
AD\1176613MT.docx PE629.646v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2014-2019

Kumitat għall-Iżvilupp

2018/0216(COD)

12.2.2019

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Iżvilupp

għall-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-
Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) 
u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament 
(UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament 
(UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Rapporteur għal opinjoni:  Maria Heubuch



PE629.646v02-00 2/58 AD\1176613MT.docx

MT

PA_Legam



AD\1176613MT.docx 3/58 PE629.646v02-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

 L-obbligu tal-UE li tirrispetta l-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp huwa kkodifikat fl-
Artikolu 208 tat-Trattat ta' Lisbona, fejn l-UE tieħu l-impenn li tqis l-objettivi għall-iżvilupp 
fil-politiki kollha li possibbilment jaffettwaw lill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp u li tevita 
kontradizzjonijiet bejn il-politiki. Is-sigurtà tal-ikel u l-agrikoltura sostenibbli huma oqsma ta' 
prijorità tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE. Il-qafas ta' politika rilevanti tal-UE1 (2010) 
jenfasizza l-importanza tal-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp (PCD) għas-sigurtà tal-ikel 
globali u jindividwa l-Politika Agrikola Komuni (PAK) tal-UE.  Filwaqt li l-inkoerenza tal-
PAK mal-objettivi għall-iżvilupp naqset matul is-snin, b'mod speċjali peress li l-Ftehim tad-
WTO dwar l-Agrikoltura obbliga lill-UE tnaqqas l-appoġġ pubbliku li jfixkel il-kummerċ 
għall-agrikoltura u telimina gradwalment is-sussidji fuq l-esportazzjonijiet, għad hemm 
problemi ta' inkoerenza: 

 Sussidji għall-produzzjoni agrikola fl-UE li jiskattaw żieda fl-esportazzjonijiet jew l-
importazzjonijiet ta' ċerti oġġetti lejn jew minn pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp (eż. Appoġġ 
Akkoppjat Volontarju għall-prodotti meqjusa sensittivi għall-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp);

 Miżuri ta' appoġġ tas-suq li jiskattaw żieda fl-esportazzjonijiet ta' ċerti oġġetti lejn pajjiżi 
fil-fażi tal-iżvilupp (eż. sostenn għall-ħżin għat-trab tal-ħalib xkumat fl-UE li, minħabba 
produzzjoni żejda, jiġi esportat lejn pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp bi prezzijiet baxxi ferm);

 Effetti negattivi fuq il-klima jew produzzjoni agrikola intensiva fl-użu tar-riżorsi (eż. l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra tas-settur tal-bhejjem tal-UE jaggravaw it-tibdil fil-klima u 
jikkontribwixxu għal tnaqqis fil-ħsad f'reġjuni tropikali u subtropikali). 

Dan ir-regolament jiddefinixxi l-objettivi u l-istrumenti tal-PAK, filwaqt li jipproponi "mudell 
ta' implimentazzjoni" ġdid li jagħti lill-Istati Membri tal-UE aktar responsabbiltà fl-ifformar 
tal-PAK. Ftit li xejn hemm tibdil fis-sustanza, minbarra l-kamp ta' applikazzjoni addizzjonali 
għal ambizzjoni mnaqqsa, peress li l-Istati Membri jistabbilixxu l-miri speċifiċi tagħhom 
stess. Ir-rapporteur jiddispjaċiha li l-proposta leġiżlattiva għall-proposta tal-PAK ma 
tissodisfax it-talba tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, li titlob tranżizzjoni 
sostanzjali għal sistemi sostenibbli tal-produzzjoni tal-ikel, li timxi minn biedja b'input għoli u 
intensiva fl-użu tar-riżorsi għal prattiki agroekoloġiċi sal-2030.

Analiżi tal-proposta wriet li peress li l-Kummissjoni qiegħda tipproponi kontinwità sinifikanti 
f'termini tal-kontenut tal-PAK, jew "żamma tal-istatus quo", il-politika jibqa' jkollha 
riperkussjonijiet negattivi fuq l-iżvilupp wara l-2021: 

 Il-proposta tal-Kummissjoni hija akkumpanjata minn valutazzjoni tal-impatt b'kapitolu 
qasir dwar il-PCD u dan ma jserraħx moħħ ir-rapporteur li l-obbligu tat-TFUE huwa 
osservat: dwar il-kummerċ din tiddikjara li "bħalissa aktar minn 90 % tal-appoġġ dirett ma 
jfixkilx il-kummerċ", li b'mod impliċitu dan jirrikonoxxi li ftit anqas minn 10 % tal-appoġġ 
dirett għadu jfixkel il-kummerċ. 

