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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kumitat CONT jilqa' pożittivament l-objettivi tal-Kummissjoni li, rigward il-PAK, timxi 
minn mudell ibbażat fuq il-konformità lejn mudell ibbażat fuq il-prestazzjoni. Madankollu, 
kif il-Qorti Ewropea tal-Awdituri rrimarkat fl-Opinjoni nru 7/2018 tagħha, il-proposta ma 
fihiex l-elementi meħtieġa ta' sistema ta' prestazzjoni effettiva. "In-nuqqas ta' objettivi ċari, 
speċifiċi u kkwantifikati fil-livell tal-UE joħloq inċertezza dwar kif il-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjanijiet strateġiċi tal-PAK tal-Istati Membri. Dan ifisser ukoll li l-ilħuq tal-objettivi tal-UE 
ma jistax jitkejjel" (Opinjoni tal-QEA nru 7/2018, paragrafu 8). 

Barra minn hekk, jesprimi dispjaċir għall-fatt li l-qafas propost jinċentiva l-prestazzjoni b'mod 
relattivament limitat. Il-miri jafu ma jintlaħqux b'marġni notevoli, u l-impatt fuq il-
finanzjamenti tal-UE jkun limitat. Prestazzjoni ta' suċċess tista', l-aktar l-aktar, tiġġenera 
"bonus għall-prestazzjoni" marġinali.

Skont il-Qorti, jeħtieġ li jkun hemm dawn l-elementi li ġejjin: 

– objettivi ċari, speċifiċi u kkwantifikati fil-livell tal-UE li t-twettiq tagħhom ikun jista' 
jitkejjel; 

– miżuri li jkunu marbuta b'mod ċar mal-objettivi; 
– ġabra kompletament żviluppata ta' indikaturi tal-output, tar-riżultati u tal-impatti; 
– rekwiżiti għall-Istati Membri biex jiġbru statistika affidabbli u komparabbli dwar l-

introjtu disponibbli tal-azjendi agrikoli; 
– kriterji trasparenti għall-valutazzjoni tal-kontenut u tal-kwalità tal-pjanijiet strateġiċi tal-

PAK; 

– pagamenti bbażati fuq il-prestazzjoni għall-Istati Membri.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

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, 

(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, 
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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.

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, 
partikolarment għall-benefiċjarji finali. 
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, barra milli 
tiżgura li n-natura komuni tal-PAK ma 
tkunx kompromessa, tippermetti li jitqiesu 
aħjar il-kundizzjonijiet u l-bżonnijiet 
lokali, u jitfasslu apposta l-appoġġ biex jiġi 
massimizzat il-kontribut għall-objettivi tal-
Unjoni.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jinżammu l-elementi 
essenzjali fl-Unjoni kollha biex tiġi żgurata 
l-komparabbiltà bejn id-deċiżjonijiet tal-
Istati Membri, iżda mingħajr ma jiġu 
limitati l-Istati Membri fl-ilħuq tal-objettivi 
tal-Unjoni, jenħtieġ li tiġi stipulata 
definizzjoni qafas għal "żona agrikola". 
Jenħtieġ li d-definizzjonijiet qafas relatati 
għal "raba' li jinħadem", "għelejjel 
permanenti" u "bur permanenti" jiġu 
stipulati b'mod wiesa' biex l-Istati Membri 
jkunu jistgħu jispeċifikaw aktar id-
definizzjonijiet skont il-kundizzjonijiet 
lokali tagħhom. Id-definizzjoni qafas għal 
"raba' li jinħadem" jenħtieġ li tiġi stipulata 
b'mod li tippermetti lill-Istati Membri 
jkopru forom differenti ta' produzzjoni, 
inkluż sistemi bħal pereżempju l-
agroforestrija u r-raba' b'arbuxelli u siġar u 
li teħtieġ l-inklużjoni ta' żoni ta' art 

(5) Sabiex jinżammu l-elementi 
essenzjali fl-Unjoni kollha biex tiġi żgurata 
l-komparabbiltà bejn id-deċiżjonijiet tal-
Istati Membri, iżda mingħajr ma jiġu 
limitati l-Istati Membri fl-ilħuq tal-objettivi 
tal-Unjoni, jenħtieġ li tiġi stabbilita 
definizzjoni qafas għal "żona agrikola". 
Jenħtieġ li d-definizzjonijiet qafas relatati 
għal "raba' li jinħadem", "għelejjel 
permanenti" u "bur permanenti" jiġu 
stabbiliti b'mod wiesa' biex l-Istati Membri 
jkunu jistgħu jispeċifikaw aktar id-
definizzjonijiet skont il-kundizzjonijiet 
lokali tagħhom. Id-definizzjoni qafas għal 
"raba' li jinħadem" jenħtieġ li tiġi stabbilita 
b'mod li tippermetti lill-Istati Membri 
jkopru forom differenti ta' produzzjoni, 
inkluż sistemi bħal pereżempju l-
agroforestrija u r-raba' b'arbuxelli u siġar u 
li teħtieġ l-inklużjoni ta' żoni ta' art 



AD\1175355MT.docx 5/30 PE631.922v01-00

MT

mistrieħa sabiex tiġi żgurata n-natura 
diżakkoppjata tal-interventi. Jenħtieġ li d-
definizzjoni qafas ta' "għelejjel 
permanenti" tinkludi ż-żoni li realment 
jintużaw għall-produzzjoni u dawk li ma 
jintużawx għall-produzzjoni, kif ukoll il-
mixtliet u l-imsajġar b'newba qasira li jridu 
jiġu definiti mill-Istati Membri. Id-
definizzjoni qafas ta' "bur permanenti" 
jenħtieġ li tiġi stipulata b'mod li 
tippermetti lill-Istati Membri jispeċifikaw 
aktar kriterji u tippermettihom jinkludu 
speċijiet għajr il-ħxejjex jew foraġġ 
erbaċew ieħor li jistgħu jintużaw għar-
ragħa jew li jistgħu jipproduċu għalf għall-
annimali, kemm jekk jintuża għall-
produzzjoni reali u kemm jekk le.

