġi applikat biss għal 
sostenn ta' introjtu bażiku peress li tipi oħra ta' pagament huma marbutin ma' għan jew 
miżuri partikolari.

Emenda 37
Liadh Ní Riada

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom inaqqsu
l-ammont tal-pagamenti diretti li jridu 
jingħataw lil bidwi skont dan il-Kapitolu 

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-ammont tal-pagamenti diretti 
li jridu jingħataw lil bidwi skont dan il-
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għal sena kalendarja speċifika li jaqbżu s-
EUR 60 000 kif ġej.

Kapitolu għal sena kalendarja speċifika ma 
jaqbiżx il-EUR 50 000:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu meħtieġ li jiġi żgurat li l-finanzjament tal-PAK jikseb il-benefiċċju soċjali massimu billi 
tiġi applikata distribuzzjoni iktar ekwa.

Emenda 38
Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) b’mill-inqas 25 % għall-firxa bejn 
EUR 60 000 u EUR 75 000;

imħassar

Or. en

Emenda 39
Liadh Ní Riada

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) b’mill-inqas 25 % għall-firxa bejn 
EUR 60 000 u EUR 75 000;

imħassar

Or. en

Emenda 40
Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) b’mill-inqas 50 % għall-firxa bejn imħassar
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EUR 75 000 u EUR 90 000;

Or. en

Emenda 41
Liadh Ní Riada

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) b’mill-inqas 50 % għall-firxa bejn 
EUR 75 000 u EUR 90 000;

imħassar

Or. en

Emenda 42
Liadh Ní Riada

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) b’mill-inqas 75 % għall-firxa bejn 
EUR 90 000 u EUR 100 000;

imħassar

Or. en

Emenda 43
Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) b’mill-inqas 75 % għall-firxa bejn 
EUR 90 000 u EUR 100 000;

imħassar

Or. en
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Emenda 44
Liadh Ní Riada

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) b’100 % għall-ammont li jaqbeż 
EUR 100 000.

imħassar

Or. en

Emenda 45
Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) b’100 % għall-ammont li jaqbeż 
EUR 100 000.

imħassar

Or. en

Emenda 46
Liadh Ní Riada

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma japplikaw il-paragrafu 1, l-
Istati Membri għandhom inaqqsu mill-
ammont tal-pagamenti diretti li jridu 
jingħataw lil bidwi skont dan il-Kapitolu 
f’sena kalendarja speċifika:

imħassar

(a) is-salarji marbuta ma’ attività agrikola 
ddikjarata mill-bidwi, inkluż it-taxxi u l-
kontribuzzjonijiet soċjali relatati mal-
impjiegi; u

(b) l-ispiża ekwivalenti ta’ xogħol regolari 
u mhux imħallas marbut ma’ attività 
agrikola pprattikata minn persuni li 
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jaħdmu fl-azjenda agrikola kkonċernata li 
ma jirċevux salarju, jew li jirċievu inqas 
rimunerazzjoni mill-ammont normalment 
imħallas għas-servizzi mogħtija, iżda jiġu 
ppremjati permezz tar-riżultat ekonomiku 
tan-negozju agrikolu.

Or. en

Emenda 47
Liadh Ní Riada

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) is-salarji marbuta ma’ attività 
agrikola ddikjarata mill-bidwi, inkluż it-
taxxi u l-kontribuzzjonijiet soċjali relatati 
mal-impjiegi; u

imħassar

Or. en

Emenda 48
Liadh Ní Riada

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ispiża ekwivalenti ta’ xogħol 
regolari u mhux imħallas marbut ma’ 
attività agrikola pprattikata minn persuni 
li jaħdmu fl-azjenda agrikola kkonċernata 
li ma jirċevux salarju, jew li jirċievu inqas 
rimunerazzjoni mill-ammont normalment 
imħallas għas-servizzi mogħtija, iżda jiġu 
ppremjati permezz tar-riżultat ekonomiku 
tan-negozju agrikolu.

imħassar

Or. en

Emenda 49
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Liadh Ní Riada

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jikkalkulaw l-ammonti msemmija 
fil-punti a) u b), l-Istati Membri 
għandhom jużaw is-salarji standard medji 
marbuta ma’ attività agrikola fil-livell 
nazzjonali jew reġjonali mmultiplikati 
bin-numru ta’ unitajiet annwali ta’ 
xogħol iddikjarati mill-bidwi kkonċernat.

imħassar

Or. en

Emenda 50
Liadh Ní Riada

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għall-finijiet tal-paragrafu 4, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li, l-
aktar tard għas-sena tat-talba 2026, l-
intitolamenti għal pagament kollha 
jkollhom valur ta’ mill-inqas 75 % tal-
ammont unitarju medju ppjanat għall-
appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sena tat-
talba 2026 kif stabbilit fil-Pjan Strateġiku 
tal-PAK trażmess skont l-Artikolu 106(1) 
għall-Istat Membru jew għat-territorji kif 
definit skont l-Artikolu 18(2).