1 Il-Kummissjoni Ewropea, Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew: Qafas ta' 
politika tal-UE biex jgħin lill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp jindirizzaw l-isfidi fil-qasam tas-sigurtà tal-ikel. 
COM(2010)127 final. Brussell, KE, 31 ta' Marzu 2010.
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 Il-paragrafu dwar l-użu eċċezzjonali ta' miżuri ta' appoġġ tas-suq huwa qasir ħafna u ma 
janalizzax l-effetti fuq l-iżvilupp. Imkien ma jissemmew l-effetti klimatiċi negattivi 
possibbli tal-PAK fuq l-iżvilupp, minkejja li l-agrikoltura tammonta għal 11 % tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra.

Peress li abbozz ta' regolament ma jiżvelax kif l-UE u l-Istati Membri tagħha se jiżguraw 
PCD u lanqas kif se jimmonitorjaw l-impatt tal-PAK fuq l-iżvilupp, ir-rapporteur tipproponi li 
r-regolament huwa emendat kif ġej:

 Impenn akbar għal PCD bl-introduzzjoni tal-PCD bħala objettiv speċifiku u ż-żieda ta' 
"kapitolu dwar l-iżvilupp".

 Il-monitoraġġ tal-impatti tal-PAK fuq l-iżvilupp bl-estensjoni tal-qafas ta' monitoraġġ u l-
introduzzjoni ta' mekkaniżmu ta' lmenti. 

 L-iżgurar li s-sussidji, inkluż l-Appoġġ għall-Introjtu Akkoppjat, ma jagħmlux ħsara bl-
introduzzjoni ta' sett ta' salvagwardji.

 Id-definizzjoni ta' standards ambjentali minimi li l-benefiċjarji ta' pagamenti diretti 
jeħtiġilhom isegwu.   

 L-espansjoni tal-appoġġ għall-għelejjel tal-legumi biex jitnaqqsu l-importazzjonijiet tas-
sojja għall-għalf tal-annimali.

 Il-limitazzjoni tal-effetti negattivi ekoloġiċi u fuq il-klima; traċċar aħjar tan-nefqa fuq 
l-azzjoni klimatika.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp 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
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 42 u l-
Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u b'mod 
partikolari l-Artikolu 42, l-Artikolu 43(2) u 
l-Artikolu 208 tiegħu,

Emenda 2

Proposta għal Regolament
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Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
intitolata "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja" 
tad-29 ta' Novembru 2017 tistabbilixxi l-
isfidi, l-objettivi u l-orjentazzjonijiet għall-
Politika Agrikola Komuni ("PAK") wara l-
2020. Dawn l-objettivi jinkludu, inter alia, 
il-ħtieġa li l-PAK tkun immexxija aktar 
mir-riżultati, li jissaħħu l-
modernizzazzjoni u s-sostenibbiltà, inkluż 
is-sostenibbiltà ekonomika, soċjali, 
ambjentali u klimatika tal-agrikoltura, tal-
forestrija u taż-żoni rurali u li tgħin biex 
jitnaqqas il-piż amministrattiv relatat mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni għall-benefiċjarji.

(1) Il-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
intitolata "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja" 
tad-29 ta' Novembru 2017 tistabbilixxi l-
isfidi, l-objettivi u l-orjentazzjonijiet għall-
Politika Agrikola Komuni ("PAK") u s-
sigurtà tal-ikel wara l-2020. Dawn l-
objettivi jinkludu, inter alia, il-ħtieġa li l-
PAK tkun immexxija aktar mir-riżultati, 
toħloq ikel tajjeb għas-saħħa, issaħħaħ l-
modernizzazzjoni u s-sostenibbiltà, inkluż 
is-sostenibbiltà ekonomika, soċjali, 
ambjentali u klimatika tal-agrikoltura, tal-
forestrija u taż-żoni rurali, tnaqqas id-
diskrepanzi fl-iżvilupp bejn iż-żoni 
differenti u tgħin biex jitnaqqas il-piż 
amministrattiv relatat mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni għall-benefiċjarji. Din il-
Komunikazzjoni tisħaq ukoll fuq id-
dimensjoni globali tal-PAK u tiddikjara l-
impenn tal-Unjoni biex tissaħħaħ il-
koerenza tal-politiki għall-iżvilupp 
sostenibbli (PCSD).