mistrieħa sabiex tiġi żgurata n-natura 
diżakkoppjata tal-interventi. Jenħtieġ li d-
definizzjoni qafas ta' "għelejjel 
permanenti" tinkludi ż-żoni li realment 
jintużaw għall-produzzjoni u dawk li ma 
jintużawx għall-produzzjoni, kif ukoll il-
mixtliet u l-imsajġar b'newba qasira li jridu 
jiġu definiti mill-Istati Membri. Id-
definizzjoni qafas ta' "bur permanenti" 
jenħtieġ li tiġi stabbilita b'mod li 
tippermetti lill-Istati Membri jispeċifikaw 
aktar kriterji u tippermettihom jinkludu 
speċijiet għajr il-ħxejjex jew foraġġ 
erbaċeu ieħor li jistgħu jintużaw għar-
ragħa, joffru erja ta' foraġġ għad-
dakkara, jew li jistgħu jipproduċu għalf, 
kemm jekk jintuża għall-produzzjoni reali 
u kemm jekk le.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fid-dawl tat-titjib ulterjuri tal-
prestazzjoni tal-PAK, jenħtieġ li l-appoġġ 
għall-introjtu jiġi mmirat għall-bdiewa 
ġenwini. Sabiex jiġi żgurat approċċ 
komuni fil-livell tal-Unjoni għat-tali 
mmirar tal-appoġġ, jenħtieġ li tiġi stipulata 
definizzjoni qafas għal "bidwi ġenwin" li 
turi l-elementi essenzjali. Fuq il-bażi ta' 
dan il-qafas, jenħtieġ li fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati 
Membri jiddefinixxu liema bdiewa 
mhumiex ikkunsidrati ġenwini fuq il-bażi 
ta' kundizzjonijiet bħal pereżempju t-
testijiet tal-introjtu, l-inputs lavorattivi fuq 
l-azjenda agrikola, l-għanijiet tal-
kumpanija u l-inklużjoni fir-reġistri. 
Jenħtieġ ukoll li din ma tirriżultax f'li ma 
jkunx jista' jingħata appoġġ lill-bdiewa 
pluriattivi, li huma attivi fil-biedja iżda li 
huma impenjati wkoll f'attivitajiet mhux 
agrikoli barra mill-azjenda agrikola 
tagħhom, minħabba li l-attivitajiet multipli 

(9) Fid-dawl tat-titjib ulterjuri tal-
prestazzjoni tal-PAK, jenħtieġ li l-appoġġ 
għall-introjtu jiġi mmirat għall-bdiewa li 
jeżerċitaw attività agrikola fuq l-artijiet 
agrikoli tal-azjenda tagħhom. Sabiex jiġi 
żgurat approċċ komuni fil-livell tal-Unjoni 
għat-tali mmirar tal-appoġġ, jenħtieġ li tiġi 
stabbilita definizzjoni qafas għal "bidwi" 
li turi l-elementi essenzjali kif ukoll 
definizzjoni ċara ta' "bidwi" għall-finijiet 
biex tiġi stabbilita l-eliġibbiltà għall-
appoġġ. Fuq il-bażi ta' dan il-qafas, 
jenħtieġ li fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom l-Istati Membri jiddefinixxu liema 
bdiewa huma eliġibbli għall-appoġġ; billi 
d-direzzjoni politika tal-iżvilupp rurali 
inkoraġġiet lill-bdiewa jiddiversifikaw l-
attivitajiet tagħhom lil hinn mill-azjenda, 
jenħtieġ li din ma tirriżultax f'li ma jkunx 
jista' jingħata appoġġ lill-bdiewa 
pluriattivi, li huma attivi fil-biedja iżda li 
huma impenjati wkoll f'attivitajiet mhux 
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tagħhom spiss isaħħu lin-nisġa 
soċjoekonomika taż-żoni rurali.

agrikoli barra mill-azjenda agrikola 
tagħhom, minħabba li l-attivitajiet multipli 
tagħhom spiss isaħħu lin-nisġa 
soċjoekonomika taż-żoni rurali.

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li d-definizzjoni ta' bidwi tkun stabbilita fil-livell tal-UE bil-għan li tkun stabbilita l-
eliġibbiltà għall-pagamenti biex ikunu garantiti kundizzjonijiet ta' parità. Jenħtieġ li l-użu tat-
terminu "bidwi" ma jkunx limitat b'termini li jqiegħdu f'dubju l-leġittimità tagħhom. It-tħassir 
tat-terminu "ġenwin" tapplika għat-test kollu kemm hu.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza 
bejn it-tipi ta' interventi tal-pagamenti 
diretti u t-tipi ta' interventi tal-iżvilupp 
rurali meta jkun qed jiġi indirizzat l-
objettiv tat-tiġdid ġenerazzjonali, jenħtieġ 
li tiġi stipulata definizzjoni qafas fil-livell 
tal-Unjoni għal "bidwi żagħżugħ" bl-
elementi essenzjali.

(10) Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza 
bejn it-tipi ta' interventi tal-pagament 
dirett u t-tipi ta' interventi tal-iżvilupp 
rurali meta jkun qed jiġi indirizzat l-
objettiv tat-tiġdid ġenerazzjonali, ta' 
importanza kritika, jenħtieġ li tiġi 
stabbilita definizzjoni qafas fil-livell tal-
Unjoni għal "bidwi żagħżugħ" bl-elementi 
wiesgħa essenzjali, li jenħtieġ li ma tkunx 
restrittiva ħalli taġevola lill-bdiewa ġodda 
fl-agrikoltura u tirrifletti r-realtajiet fil-
post tal-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

L-iskemi ta' appoġġ preċedenti f'dan l-ambitu kienu wisq restrittivi u kkawżaw l-esklużjoni 
tal-bdiewa żgħażagħ mill-appoġġ.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) PAK aktar intelliġenti, 
modernizzata u aktar sostenibbli trid 

(12) PAK aktar intelliġenti, 
modernizzata u aktar sostenibbli trid 
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tħaddan ir-riċerka u l-innovazzjoni, sabiex 
isservi lill-multifunzjonalità tas-sistemi tal-
agrikoltura, tal-forestrija u tal-ikel tal-
Unjoni, filwaqt li tinvesti fl-iżvilupp 
teknoloġiku u fid-diġitalizzazzjoni, kif 
ukoll ittejjeb l-aċċess għal għarfien sod, 
rilevanti u ġdid.

tħaddan ir-riċerka u l-innovazzjoni, sabiex 
isservi lill-multifunzjonalità tas-sistemi tal-
agrikoltura, tal-agroforestrija, tal-forestrija 
u tal-ikel tal-Unjoni, filwaqt li tinvesti fl-
iżvilupp teknoloġiku u fid-
diġitalizzazzjoni, kif ukoll ittejjeb l-aċċess 
għal għarfien sod, rilevanti u ġdid.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex jitrawwem settur agrikolu 
intelliġenti u reżiljenti, il-pagamenti diretti 
jibqgħu jikkostitwixxu parti essenzjali biex 
jiġi garantit appoġġ ġust għall-introjtu tal-
bdiewa. B'mod simili, l-investimenti fir-
ristrutturar, il-modernizzazzjoni, l-
innovazzjoni, id-diversifikazzjoni u l-użu 
ta' teknoloġiji ġodda fl-azjendi agrikoli 
huma neċessarji biex il-bdiewa jmorru 
aħjar fis-suq.

(14) Sabiex jitrawwem settur agrikolu 
intelliġenti u reżiljenti, il-pagamenti diretti 
li jkunu kredibbli, ekwi u ġusti jibqgħu 
jikkostitwixxu parti essenzjali biex jiġi 
garantit appoġġ għall-introjtu tal-bdiewa. 
B'mod simili, l-investimenti fir-ristrutturar, 
it-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-bidwi fil-katina 
tal-ikel, il-modernizzazzjoni, l-
innovazzjoni, id-diversifikazzjoni u l-użu 
ta' teknoloġiji ġodda fl-azjendi agrikoli 
huma neċessarji biex il-bdiewa jmorru 
aħjar fis-suq.