5. Għall-finijiet tal-paragrafu 4, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li, l-
aktar tard għas-sena tat-talba 2021, l-
intitolamenti għal pagament kollha 
jkollhom valur ta’ mill-inqas 100 % tal-
ammont unitarju medju ppjanat għall-
appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sena tat-
talba 2021 skont l-Artikolu 106(1) għall-
Istat Membru jew għat-territorji kif definit 
skont l-Artikolu 18(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament tal-UE m'għandux jintuża biex jaggrava l-intitolament ġeografiku u storiku 
marbut mal-inugwaljanza fi ħdan l-Istati Membri.

Emenda 51
Liadh Ní Riada
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiffinanzjaw iż-
żidiet fil-valur tal-intitolamenti għal 
pagament meħtieġa biex jikkonformaw 
mal-paragrafi 4 u 5 billi jużaw kwalunkwe 
prodott possibbli li jirriżulta mill-
applikazzjoni tal-paragrafu 3, u, fejn 
meħtieġ, billi jnaqqsu d-differenza bejn il-
valur unitarju tal-intitolamenti għal 
pagament determinat skont il-paragrafu 1 
u l-ammont unitarju medju ppjanat għall-
appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sena 
tat-talba 2026 kif stabbilit fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK trażmess skont l-
Artikolu 106(1) għall-Istat Membru jew 
għat-territorji kif definit skont l-Artikolu 
18(2).

L-Istati Membri għandhom jiffinanzjaw iż-
żidiet fil-valur tal-intitolamenti għal 
pagament meħtieġa biex jikkonformaw 
mal-paragrafi 4 u 5 billi jużaw kwalunkwe 
prodott possibbli li jirriżulta mill-
applikazzjoni tal-paragrafu 3

Or. en

Emenda 52
Karine Gloanec Maurin

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-interventi tal-Istati Membri 
għandhom jgħinu lis-setturi u lill-
produzzjonijiet appoġġati jew it-tipi 
speċifiċi ta’ biedja tagħhom elenkati fl-
Artikolu 30 li jindirizzaw id-diffikultà jew 
id-diffikultajiet li jkollhom minħabba li 
jtejbu l-kompetittività tagħhom, is-
sostenibbiltà tagħhom jew il-kwalità 
tagħhom.

2. L-interventi tal-Istati Membri 
għandhom jgħinu lis-setturi u lill-
produzzjonijiet appoġġati jew it-tipi 
speċifiċi ta’ biedja tagħhom elenkati fl-
Artikolu 30 li jindirizzaw id-diffikultà jew 
id-diffikultajiet li jkollhom jew li jgħinu 
lis-setturi strateġiċi jiżviluppaw minħabba 
li jtejbu l-kompetittività tagħhom, is-
sostenibbiltà tagħhom jew il-kwalità 
tagħhom.

Or. en

Emenda 53
Karine Gloanec Maurin



PE627.799v01-00 20/26 AM\1162845MT.docx

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għall-introjtu akkoppjat jista’ 
biss jingħata lis-setturi u lill-
produzzjonijiet li ġejjin jew tipi speċifiċi 
ta’ biedja fihom fejn dawn ikunu 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
soċjali jew ambjentali: ċereali, żrieragħ 
taż-żjut, għelejjel li fihom il-proteini, 
legumi tal-qamħ, kittien, qanneb, ross, 
ġewż, patata tal-lamtu, ħalib u prodotti tal-
ħalib, żrieragħ, laħam tan-nagħaġ u laħam 
tal-mogħoż, ċanga u vitella, żejt taż-
żebbuġa, dud tal-ħarir, foraġġ niexef, ħops, 
pitravi, kannamiela u ċikwejra, frott u 
ħxejjex, msajġar b’newba qasira u għelejjel 
oħra mhux tal-ikel, esklużi s-siġar, li 
jintużaw għall-produzzjoni tal-prodotti li 
għandhom il-potenzjal li jissosstitwixxu l-
materjali fossili.