Emenda 3

Proposta għal Regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Sabiex jiġu indirizzati d-
dimensjoni globali u l-implikazzjonijiet 
tal-PAK, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura 
l-koerenza u l-kontinwità mal-politiki u l-
istrumenti esterni l-oħra tal-Unjoni, 
b'mod partikolari fil-kooperazzjoni għall-
iżvilupp u fil-kummerċ. L-impenn tal-
Unjoni għall-koerenza tal-politiki għall-
iżvilupp jirrikjedi li jitqiesu l-objettivi u l-
prinċipji tal-iżvilupp meta jitfasslu l-
politiki agrikoli, speċjalment biex jiġi 
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żgurat li jkunu konformi mal-Għanijiet 
ta' Żvilupp Sostenibbli u mal-Ftehim ta' 
Pariġi.

Emenda 4

Proposta għal Regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) Peress li hemm il-ħtieġa li l-PAK 
ittejjeb ir-rispons tagħha għall-isfidi, bħaż-
żieda fil-konċentrazzjoni tal-art agrikola, 
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 inklużi l-
Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u 
l-Ftehim ta' Pariġi. Dan huwa possibbli 
biss jekk il-miri jkunu ambizzjużi u 
sistema ta' monitoraġġ tiżgura li l-PAK 
tikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-
ambjent, il-bijodiversità, il-benesseri tal-
annimali u l-ġustizzja soċjali kemm fil-
livell tal-Unjoni kif ukoll f'dak globali.
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Emenda 5

Proposta għal Regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(6) Is-sinerġiji bejn il-FAEŻR u 
Orizzont Ewropa jenħtieġ li jħeġġu lill-
FAEŻR biex juża bl-aħjar mod ir-riżultati 
tar-riċerka u l-innovazzjoni, b'mod 
partikolari dawk li ġejjin minn proġetti 
ffinanzjati minn Orizzont Ewropa u s-
Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni (EIP) 
għall-"produttività u s-sostenibbiltà fil-
qasam agrikolu", li jwasslu għall-
innovazzjonijiet fis-settur tal-biedja u fiż-
żoni rurali fl-ambitu tal-SDGs. F'dan il-
kuntest, minbarra l-Għan 2 (ebda ġuħ), 
għanijiet oħra li huma partikolarment 
importanti huma l-Għan 5 (ugwaljanza 
bejn il-ġeneri), l-Għan 12 (produzzjoni u 
konsum responsabbli), l-Għan 13 (azzjoni 
klimatika) u l-Għan 15 (ħajja fuq l-art). 
Fejn xieraq, ir-riżultati tar-riċerka u tal-
innovazzjoni għandhom jiġu kondiviżi 
mal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp fil-qafas 
tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-
Unjoni sabiex jiġi promoss l-iżvilupp 
sostenibbli.

Emenda 6

Proposta għal Regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex tingħata sustanza lill-
objettivi tal-PAK kif stabbiliti fl-
Artikolu 39 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), kif ukoll biex jiġi żgurat li l-
Unjoni tindirizza b'mod xieraq l-aktar sfidi 
reċenti tagħha, huwa xieraq li jiġi previst 
sett ta' objettivi ġenerali li jirriflettu l-
orjentazzjonijiet mogħtija fil-

(11) Sabiex tingħata sustanza lill-
objettivi tal-PAK kif stabbiliti fl-
Artikolu 39 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), kif ukoll biex jiġi żgurat li l-
Unjoni tindirizza b'mod xieraq l-aktar sfidi 
reċenti tagħha, huwa xieraq li jiġi previst 
sett ta' objettivi ġenerali li jirriflettu l-
orjentazzjonijiet mogħtija fil-
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Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
"Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja". Jenħtieġ 
li jiġi definit aktar sett ta' objettivi speċifiċi 
fil-livell tal-Unjoni u jiġi applikat mill-
Istati membri fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom. Filwaqt li jinstab bilanċ 
bejn id-dimensjonijiet tal-iżvilupp 
sostenibbli, f'konformità mal-valutazzjoni 
tal-impatt, dawn l-objettivi speċifiċi 
jenħtieġ li jittraduċu l-objettivi ġenerali 
tal-PAK f'prijoritajiet aktar konkreti u 
jqisu l-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-klima, l-
enerġija u l-ambjent.