Ġustifikazzjoni

Il-pagamenti tal-PAK iridu jkunu ekwi u ġusti biex jiggarantixxu appoġġ pubbliku u 
kontinwu.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Jenħtieġ li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
tipprevedi li l-Istati Membri jistabbilixxu 
rekwiżiti f'termini ta' erja minima għall-
għotja ta' pagamenti diżakkoppjati fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK tagħhom. It-tali 
rekwiżiti jenħtieġ li jirrelataw mal-ħtieġa li 

(26) Jenħtieġ li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
tipprevedi li l-Istati Membri jistabbilixxu 
rekwiżiti f'termini ta' erja minima għall-
għotja ta' pagamenti diżakkoppjati fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK tagħhom. It-tali 
rekwiżiti jenħtieġ li jirrelataw mal-ħtieġa li 
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jiġi evitat il-piż amministrattiv eċċessiv 
ikkawżat mill-ġestjoni ta' bosta pagamenti 
ta' ammonti żgħar u mal-ħtieġa li jiġi 
żgurat kontribut effettiv tal-appoġġ lejn l-
objettivi tal-PAK li għalih jikkontribwixxu 
l-pagamenti diretti diżakkoppjati. Sabiex 
jiġi garantit livell minimu ta' appoġġ għall-
introjtu agrikolu għall-bdiewa ġenwini 
kollha, kif ukoll għall-konformità mal-
objettiv tat-Trattat biex jiġi żgurat standard 
ta' għajxien ġust għall-komunità agrikola, 
jenħtieġ li jiġi stabbilit pagament 
diżakkoppjat annwali abbażi tal-erja bħala 
t-tip ta' intervent "Appoġġ għall-Introjtu 
Bażiku għas-Sostenibbiltà". Sabiex 
jissaħħaħ l-immirar aħjar ta' dan l-appoġġ, 
l-ammonti ta' pagament jistgħu jkunu 
differenzjati, għal kull grupp ta' territorji, 
fuq il-bażi tal-kundizzjonijiet 
soċjoekonomiċi u/jew argronomiċi. Biex 
jiġu evitati effetti ta' xkiel għall-introjtu tal-
bdiewa, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li 
jimplimentaw l-appoġġ għall-introjtu 
bażiku għas-sostenibbiltà abbażi tal-
intitolamenti għall-pagamenti. F'dan il-każ, 
jenħtieġ li l-valur tal-intitolamenti għall-
pagamenti qabel kwalunkwe konverġenza 
jkun propozjonali għall-valur tagħhom kif 
stabbilit taħt l-iskemi ta' pagament bażiku 
skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013, 
filwaqt li jitqiesu wkoll l-pagament għal 
prattiki agrikoli ta' benefiċċju għall-klima u 
l-ambjent. Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jiksbu aktar konverġenza wkoll sabiex 
ikomplu jimxu progressivament lil hinn 
mill-valuri storiċi.

jiġi evitat il-piż amministrattiv eċċessiv 
ikkawżat mill-ġestjoni ta' bosta pagamenti 
ta' ammonti żgħar u mal-ħtieġa li jiġi 
żgurat kontribut effettiv tal-appoġġ lejn l-
objettivi tal-PAK li għalih jikkontribwixxu 
l-pagamenti diretti diżakkoppjati. Sabiex 
jiġi garantit livell minimu ta' appoġġ għall-
introjtu agrikolu għall-bdiewa ġenwini 
kollha, kif ukoll għall-konformità mal-
objettiv tat-Trattat biex jiġi żgurat standard 
ta' għajxien ġust għall-komunità agrikola, 
jenħtieġ li jiġi stabbilit pagament 
diżakkoppjat annwali abbażi tal-erja bħala 
t-tip ta' intervent "Appoġġ għall-Introjtu 
Bażiku għas-Sostenibbiltà". Sabiex 
jissaħħaħ l-immirar aħjar ta' dan l-appoġġ, 
l-ammonti ta' pagament jistgħu jkunu 
differenzjati, għal kull grupp ta' territorji, 
fuq il-bażi tal-kundizzjonijiet 
soċjoekonomiċi u/jew argronomiċi. Biex 
jiġu evitati effetti ta' xkiel għall-introjtu tal-
bdiewa, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li 
jimplimentaw l-appoġġ għall-introjtu 
bażiku għas-sostenibbiltà abbażi tal-
intitolamenti għall-pagamenti. F'dan il-każ, 
jenħtieġ li l-valur tal-intitolamenti għall-
pagamenti qabel kwalunkwe konverġenza 
jkun propozjonali għall-valur tagħhom kif 
stabbilit taħt l-iskemi ta' pagament bażiku 
skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013, 
filwaqt li jitqiesu wkoll l-pagament għal 
prattiki agrikoli ta' benefiċċju għall-klima u 
l-ambjent. Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jiksbu aktar konverġenza wkoll sabiex 
jimxu progressivament lejn il-konverġenza 
totali sal-2026.

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat trattament indaqs tal-bdiewa f'konformità mal-Karta Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem Fundamentali, ma għadux iġġustifikat li tħallas lill-bdiewa għall-attività 
agrikola abbażi tas-snin ta' referenza 2000-2002.

Emenda 8

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 u l-bdiewa ġodda bi 
profili ta' riskju ogħla, jenħtieġ li jkunu 
disponibbli l-użu tal-garanzija Invest EU u 
l-kombinament tal-għotjiet u tal-istrumenti 
finanzjarji, filwaqt li jiġu rispettati n-
normi tat-teħid prudenti b'self u jiġi 
skoraġġit l-għoti insostenibbli b'self. 
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 9

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "attività agrikola" għandha tiġi 
definita b'mod li tinkludi kemm il-
produzzjoni tal-prodotti agrikoli elenkati 
fl-Anness I tat-TFUE, inkluż il-qoton u l-
imsajġar b'newba qasira, u ż-żamma taż-
żona agrikola fi stat li jagħmilha tajba 
għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni, 
mingħajr azzjoni ta' tħejjija li tmur lil hinn 
mill-metodi u l-makkinarji agrikoli tas-
soltu;