L-appoġġ għall-introjtu akkoppjat jista’ 
biss jingħata lis-setturi u lill-
produzzjonijiet li ġejjin jew tipi speċifiċi 
ta’ biedja fihom fejn dawn ikunu 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
soċjali jew ambjentali: ċereali, żrieragħ 
taż-żjut, għelejjel li fihom il-proteini, 
legumi tal-qamħ, legumi tal-għalf, kittien, 
qanneb, ross, ġewż, patata tal-lamtu, ħalib 
u prodotti tal-ħalib, żrieragħ, laħam tan-
nagħaġ u laħam tal-mogħoż, ċanga u 
vitella, żejt taż-żebbuġa, dud tal-ħarir, 
foraġġ niexef, ħops, pitravi, kannamiela u 
ċikwejra, frott u ħxejjex, msajġar b’newba 
qasira u għelejjel oħra mhux tal-ikel, 
esklużi s-siġar, li jintużaw għall-
produzzjoni tal-prodotti li għandhom il-
potenzjal li jissosstitwixxu l-materjali 
fossili.

Or. en

Emenda 54
Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 72 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-
appoġġ għal massimu ta’ 75 % tal-ispejjeż 
eliġibbli.

L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-
appoġġ għal massimu ta’ 100 % tal-
ispejjeż eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi drabi jkun meħtieġ parir biex jintlaħqu l-objettivi. Il-limitazzjoni tal-appoġġ tirrestrinġi l-
użu ta' appoġġ għall-iskambju tal-għarfien u tista' tirriżulta f'diffikultà akbar biex jintlaħqu l-
objettivi.
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Emenda 55
Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. In-nefqa għandha tkun eliġibbli 
għall-kontribuzzjoni mill-FAEG u mill-
FAEŻR mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara 
s-sena tal-approvazzjoni tal-Pjan 
Strateġiku tal-PAK mill-Kummissjoni.

1. In-nefqa għandha tkun eliġibbli 
għall-kontribuzzjoni mill-FAEG u mill-
FAEŻR mid-data ta' sottomissjoni tal-
Pjan Strateġiku tal-PAK lill-Kummissjoni 
jew mill-1 ta' Jannar 2021, tkun xi tkun dik 
li tiġi l-ewwel.

Or. en

Emenda 56
Alfred Sant

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 70 % tan-nefqa pubblika eliġibbli 
fir-reġjuni ultraperiferiċi u fil-Gżejjer 
Minuri tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru 229/2013;

(a) 80 % tan-nefqa pubblika eliġibbli 
fir-reġjuni ultraperiferiċi u fil-Gżejjer 
Minuri tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru 229/2013;

Or. en

Emenda 57
Alfred Sant

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 70 % tan-nefqa pubblika eliġibbli 
fir-reġjuni inqas żviluppati;

(b) 80 % tan-nefqa pubblika eliġibbli 
fir-reġjuni inqas żviluppati;

Or. en
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Emenda 58
Alfred Sant

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) 75 % tan-nefqa pubblika eliġibbli 
fir-reġjuni fi tranżizzjoni

Or. en

Emenda 59
Karine Gloanec Maurin

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi 
għall-interventi tal-appoġġ għall-introjtu 
akkoppjat imsemmija fis-Subtaqsima 1 tat-
Taqsima 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu III, 
għandha tkun limitata għal massimu ta’ 10
% tal-ammont stabbilit fl-Anness VII.

L-allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi 
għall-interventi tal-appoġġ għall-introjtu 
akkoppjat imsemmija fis-Subtaqsima 1 tat-
Taqsima 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu III, 
għandha tkun limitata għal massimu ta’ 
15 % tal-ammont stabbilit fl-Anness VII.

Or. en

Emenda 60
Karine Gloanec Maurin

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati 
Membri li skont l-Artikolu 53(4) tar-
Regolament (UE) Nru 1307/2013 użaw 
aktar minn 13 % tal-limitu massimu 
nazzjonali annwali tagħhom stabbilit fl-
Anness II ta’ dak ir-Regolament għall-
iskop ta’ appoġġ akkoppjat volontarju, 
jistgħu jiddeċiedu li jużaw aktar minn 10 % 
tal-ammont stabbilit fl-Anness VII għall-

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati 
Membri li skont l-Artikolu 53(4) tar-
Regolament (UE) Nru 1307/2013 użaw 
aktar minn 13 % tal-limitu massimu 
nazzjonali annwali tagħhom stabbilit fl-
Anness II ta’ dak ir-Regolament għall-
iskop ta’ appoġġ akkoppjat volontarju, 
jistgħu jiddeċiedu li jużaw aktar minn 10 % 
tal-ammont stabbilit fl-Anness VII għall-
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iskop tal-appoġġ għall-introjtu akkoppjat. 
Il-perċentwali li jirriżulta ma għandux 
jaqbeż il-perċentwal approvat mill-
Kummissjoni għall-appoġġ akkoppjat 
volontarju fir-rigward tas-sena tat-talba 
2018.

iskop tal-appoġġ għall-introjtu akkoppjat.