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
"Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja". Jenħtieġ 
li jiġi definit aktar sett ta' objettivi speċifiċi 
fil-livell tal-Unjoni u jiġi applikat mill-
Istati membri fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom. Dawn l-objettivi speċifiċi 
jenħtieġ li jilħqu d-diversi dimensjonijiet 
tal-iżvilupp sostenibbli, filwaqt li fl-istess 
waqt jwasslu biex l-objettivi speċifiċi tal-
PAK jirriżultaw f'prijoritajiet aktar 
konkreti u jqisu l-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-
klima, l-enerġija u l-ambjent.

Emenda 7

Proposta għal Regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11 a) Fid-dawl tar-rwol tal-Unjoni bħala 
esportatur u importatur ewlieni, il-PAK 
għandha rwol kemm fis-swieq agrikoli 
domestiċi iżda wkoll f'dawk 
internazzjonali, u b'hekk taffettwa l-
għajxien ta' bdiewa fuq skala żgħira u r-
reżiljenza ta' komunitajiet rurali u 
ekosistemi.

Emenda 8

Proposta għal Regolament
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11 b) Fl-ambitu tal-Komunikazzjoni 
dwar "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja", 
jenħtieġ li l-PAK tqis l-Artikoli 3 u 21 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-
Artikolu 208 tat-TFUE. L-iżgurar tal-
Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp (PCD) 
jinkludi r-rispett tal-prinċipju "tagħmilx 
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ħsara" billi jiġi evitat il-ħolqien ta' 
esternalitajiet negattivi (eż. permezz tad-
deforestazzjoni jew dumping dannuż), bir-
rispett tal-Kunsens Ewropew għall-
Iżvilupp u l-impenn tiegħu li jintlaħqu l-
objettivi stabbiliti fl-Aġenda 2030 għall-
Iżvilupp Sostenibbli kif ukoll id-Dritt 
għall-Iżvilupp kif definit fid-Dikjarazzjoni 
dwar id-Dritt għall-Iżvilupp1a

__________________
1a adottata permezz tar-
Riżoluzzjoni 41/128 tal-Assemblea 
Ġenerali tal-4 ta' Diċembru 1986.

Emenda 9

Proposta għal Regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(12) PAK aktar intelliġenti, 
modernizzata u aktar sostenibbli trid 
tħaddan ir-riċerka u l-innovazzjoni, sabiex 
tipproduċi ikel aktar tajjeb għas-saħħa, 
b'mod partikolari billi progressivament il-
biedja tkun ħielsa mill-pestiċidi, tnaqqas 
il-faqar, isservi lill-multifunzjonalità tas-
sistemi tal-agrikoltura, tal-forestrija u tal-
ikel tal-Unjoni, filwaqt li tinvesti fl-
iżvilupp teknoloġiku, fid-diġitalizzazzjoni 
u fi prattiki agroekoloġiċi, ittejjeb l-aċċess 
għal għarfien sod, rilevanti u ġdid filwaqt li 
toħloq opportunitajiet għall-bdiewa sabiex 
ikollhom skambju ta' informazzjoni għall-
benefiċċju tal-komunitajiet rurali u s-
settur agrikolu madwar id-dinja. Jenħtieġ 
li, b'mod partikolari, il-perspettiva tal-
ġeneru u l-emanċipazzjoni tan-nisa jiġi 
inklużi fil-PAK u jenħtieġ li l-Istati 
Membri jiżviluppaw sottoprogrammi fil-
Pjan Strateġiku li jappoġġja l-bdiewa nisa 
jużaw strumenti finanzjarji u jaġġornaw l-
għarfien u l-ħiliet tagħhom.