(a) "attività agrikola" għandha tiġi 
definita b'mod li tinkludi kemm il-
produzzjoni tal-merkanzija agrikola 
elenkata fl-Anness I tat-TFUE, barra mill-
produzzjoni ta' beni pubbliċi u servizzi 
ekosistemiċi tal-erja agrikola, inkluż il-
qoton u l-imsajġar b'newba qasira, u ż-
żamma taż-żona agrikola fi stat li 
jagħmilha tajba għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni, mingħajr azzjoni ta' tħejjija li 
tmur lil hinn mill-metodi u l-makkinarji 
agrikoli tas-soltu;
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Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni agrikola hija ħafna usa' mill-produzzjoni ta' prodotti bażiċi.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) "żona agrikola" għandha tiġi 
definita b'mod li tkun magħmula mir-raba' 
li jinħadem, l-għelejjel permanenti u l-bur 
permanenti. It-termini "raba' li jinħadem", 
"għelejjel permanenti" u "bur 
permanenti" għandhom jiġu speċifikati 
aktar mill-Istati Membri fil-qafas li ġej:

(b) "żona agrikola" għandha tiġi 
definita b'mod li tkun magħmula mir-raba' 
li jinħadem, l-għelejjel permanenti, il-bur 
permanenti u s-sistemi agroforestali. It-
termini "raba' li jinħadem", "għelejjel 
permanenti", "bur permanenti" u "sistemi 
agroforestali" għandhom jiġu speċifikati 
aktar mill-Istati Membri fil-qafas li ġej:

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li l-agroforestrija tkun integrata fil-politika agrikola u mqiegħda fl-istess livell ta' 
użi tal-art oħrajn.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) "għelejjel permanenti" għandha 
tkun għelejjel li ma jitnewbux ħlief bur 
permanenti u mergħat permanenti li 
jokkupaw l-art għal ħames snin jew iżjed, u 
jagħtu ħsad ripetut, inklużi l-mixtliet u l-
imsajġar b'newba qasira;

(ii) "għelejjel permanenti" għandha 
tkun għelejjel li ma jitnewbux ħlief bur 
permanenti u mergħat permanenti li 
jokkupaw l-art għal ħames snin jew iżjed, u 
jagħtu ħsad ripetut, inklużi s-sistemi 
agroforestali, il-mixtliet u l-imsajġar 
b'newba qasira;

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt iii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) "bur permanenti u mergħa 
permanenti" (li flimkien jissejħu "bur 
permanenti") għandha tiġi definita bħala 
art li ma tkunx inkluża fin-newba tal-
azjenda għal ħames snin jew aktar, li 
tintuża biex jitkabbar il-ħaxix jew foraġġ 
erbaċeju ieħor b'mod naturali (li jinżergħu 
waħedhom) jew permezz tal-kultivazzjoni 
(jinżergħu bl-idejn). Tista' tinkludi 
speċijiet oħra bħal pereżempju l-arbuxelli 
u/jew is-siġar li jistgħu jintużaw għar-
ragħa jew għall-produzzjoni tal-għalf tal-
annimali;

(iii) "bur permanenti u mergħa 
permanenti" (li flimkien jissejħu "bur 
permanenti") għandha tiġi definita bħala 
art li ma tkunx inkluża fin-newba tal-
azjenda għal ħames snin jew aktar, li 
tintuża biex jitkabbar il-ħaxix jew foraġġ 
erbaċeu ieħor b'mod naturali (li jinżergħu 
waħedhom) jew permezz tal-kultivazzjoni 
(li jinżergħu). Id-definizzjoni qafas ta' 
"bur permanenti" jenħtieġ li tiġi 
stabbilita b'mod li tippermetti lill-Istati 
Membri jispeċifikaw aktar kriterji u 
tippermettihom jinkludu speċijiet għajr il-
ħxejjex jew foraġġ erbaċeu ieħor li jistgħu 
jintużaw għar-ragħa jew li jistgħu 
jipproduċu għalf, erja ta' foraġġ għad-
dakkara, kemm jekk jintuża għall-
produzzjoni reali kif ukoll jekk le.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' mergħa permanenti trid tkun biżżejjed wiesgħa li tqis is-sitwazzjoni 
differenti tad-diversi użi tal-erja ta' foraġġ fl-Istati Membri.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) "Sistemi agroforestali" għandha 
tkun sistemi tal-użu tal-art li fihom is-
siġar jitkabbru flimkien mal-agrikoltura 
fuq l-istess art;

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li l-agroforestrija tkun integrata fil-politika agrikola u mqiegħda fl-istess livell ta' 
użi tal-art oħrajn.
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Emenda 14

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

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-riżultati u 
tal-impatti biex titqies l-esperjenza bl-
applikazzjoni tagħhom, il-kummenti li 
għamlet il-Qorti Ewropea tal-Awdituri fl-
opinjoni nru 7/2018 tagħha, Anness I, u, 
fejn meħtieġ, biex jiżdiedu indikaturi 
oħrajn ġodda.

Ġustifikazzjoni

Kif affermat il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-proposta tal-Kummissjoni ma fihiex l-elementi 
meħtieġa ta' sistema ta' prestazzjoni effettiva, u, b'mod partikolari, ġabra konsistenti ta' 
indikaturi tal-output, tar-riżultati u tal-impatti.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-użu tal-aħjar prattiki 
agroforestali kemm fuq l-art agrikola kif 
ukoll fuq dik forestali;

Ġustifikazzjoni

Il-prattiki agroforestali għandhom bosta vantaġġi għall-ambjent u jsaħħu r-reżiljenza tal-
azjendi agrikoli.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

Id-degressjoni/l-iffissar ta' limiti fir-rigward tal-pagamenti diretti jwasslu għal inċentivi 
irregolari li ma jappoġġawx l-iżvilupp strutturali tal-azjendi agrikoli. Id-degressjoni tal-
pagamenti diretti ogħla minn EUR 60 000 ma tkunx tolqot biss lill-unitajiet estremament 
kbar, iżda wkoll lil dawk ta' daqs medju li ppruvaw jinvestu u jikbru. Jekk implimentati, il-
limiti massimi proposti fl-Artikolu 15 jafu barra minn hekk joħolqu inċentivi biex l-azjendi 
agrikoli jinqasmu b'modi li ma jistgħux jitqiesu xierqa. Il-kalkolu tas-salarji u tal-
kontribuzzjonijiet relatati jkun jikkaġuna piż amministrattiv kemm għall-bdiewa kif ukoll 
għall-Istati Membri. Hemm bżonn semplifikazzjoni.