Or. en

Emenda 61
Alfred Sant

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati 
Membri li skont l-Artikolu 53(4) tar-
Regolament (UE) Nru 1307/2013 użaw 
aktar minn 13 % tal-limitu massimu 
nazzjonali annwali tagħhom stabbilit fl-
Anness II ta’ dak ir-Regolament għall-
iskop ta’ appoġġ akkoppjat volontarju, 
jistgħu jiddeċiedu li jużaw aktar minn 10 % 
tal-ammont stabbilit fl-Anness VII għall-
iskop tal-appoġġ għall-introjtu akkoppjat. 
Il-perċentwali li jirriżulta ma għandux 
jaqbeż il-perċentwal approvat mill-
Kummissjoni għall-appoġġ akkoppjat 
volontarju fir-rigward tas-sena tat-talba 
2018.

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati 
Membri li skont l-Artikolu 53(4) tar-
Regolament (UE) Nru 1307/2013 użaw 
aktar minn 13 % tal-limitu massimu 
nazzjonali annwali tagħhom stabbilit fl-
Anness II ta’ dak ir-Regolament għall-
iskop ta’ appoġġ akkoppjat volontarju, 
jistgħu jiddeċiedu li jużaw aktar minn 10 % 
tal-ammont stabbilit fl-Anness VII għall-
iskop tal-appoġġ għall-introjtu akkoppjat. 
Bħala alternattiva għal dawk il-
perċentwali, l-Istati Membri jistgħu 
jagħżlu li jużaw sa EUR 3 miljun fis-sena 
għall-finanzjamenti tal-appoġġ għall-
introjtu akkopjat. Il-perċentwali li 
jirriżulta, l-ammont ta' finanzjament ma 
għandux jaqbeż il-perċentwal li ġie
approvat mill-Kummissjoni għall-appoġġ 
akkoppjat volontarju fir-rigward tas-sena 
tat-talba 2018.

Or. en

Emenda 62
Karine Gloanec Maurin

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perċentwal imseemi fl-ewwel 
subparagrafu jista’ jiġi miżjud b’massimu 
ta’ 2 %, sakemm l-ammont li 
jikkorrispondi għall-perċentwali li jaqbeż l-
10 % jiġi allokat għall-appoġġ għall-
għelejjel tal-proteini taħt is-Subtaqsima 1 
tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu III.

Il-perċentwal imseemi fl-ewwel 
subparagrafu jista’ jiġi miżjud b’massimu 
ta’ 8 %, sakemm l-ammont li 
jikkorrispondi għall-perċentwali li jaqbeż l-
15 % jiġi allokat għall-appoġġ għall-
għelejjel tal-proteini taħt is-Subtaqsima 1 
tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE tiddedika biss 3 % tar-raba' li jinħadem għall-għelejjel li fihom il-proteini u hija 
dipendenti ħafna fuq l-importazzjoni ta' proteini veġetali, speċjali s-soja - l-iktar dik 
ġenetikament modifikata - mill-Brażil, l-Arġentina u l-Istati Uniti. Jeħtieġ li nagħtu spinta lill-
potenzjali ta' pjanti li jiffissaw in-nitroġenu.

Emenda 63
Karine Gloanec Maurin

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sa 15 % tal-allokazzjoni għall-
FAEŻR tal-Istat Membru fis-snin 
finanzjarji 2022 – 2027 lill-allokazzjoni 
tal-pagamenti diretti tal-Istat Membru 
stabbilita fl-Anness IV għas-snin kalendarji 
2021 sa 2026.

(b) sa 5 % tal-allokazzjoni għall-
FAEŻR tal-Istat Membru fis-snin 
finanzjarji 2022 – 2027 lill-allokazzjoni 
tal-pagamenti diretti tal-Istat Membru 
stabbilita fl-Anness IV għas-snin kalendarji 
2021 sa 2026.

Or. en

Emenda 64
Jordi Solé

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
Pjan Strateġiku tal-PAK uniku għat-
territorju kollu tiegħu.

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
Pjan Strateġiku tal-PAK uniku għat-
territorju kollu tiegħu. Il-Pjan Strateġiku 
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il-ġdid għandu jkun speċifiku għar-
reġjun, u għandu jitfassal b'kooperazzjoni 
ma' jew mill-awtoritajiet reġjonali, filwaqt 
li jitqiesu b'mod sħiħ l-ispeċifiċitajiet ta' 
kull territorju.

Or. en

Emenda 65
Karine Gloanec Maurin

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 
l-Ġdid].

Or. en

Emenda 66
Karine Gloanec Maurin

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-

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-
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FAEG u tal-FAEŻR. 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.

Or. en
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