PE629.646v02-00 10/58 AD\1176613MT.docx

MT

Emenda 10

Proposta għal Regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Filwaqt li fil-mudell ta' 
implimentazzjoni tal-PAK jenħtieġ li l-
Unjoni tistabbilixxi l-objettivi tal-Unjoni u 
tiddefinixxi t-tipi ta' interventi kif ukoll ir-
rekwiżiti bażiċi tal-Unjoni applikabbli 
għall-Istati Membri, dawn tal-aħħar 
jenħtieġ li jkunu responsabbli għat-
trasformazzjoni ta' dak il-qafas tal-Unjoni 
f'arranġamenti ta' appoġġ applikabbli lill-
benefiċjarji. F'dak il-kuntest, jenħtieġ li l-
Istati Membri jaġixxu b'mod konformi mal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali, mal-
prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni u 
jiżguraw li l-qafas legali għall-għoti tal-
appoġġ tal-Unjoni lill-benefiċjarji jkun 
ibbażat fuq il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom u jkunu konformi mal-prinċipji u 
mar-rekwiżiti stabbiliti taħt dan ir-
Regolament u [ir-Regolament Orizzontali].

(13) Filwaqt li fil-mudell ta' 
implimentazzjoni tal-PAK jenħtieġ li l-
Unjoni tistabbilixxi l-objettivi tal-Unjoni u 
tiddefinixxi t-tipi ta' interventi kif ukoll ir-
rekwiżiti bażiċi tal-Unjoni applikabbli 
għall-Istati Membri, dawn tal-aħħar 
jenħtieġ li jkunu responsabbli għat-
trasformazzjoni ta' dak il-qafas tal-Unjoni 
f'arranġamenti ta' appoġġ applikabbli lill-
benefiċjarji. F'dak il-kuntest, jenħtieġ li l-
Istati Membri jaġixxu b'mod konformi mal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali, mal-
prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni, mal-
obbligu tal-Unjoni li tiżgura Koerenza tal-
Politiki għall-Iżvilupp fit-tnedija tal-
istrumenti ta' appoġġ tal-PAK, mal-
Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u 
jiżguraw li l-qafas legali għall-għoti tal-
appoġġ tal-Unjoni lill-benefiċjarji jkun 
ibbażat fuq il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom u jkunu konformi mal-prinċipji u 
mar-rekwiżiti stabbiliti taħt dan ir-
Regolament u [ir-Regolament Orizzontali].

Emenda 11

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 

(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 
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aħjar fis-suq. aħjar fis-suq. Barra minn hekk, jenħtieġ li 
l-istrateġiji ta' investiment tal-Unjoni 
jinkoraġġixxu investimenti responsabbli 
f'agrikoltura sostenibbli b'attenzjoni 
partikolari għall-ipproċessar u ż-żieda fil-
valur.

Emenda 12

Proposta għal Regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fil-kuntest ta' PAK aktar orjentata 
lejn is-suq, kif deskritt fil-Komunikazzjoni 
dwar "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja", l-
espożizzjoni tas-suq, it-tibdil fil-klima u l-
frekwenza u s-severità ta' avvenimenti 
estremi tat-temp assoċjati ma' dan it-tibdil, 
kif ukoll il-kriżijiet sanitarji u fitosanitarji, 
jistgħu jwasslu għal riskji ta' volatilità tal-
prezzijiet u pressjonijiet dejjem akbar fuq 
l-introjtu. Għalhekk, għalkemm il-bdiewa 
huma finalment responsabbli għat-tfassil 
tal-istrateġiji tagħhom fl-azjenda agrikola, 
jenħtieġ li jiġi stabbilit qafas sod biex tiġi 
żgurata ġestjoni xierqa tar-riskju. Għal 
dan l-għan, l-Istati Membri u l-bdiewa 
jkunu jistgħu jibbażaw ruħhom fuq 
pjattaforma fil-livell tal-Unjoni għall-
ġestjoni tar-riskju biex jibnu l-kapaċitajiet 
tagħhom sabiex jipprovdu lill-bdiewa 
strumenti finanzjarji xierqa għall-
investimenti u aċċess għall-kapital 
operatorju, it-taħriġ, it-trasferiment tal-
għarifen u l-pariri.