Emenda 17

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

Ġustifikazzjoni

Id-degressjoni/l-iffissar ta' limiti fir-rigward tal-pagamenti diretti jwasslu għal inċentivi 
irregolari li ma jappoġġawx l-iżvilupp strutturali tal-azjendi agrikoli. Id-degressjoni tal-
pagamenti diretti ogħla minn EUR 60 000 ma tkunx tolqot biss lill-unitajiet estremament 
kbar, iżda wkoll lil dawk ta' daqs medju li ppruvaw jinvestu u jikbru. Jekk implimentati, il-
limiti massimi proposti fl-Artikolu 15 jafu barra minn hekk joħolqu inċentivi biex l-azjendi 
agrikoli jinqasmu b'modi li ma jistgħux jitqiesu xierqa. Il-kalkolu tas-salarji u tal-
kontribuzzjonijiet relatati jkun jikkaġuna piż amministrattiv kemm għall-bdiewa kif ukoll 
għall-Istati Membri. Hemm bżonn semplifikazzjoni.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ġustifikazzjoni

Id-degressjoni/l-iffissar ta' limiti fir-rigward tal-pagamenti diretti jwasslu għal inċentivi 
irregolari li ma jappoġġawx l-iżvilupp strutturali tal-azjendi agrikoli. Id-degressjoni tal-
pagamenti diretti ogħla minn EUR 60 000 ma tkunx tolqot biss lill-unitajiet estremament 
kbar, iżda wkoll lil dawk ta' daqs medju li ppruvaw jinvestu u jikbru. Jekk implimentati, il-
limiti massimi proposti fl-Artikolu 15 jafu barra minn hekk joħolqu inċentivi biex l-azjendi 
agrikoli jinqasmu b'modi li ma jistgħux jitqiesu xierqa. Il-kalkolu tas-salarji u tal-
kontribuzzjonijiet relatati jkun jikkaġuna piż amministrattiv kemm għall-bdiewa kif ukoll 
għall-Istati Membri. Hemm bżonn semplifikazzjoni.

Emenda 19

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

Ġustifikazzjoni

Id-degressjoni/l-iffissar ta' limiti fir-rigward tal-pagamenti diretti jwasslu għal inċentivi 
irregolari li ma jappoġġawx l-iżvilupp strutturali tal-azjendi agrikoli. Id-degressjoni tal-
pagamenti diretti ogħla minn EUR 60 000 ma tkunx tolqot biss lill-unitajiet estremament 
kbar, iżda wkoll lil dawk ta' daqs medju li ppruvaw jinvestu u jikbru. Jekk implimentati, il-
limiti massimi proposti fl-Artikolu 15 jafu barra minn hekk joħolqu inċentivi biex l-azjendi 
agrikoli jinqasmu b'modi li ma jistgħux jitqiesu xierqa. Il-kalkolu tas-salarji u tal-
kontribuzzjonijiet relatati jkun jikkaġuna piż amministrattiv kemm għall-bdiewa kif ukoll 
għall-Istati Membri. Hemm bżonn semplifikazzjoni.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qabel ma japplikaw il-
paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
inaqqsu mill-ammont tal-pagamenti 
diretti li jridu jingħataw lil bidwi skont 

imħassar
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dan il-Kapitolu f'sena kalendarja 
speċifika:
(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 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.
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.

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur jilqa' favorevolment il-proposta tal-Kummissjoni rigward il-limiti massimi u r-
ridistribuzzjoni tal-pagamenti diretti, iżda jibża' li l-possibbiltà li jitnaqqsu l-kostijiet tas-
salarji, inklużi dawk għax-xogħol mhux imħallas, mill-ammont tal-pagamenti diretti 
kkunsidrati għall-finijiet tal-limiti massimi, tkun tillimita l-impatt tal-miżura.

Il-kumpensazzjoni tas-salarji qabel l-applikazzjoni tal-limiti massimi mhijiex ġustifikata, 
peress li l-pagamenti attwali huma marbuta mal-attività storika, li ma għandha l-ebda rabta 
mal-attività agrikola attwali.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prodott stmat tat-tnaqqis tal-pagamenti 
għandu jintuża prinċipalment biex 
jikkontribwixxi għall-finanzjament tal-
appoġġ għall-introjtu ridistributtiv 
komplementarju għas-sostenibbiltà u wara 

Il-prodott stmat tat-tnaqqis tal-pagamenti 
għandu jintuża biex jikkontribwixxi għall-
finanzjament tal-appoġġ għall-introjtu 
ridistributtiv komplementari għas-
sostenibbiltà.
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għall-finanzjament ta' interventi oħra li 
jappartjenu għall-pagamenti diretti 
diżakkoppjati.

Ġustifikazzjoni

Il-prodott mill-iffissar ta' limiti mill-pilastri I jenħtieġ li jibqa' fi ħdan il-pilastru 1 biex jintuża 
bħala pagament ridistributtiv.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom jiġbru 
statistika affidabbli u komparabbli dwar l-
introjtu disponibbli tal-azjendi agrikoli u 
jieħdu kont tas-sorsi tal-introjtu apparti l-
biedja;

Ġustifikazzjoni

Kif affermat il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, id-data ppubblikata dwar l-introjtu tal-bdiewa 
mhijiex biżżejjed biex "tappoġġa d-dikjarazzjoni li l-unitajiet domestiċi ta' azjendi agrikoli, 
meqjusa fl-intier tagħhom, jeħtieġu appoġġ sinifikanti biex jiksbu standard ġust tal-għajxien".

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu 
appoġġ għall-introjtu komplementarju 
għall-bdiewa żgħażagħ bil-kundizzjonijiet 
stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat 
aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprevedu appoġġ għall-introjtu 
komplementari għall-bdiewa żgħażagħ u 
għall-bdiewa ġodda bil-kundizzjonijiet 
stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat 
aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom.
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Bħala parti mill-obbligi tagħhom 
biex jikkontribwixxu għall-objettiv 
speċifiku "nattiraw il-bdiewa żgħażagħ u 
niffaċilitaw l-iżvilupp tan-negozju fiż-żoni 
rurali" stabbilit fil-punt (g) tal-
Artikolu 6(1) u biex jiddedikaw mill-inqas 
2 % tal-allokazzjonijiet tagħhom tal-
pagamenti diretti għal dan l-objettiv skont 
l-Artikolu 86(4), l-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu appoġġ għall-introjtu 
komplementarju għall-bdiewa żgħażagħ li 
għadhom kif twaqqfu għall-ewwel darba u 
li huma intitolati għal pagament taħt l-
appoġġ għall-introjtu bażiku kif imsemmi 
fl-Artikolu 17.

2. Bħala parti mill-obbligi tagħhom 
biex jikkontribwixxu għall-objettiv 
speċifiku "nattiraw il-bdiewa żgħażagħ u 
niffaċilitaw l-iżvilupp tan-negozju fiż-żoni 
rurali" stabbilit fil-punt (g) tal-
Artikolu 6(1) u biex jiddedikaw mill-inqas 
2 % tal-allokazzjonijiet tagħhom tal-
pagamenti diretti għal dan l-objettiv skont 
l-Artikolu 86(4), l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu appoġġ għall-introjtu 
komplementari għall-bdiewa żgħażagħ li 
għadhom kif twaqqfu għall-ewwel darba u 
li huma intitolati għal pagament taħt l-
appoġġ għall-introjtu bażiku kif imsemmi 
fl-Artikolu 17.

Ġustifikazzjoni

Kif affermat il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-ebda Stat Membru ma jista' jikkonkludi li huma 
meħtieġa sforzi ulterjuri għall-promozzjoni tat-tiġdid ġenerazzjonali.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) bħala pagamenti addizzjonali għall-
appoġġ għall-introjtu bażiku kif stabbilit 
fis-Subtaqsima 2 ta' din it-Taqsima; jew

(a) bħala pagamenti addizzjonali għall-
appoġġ għall-introjtu bażiku kif stabbilit 
fis-Subtaqsima 2 ta' din it-Taqsima;

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(d) il-produzzjoni integrata; (d) l-agroforestrija u s-sistemi ta' 
produzzjoni integrata;

Ġustifikazzjoni

L-agroforestrija għandha bosta vantaġġi f'sistema ta' produzzjoni integrata.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) l-azzjonijiet biex tiżdied is-
sostenibbiltà u l-effiċjenza tat-trasport u 
tal-ħżin tal-prodotti tas-settur tal-frott u l-
ħaxix;

(k) l-azzjonijiet biex tiżdied is-
sostenibbiltà u l-effiċjenza tat-trasport, 
permezz tal-promozzjoni tal-katini tal-
provvista qosra, u tal-ħżin tal-prodotti tas-
settur tal-frott u l-ħaxix;

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) azzjonijiet għaż-żieda tal-erja ta' 
foraġġ għad-dakkara;

Ġustifikazzjoni

Id-dakkara huma essenzjali għall-agrikoltura u attwalment huma mhedda.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) definizzjoni ta' kaxxa tan-naħal u l-
metodi għall-kalkolu tan-numru ta' kaxxi 
tan-naħal;

(b) definizzjoni ta' kaxxa tan-naħal u l-
metodi għall-kalkolu tan-numru ta' kaxxi 
tan-naħal meqjus ekwivalenti għal unità 
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ta' bhejjem;

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu introdotti azzjonijiet biex isostnu u jikkwantifikaw l-apikultura.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-promozzjoni, l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' metodi ta' produzzjoni 
li jirrispettaw l-ambjent, l-istandards tal-
benessri tal-annimali, prattiki ta' 
kultivazzjoni u tekniki ta' produzzjoni 
ambjentalment sani u reżiljenti għall-
organiżmi ta' ħsara, l-użu u l-ġestjoni 
ambjentalment sani tal-prodotti sekondarji 
u tal-iskart, l-użu sostenibbli tar-riżorsi 
naturali b'mod partikolari l-protezzjoni tal-
ilma, tal-ħamrija u riżorsi naturali oħra; 
dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1);

(d) il-promozzjoni, l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' metodi ta' produzzjoni 
li jirrispettaw l-ambjent, l-istandards tal-
benessri tal-annimali, prattiki ta' 
kultivazzjoni, tekniki u metodi ta' 
produzzjoni ambjentalment sani u reżiljenti 
għall-organiżmi ta' ħsara, inkluża l-
inkorporazzjoni tax-xnien u għelejjel oħra 
li jiffissaw n-nitroġenu, l-użu u l-ġestjoni 
ambjentalment sani tal-prodotti sekondarji 
u tal-iskart, fir-rispett tal-"prinċipju tal-
prossimità", l-użu sostenibbli tar-riżorsi 
naturali b'mod partikolari l-protezzjoni tal-
ilma, tal-ħamrija u riżorsi naturali oħra; 
dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1);

Ġustifikazzjoni

L-għelejjel li jiffissaw in-nitroġenu għandhom bosta benefiċċji, fosthom li jnaqqsu l-użu tan-
nitroġenu artifiċjali u jtejbu l-istruttura tal-ħamrija.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) il-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-
riskju, bl-għan li jiġu evitati u indirizzati l-
kriżijiet fis-swieq f'settur wieħed jew aktar 

(h) l-istrateġiji proattivi ta' 
mitigazzjoni u prevenzjoni tar-riskju 
flimkien mal-ġestjoni tar-riskji, bl-għan li 
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minn dawk imsemmija fil-punt (f) tal-
Artikolu 39; dawk l-objettivi huma relatati 
mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-
punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 6(1).

jiġu evitati u indirizzati l-kriżijiet fis-swieq 
f'settur wieħed jew aktar minn dawk 
imsemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 39; 
dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-
Artikolu 6(1).

Ġustifikazzjoni

Il-mitigazzjoni u l-prevenzjoni tar-riskju jistgħu jqumu anqas flus lill-bdiewa, iżda jenħtieġ li 
jkunu fuq l-istess livell tal-ġestjoni tar-riskju.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-konservazzjoni tal-ħamrija, 
inkluż it-tisħiħ tal-karbonju fil-ħamrija;

(i) il-konservazzjoni tal-ħamrija u r-
rikostituzzjoni tal-fertilità u tal-istruttura 
tal-ħamrija, inkluż it-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
ta' sekwestru tal-karbonju fil-ħamrija;

Ġustifikazzjoni

Struttura korretta tal-ħamrija żżid il-fertilità tal-ħamrija, li tnaqqas il-bżonn ta' fertilizzanti 
artifiċjali.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) impenji għall-ġestjoni ambjentali, 
klimatika u oħrajn;

(a) l-inkoraġġiment tas-sostenibbiltà 
ambjentali, ta' miżuri għall-mitigazzjoni u 
l-adattament tal-klima, fosthom il-
protezzjoni xierqa tal-art mistagħdra u tal-
ħamrija organika flimkien ma' impenji 
għall-ġestjoni li jkunu ta' ġid għall-
ambjent;
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jitħeġġeġ il-ħarsien tal-ambjent u jkunu sostnuti b'mod adegwat il-miżuri 
mmirati għal dan l-iskop.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) żvantaġġi speċifiċi għaż-żona li 
jirriżultaw minn ċerti rekwiżiti 
obbligatorji;

(c) żvantaġġi speċifiċi għaż-żona li 
jirriżultaw minn ċerti rekwiżiti obbligatorji, 
inkluża l-implimentazzjoni tad-
Direttivi 92/43/KEE u 2009/147/KE;

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkunu rikonoxxuti l-impenji onerużi għall-konformità mad-Direttivi dwar 
l-għasafar u l-ħabitats.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-għodod għall-ġestjoni tar-riskju; (f) l-għodod għall-mitigazzjoni, il-
prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskju;

Ġustifikazzjoni

Il-mitigazzjoni u l-prevenzjoni tar-riskju jistgħu jqumu anqas flus lill-bdiewa, iżda jenħtieġ li 
jkunu fuq l-istess livell tal-ġestjoni tar-riskju.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
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pagamenti għall-impenji għall-ġestjoni 
ambjentali, klimatika u oħrajn bil-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u 
kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK tagħhom.

pagamenti biex jinċentivaw il-prattiki 
ekosostenibbli, il-miżuri ta' mitigazzjoni u 
adattament għat-tibdil fil-klima u għall-
impenji għall-ġestjoni oħrajn li jkunu ta' 
ġid għall-ambjent bil-kundizzjonijiet 
stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat 
aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkunu inċentivati l-prattiki li lill-bidwi jikkawżawlu spejjeż sabiex dan tal-aħħar 
ikun jista' jimplimentahom.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom 
jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-
ispejjeż imġarrba u l-introjtu mitluf 
minħabba l-impenji meħuda. Fejn meħtieġ, 
dawn jistgħu jkopru ukoll l-ispejjeż tat-
tranżazzjoni. Fil-każijiet debitament 
ġustifikati, l-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ bħala rata fissa jew bħala 
pagament ta' darba għal kull unità. Il-
pagamenti għandhom jingħataw darba fis-
sena.