(15) Fil-kuntest ta' PAK aktar orjentata 
lejn is-suq Ewropew, kif deskritt fil-
Komunikazzjoni dwar "Il-Ġejjieni tal-Ikel 
u tal-Biedja", l-espożizzjoni tas-suq, it-
tibdil fil-klima u l-frekwenza u s-severità 
ta' avvenimenti estremi tat-temp assoċjati 
ma' dan it-tibdil, kif ukoll il-kriżijiet 
sanitarji u fitosanitarji, jistgħu jwasslu għal 
riskji ta' volatilità tal-prezzijiet u 
pressjonijiet dejjem akbar fuq l-introjtu. 
Għalhekk, għalkemm il-bdiewa huma 
finalment responsabbli għat-tfassil tal-
istrateġiji tagħhom fl-azjenda agrikola, 
jenħtieġ li jiġi stabbilit qafas sod għar-
regolamentazzjoni tas-suq u biex tiġi 
żgurata ġestjoni tar-riskju adegwata fir-
rigward tar-riski tas-saħħa u tal-klima 
filwaqt li jiġu evitati l-perikli u l-problemi 
ta' mudelli oħrajn użati madwar id-dinja 
kollha. Għal dan l-għan, l-Istati Membri u 
l-bdiewa jkunu jistgħu jibbażaw ruħhom 
fuq pjattaforma fil-livell tal-Unjoni għall-
ġestjoni tar-riskju biex jibnu l-kapaċitajiet 
tagħhom sabiex jipprovdu lill-bdiewa 
strumenti finanzjarji xierqa għall-
investimenti u aċċess għall-kapital 
operatorju, it-taħriġ, it-trasferiment tal-
għarfien u l-pariri.

Emenda 13

Proposta għal Regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) It-tisħiħ tal-kura għall-ambjent u 
tal-azzjoni klimatika u l-kontribuzzjoni 
għall-kisba tal-objettivi relatati mal-
ambjent u l-klima tal-Unjoni hija prijorità 
għolja ħafna fil-ġejjieni tal-agrikoltura u l-
forestrija tal-Unjoni. Għalhekk jenħtieġ li 
l-arkitettura tal-PAK tirrifletti ambizzjoni 
akbar fir-rigward ta' dawn l-objettivi. 
Skont il-mudell ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li l-azzjoni meħuda biex jiġu 
indirizzati d-degradazzjoni tal-ambjent u t-
tibdil fil-klima tkun immexxija mir-
riżultati u jenħtieġ li, għal dan l-iskop, l-
Artikolu 11 tat-TFUE jitqies bħala obbligu 
ta' riżultat.

(16) It-tisħiħ tal-kura għall-ambjent u 
tal-azzjoni klimatika u l-kontribuzzjoni 
għall-kisba tal-objettivi relatati mal-
ambjent u l-klima tal-Unjoni hija prijorità 
għolja ħafna fil-ġejjieni tal-agrikoltura u l-
forestrija tal-Unjoni. Għalhekk jenħtieġ li 
l-arkitettura tal-PAK tirrifletti ambizzjoni 
akbar u jenħtieġ li jsir aktar progress 
dwarha sabiex tilħaq dawn l-objettivi u 
tqiegħed il-biedja bħala tema ċentrali fil-
ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Skont il-
mudell ta' implimentazzjoni, jenħtieġ li l-
azzjoni meħuda biex jiġu indirizzati d-
degradazzjoni tal-ambjent u t-tibdil fil-
klima tkun immexxija mir-riżultati u 
jenħtieġ li, għal dan l-iskop, l-Artikolu 11 
tat-TFUE jitqies bħala obbligu ta' riżultat. 
Billi ħafna żoni rurali fl-Unjoni jbatu minn 
problemi strutturali bħal nuqqas ta' 
opportunitajiet ta' xogħol attraenti, 
nuqqasijiet ta' ħiliet, nuqqas ta' investiment 
fil-konnettività, fl-infrastruttura u fis-
servizzi essenzjali, kif ukoll eżodu taż-
żgħażagħ, huwa fundamentali li tissaħħaħ 
in-nisġa soċjoekonomika f'dawk l-oqsma, 
b'mod konformi mal-Cork 2.0. Id-
dikjarazzjoni, b'mod partikolari permezz 
tal-ħolqien tal-impjiegi, inkluż f'pajjiżi 
terzi fejn il-popolazzjoni tagħhom qiegħda 
tikber, u t-tiġdid ġenerazzjonali, billi l-
impjiegi u t-tkabbir tal-Kummissjoni 
jinġiebu fiż-żoni rurali, bil-promozzjoni 
tal-inklużjoni soċjali, it-tiġdid 
ġenerazzjonali u l-iżvilupp ta' "rħula 
Intelliġenti" fil-kampanja Ewropea. Kif 
indikat fil-Komunikazzjoni dwar "Il-
Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja", il-ktajjen ta' 
valur rurali ġodda bħal pereżempju l-
enerġija rinnovabbli, il-bijoekonomija 
emerġenti, l-ekonomija ċirkolari u l-
ekoturiżmu jistgħu joffru potenzjal tajjeb 
għat-tkabbir u għall-impjiegi fiż-żoni 
rurali. F'dan il-kuntest, l-istrumenti 
finanzjarji u l-użu tal-garanzija InvestEU 
jistgħu jkollhom rwol kruċjali biex jiġi 
żgurat aċċess għall-finanzjament u biex 
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tissaħħaħ il-kapaċità tat-tkabbir tal-azjendi 
agrikoli u tal-intrapriżi. Hemm il-potenzjal 
għal opportunitajiet ta' xogħol fiż-żoni 
rurali għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz residenti 
legalment, u b'hekk tiġi promossa l-
integrazzjoni soċjali u ekonomika tagħhom 
speċjalment fil-qafas tal-istrateġiji ta' 
Żvilupp Lokali Mmexxija mill-Komunità.