6. L-Istati Membri għandhom 
jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-
ispejjeż imġarrba u l-introjtu mitluf 
minħabba l-impenji meħuda. Fejn meħtieġ, 
dawn jistgħu jkopru ukoll l-ispejjeż tat-
tranżazzjoni. Fil-każijiet debitament 
ġustifikati, l-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti bil-quddiem biex jinċentivaw l-
adozzjoni ta' miżuri innovattivi u l-appoġġ 
jista' jingħata bħala rata fissa jew bħala 
pagament ta' darba għal kull unità. Il-
pagamenti għandhom jingħataw darba fis-
sena.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 65 − paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Meta l-appoġġ taħt dan it-tip ta' 
interventi jingħata lill-impenji 
agroambjentali klimatiċi, lill-impenji għall-
konverżjoni jew għaż-żamma tal-prattiki u 

9. Meta l-appoġġ taħt dan it-tip ta' 
interventi jingħata lill-impenji 
agroambjentali klimatiċi, lill-impenji għall-
konverżjoni jew għaż-żamma tal-prattiki u 
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l-metodi tal-biedja organika kif definiti fir-
Regolament (KE) Nru 834/2007 u lis-
servizzi ambjentali u klimatiċi tal-foresti, l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
pagament għal kull ettaru.

l-metodi tal-biedja organika kif definiti fir-
Regolament (KE) Nru 834/2007 u l-
ħolqien u r-riġenerazzjoni tas-sistemi 
agroforestali u lis-servizzi ambjentali u 
klimatiċi tal-foresti, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pagament għal kull 
ettaru.

Ġustifikazzjoni

L-istudju taċ-Ċentru tar-Riċerka Konġunta (JRC) u studji oħrajn urew il-valur ambjentali u 
ta' mitigazzjoni tal-klima tal-agroforestrija u l-importanza tagħha hija inkluża fil-premessi  5, 
38, 39, 41. Madankollu, l-"agroforestrija" ma tissemma speċifikament fl-ebda artikolu. Il-
formulazzjoni użata hija meħuda direttament mill-premessa 39.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 66 − paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
pagamenti taħt dan it-tip ta' interventi 
sabiex jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-
ispejjeż addizzjonali kollha jew parti 
minnhom u għall-introjtu mitluf relatati 
mar-restrizzjonijiet naturali jew ir-
restrizzjonijiet speċifiċi oħrajn taż-żona 
kkonċernata.

3. Meta fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom l-Istati Membri 
jidentifikaw diversi livelli ta' 
restrizzjonijiet, jistgħu jiddeċiedu li 
jiddifferenzjaw l-ammont tal-appoġġ għal 
kull ettaru mogħti lill-benefiċjarji; il-
kumpensazzjoni għandha tkun 
proporzjonali għall-intensità tar-
restrizzjonijiet identifikati. L-Istati 
Membri jistgħu biss jagħtu pagamenti taħt 
dan it-tip ta' interventi sabiex 
jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-
ispejjeż addizzjonali kollha jew parti 
minnhom u għall-introjtu mitluf relatati 
mar-restrizzjonijiet naturali jew ir-
restrizzjonijiet speċifiċi oħrajn taż-żona 
kkonċernata. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kalkoli rilevanti huma 
adegwati, preċiżi u determinati minn 
qabel abbażi ta' metodu ta' kalkolu ġust, 
ekwu u verifikabbli. 

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li jkun hemm livelli jew faxex ta' pagament varji, biex jirriflettu l-intensità tal-
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iżvantaġġi jew tar-restrizzjonijiet identifikati, u l-metodoloġija użata għall-kalkolu tagħhom 
jenħtieġ li tkun ċara u trasparenti.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 66 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ispejjeż addizzjonali u l-introjtu 
mitluf kif imsemmi fil-paragrafu 3 
għandhom jiġu kkalkulati fir-rigward tar-
restrizzjonijiet naturali jew ir-
restrizzjonijiet speċifiċi għaż-żona, bi 
tqabbil ma' żoni li mhumiex affettwati 
minn restrizzjonijiet naturali jew 
restrizzjonijiet oħra speċifiċi għaż-żona.

4. L-ispejjeż addizzjonali u l-introjtu 
mitluf kif imsemmi fil-paragrafu 3 
għandhom jiġu kkalkulati fir-rigward tar-
restrizzjonijiet naturali jew ir-
restrizzjonijiet speċifiċi għaż-żona, bi 
tqabbil ma' żoni li mhumiex affettwati 
minn restrizzjonijiet naturali jew 
restrizzjonijiet oħra speċifiċi għaż-żona, u 
l-metodu ta' kalkolu użat għandu jkun 
trasparenti, adegwat u verifikabbli.

Ġustifikazzjoni

Il-kalkolu tal-livelli ta' pagament jenħtieġ li jkun ċar, trasparenti u verifikabbli.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) investimenti għall-afforestazzjoni 
u mhux produttivi marbuta mal-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1);

(a) ħolqien ta' sistemi agroforestali, 
afforestazzjoni u investimenti mhux 
produttivi marbuta mal-objettivi speċifiċi 
relatati mal-ambjent u mal-klima stabbiliti 
fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1);

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi agroforestali għandhom bosta vantaġġi għall-ambjent u jżidu r-reżiljenza tal-
azjendi agrikoli. L-istabbiliment u l-manutenzjoni taż-żoni agroforestali mhumiex 
"afforestazzjoni", peress li l-art tibqa' normalment "agrikola" fis-sistema SIAK/LPIS. Il-
kostijiet tal-protezzjoni tas-siġar individwali kontra l-annimali jistgħu jkunu għoljin u l-
inklużjoni tal-"agroforestrija" f'dan l-Artikolu tippermetti li l-100 % tal-kostijiet ikunu 
eliġibbli għall-assistenza.



AD\1175355MT.docx 25/30 PE631.922v01-00

MT

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
appoġġ għall-għodod għall-ġestjoni tar-
riskju bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ għall-għodod għall-ġestjoni tar-
riskju bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom; jenħtieġ, 
madankollu, li jiġu appoġġati u 
inkoraġġiti l-istrateġiji ta' mitigazzjoni 
tar-riskju li jsaħħu r-reżiljenza tal-azjendi 
agrikoli u jnaqqsu l-espożizzjoni għall-
instabbiltà tal-introjtu.

Ġustifikazzjoni

Il-mitigazzjoni u l-prevenzjoni ta' sitwazzjonijiet ta' kriżi jenħtieġ li jkunu inkoraġġiti u jkunu 
fuq l-istess livell tal-ġestjoni tar-riskju.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
miżuri li jsaħħu r-reżiljenza tal-azjendi 
agrikoli, inkluż, fost oħrajn, strateġiji ta' 
diversifikazzjoni tal-għelejjel u sistemi 
agroforestali;

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi agroforestali u l-istrateġiji ta' diversifikazzjoni tal-għelejjel jistgħu jsaħħu r-
reżiljenza tal-azjendi agrikoli.

Emenda 44

Proposta għal regolament
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Artikolu 72 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ għall-iskambju tal-għarfien 
agrikolu, forestali u tan-negozju rurali u l-
informazzjoni dwarhom bil-kundizzjonijiet 
stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat 
aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom.

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ għall-iskambju tal-għarfien 
agrikolu, agroforestali, forestali u rurali u 
l-informazzjoni dwarhom bil-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u 
kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK tagħhom.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
japplikawx il-kriterji ta' għażla għall-
interventi ta' investiment li jimmiraw 
b'mod ċar l-iskopijiet ambjentali jew li 
jitwettqu b'rabta mal-attivitajiet ta' restawr.

L-Istati Membri għandhom, barra minn 
hekk, japplikaw l-kriterji ta' għażla għall-
interventi ta' investiment li jimmiraw 
b'mod ċar l-iskopijiet ambjentali jew li 
jitwettqu b'rabta mal-attivitajiet ta' restawr.

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta' għażla ambjentali jridu jkunu applikati dejjem biex jiġu garantiti kundizzjonijiet 
ta' parità.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operazzjonijiet ma għandhomx 
jintgħażlu għall-appoġġ meta jkunu tlestew 
fiżikament jew ikunu ġew implimentati 
bis-sħiħ qabel ma l-applikazzjoni għall-
finanzjament taħt il-Pjan Strateġiku tal-
PAK titressaq lill-Awtorità ta' Ġestjoni, 
irrispettivament minn jekk il-pagament 
relatata kollha jkunux saru.

5. L-operazzjonijiet ma għandhomx 
jintgħażlu għall-appoġġ meta jkunu ġew 
mibdija qabel ma l-applikazzjoni għall-
finanzjament taħt il-Pjan Strateġiku tal-
PAK titressaq lill-Awtorità ta' Ġestjoni, 
irrispettivament minn jekk il-pagament 
relatata kollha jkunux saru.
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Ġustifikazzjoni

Bil-maqlub għal dak li jiġri bħalissa, il-proposta kieku tippermetti l-finanzjament ta' proġetti 
mibdija qabel id-data tal-applikazzjoni. Dan kieku jżid ir-riskju ta' effett deadweight.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 40 % għan-nefqa taħt l-Appoġġ 
għall-Introjtu Bażiku għas-Sostenibbiltà u 
l-Appoġġ għall-Introjtu Komplementari 
msemmija fit-Titolu III, il-Kapitolu II, it-
Taqsima II, is-Subtaqsimiet 2 u 3;

(a) 100 % għall-appoġġ fil-forma ta' 
pagamenti diretti maħsuba għaż-żoni li 
fihom il-bdiewa japplikaw effettivament 
prattiki għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima;

Ġustifikazzjoni

Minflok ma tintuża l-ponderazzjoni ta' 40 % għall-appoġġ fil-forma ta' pagamenti diretti – li 
l-Qorti tqis irrealistika – mod aktar affidabbli biex tiġi stmata l-kontribuzzjoni jkun li din il-
ponderazzjoni tintuża biss għall-appoġġ fil-forma ta' pagamenti diretti li jkun maħsub għal 
żoni fejn il-bdiewa realment japplikaw prattiki biex jimmitigaw it-tibdil fil-klima (pereżempju, 
il-protezzjoni ta' artijiet mistagħdra u ta' torbiera).

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 97 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miri għal kull indikatur tar-riżultati 
speċifiku rilevanti komuni u l-istadji 
importanti relatati tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK fejn rilevanti. Il-valur ta' dawn il-miri 
għandu jiġi ġustifikat fid-dawl tal-
valutazzjoni tal-ħtiġijiet imsemmija fl-
Artikolu 96. Fir-rigward tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1), il-miri għandhom jiġu 
derivati mill-elementi tal-ispjegazzjoni 
mogħtija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 
ta' dan l-Artikolu;

(a) is-sitwazzjoni bażi u l-miri għal 
kull indikatur tar-riżultati u tal-impatt 
komuni jew speċifiku tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK u l-istadji importanti relatati. Il-
valur ta' dawn il-miri għandu jiġi ġustifikat 
fid-dawl tal-valutazzjoni tal-ħtiġijiet 
imsemmija fl-Artikolu 96. Fir-rigward tal-
objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (d), (e) 
u (f) tal-Artikolu 6(1), il-miri għandhom 
jiġu derivati mill-elementi tal-ispjegazzjoni 
mogħtija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 
ta' dan l-Artikolu;
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Ġustifikazzjoni

Biex il-Kummissjoni titħalla tivvaluta kemm huma ambizzjużi l-miri, jenħtieġ li l-Istati 
Membri ifornu dokumentazzjoni li turi s-sitwazzjoni bażi. Il-Kummissjoni tivvaluta dawn il-
miri u l-ġustifikazzjoni tagħhom fil-kors tal-approvazzjoni tal-pjanijiet strateġiċi tal-PAK.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 120 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni dwar il-kontenut tal-
qafas ta' prestazzjoni. It-tali atti għandhom 
jinkludu l-lista ta' indikaturi tal-kuntest, 
indikaturi oħra meħtieġa għall-monitoraġġ 
u għall-evalwazzjoni xierqa tal-politika, il-
metodi għall-kalkolu tal-indikaturi u d-
dispożizzjonijiet meħtieġa għall-garanzija 
tal-preċiżjoni u tal-affidabbiltà tad-data 
miġbura mill-Istati Membri. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 139(2).

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni dwar il-kontenut tal-
qafas ta' prestazzjoni wara konsultazzjoni 
mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. It-tali atti 
għandhom jinkludu l-lista ta' indikaturi tal-
kuntest, indikaturi oħra meħtieġa għall-
monitoraġġ u għall-evalwazzjoni xierqa 
tal-politika, il-metodi għall-kalkolu tal-
indikaturi u d-dispożizzjonijiet meħtieġa 
għall-garanzija tal-preċiżjoni u tal-
affidabbiltà tad-data miġbura mill-Istati 
Membri. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta' eżami msemmija fl-Artikolu 139(2).

Ġustifikazzjoni

Kif affermat il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-proposta tal-Kummissjoni ma fihiex l-elementi 
meħtieġa ta' sistema ta' prestazzjoni effettiva, u, b'mod partikolari, ġabra konsistenti ta' 
indikaturi tal-output, tar-riżultati u tal-impatti.
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