Billi ħafna żoni rurali fl-Unjoni jbatu minn 
problemi strutturali bħal nuqqas ta' 
opportunitajiet ta' xogħol attraenti, 
nuqqasijiet ta' ħiliet, nuqqas ta' investiment 
fil-konnettività, fl-infrastruttura u fis-
servizzi essenzjali, kif ukoll eżodu taż-
żgħażagħ, huwa fundamentali li tissaħħaħ 
in-nisġa soċjoekonomika f'dawk l-oqsma, 
b'mod konformi mal-Cork 2.0. Id-
dikjarazzjoni, b'mod partikolari permezz 
tal-ħolqien tal-impjiegi u t-tiġdid 
ġenerazzjonali, billi l-impjiegi u t-tkabbir 
tal-Kummissjoni jinġiebu fiż-żoni rurali, 
bil-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-
tiġdid ġenerazzjonali u l-iżvilupp ta' "rħula 
Intelliġenti" fil-kampanja Ewropea. Kif 
indikat fil-Komunikazzjoni dwar "Il-
Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja", il-ktajjen ta' 
valur rurali ġodda bħal pereżempju l-
enerġija rinnovabbli, il-bijoekonomija 
emerġenti, l-ekonomija ċirkolari u l-
ekoturiżmu jistgħu joffru potenzjal tajjeb 
għat-tkabbir u għall-impjiegi fiż-żoni 
rurali. F'dan il-kuntest, l-istrumenti 
finanzjarji u l-użu tal-garanzija InvestEU 
jistgħu jkollhom rwol kruċjali biex jiġi 
żgurat aċċess għall-finanzjament u biex 
tissaħħaħ il-kapaċità tat-tkabbir tal-azjendi 
agrikoli u tal-intrapriżi. Hemm il-potenzjal 
għal opportunitajiet ta' xogħol fiż-żoni 
rurali għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz residenti 
legalment, u b'hekk tiġi promossa l-
integrazzjoni soċjali u ekonomika tagħhom 
speċjalment fil-qafas tal-istrateġiji ta' 
Żvilupp Lokali Mmexxija mill-Komunità.

Emenda 14

Proposta għal Regolament
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Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Jenħtieġ li l-PAK tkompli tiżgura s-
sigurtà tal-ikel, li jenħtieġ li tinftiehem 
bħala aċċess għal ikel biżżejjed, sikur u 
nutrittiv f'kull ħin.  Barra minn hekk, 
jenħtieġ li tkompli tgħin biex tittejjeb ir-
reazzjoni tal-agrikoltura tal-Unjoni għal 
talbiet soċjetali ġodda fl-ikel u s-saħħa, 
inkluż il-produzzjoni agrikola sostenibbli, 
nutrizzjoni aktar tajba għas-saħħa, il-ħela 
tal-ikel u l-benessri tal-annimali. Jenħtieġ li 
l-PAK tkompli tippromwovi l-produzzjoni 
b'karatteristiċi speċifiċi u ta' valur, filwaqt 
li fl-istess ħin tgħin lill-bdiewa biex 
jaġġustaw b'mod proattiv il-produzzjoni 
tagħhom skont is-sinjali tas-suq u l-ħtiġijiet 
tal-konsumaturi.

(17) Jenħtieġ li l-PAK tkompli tiżgura s-
sigurtà tal-ikel għall-Unjoni, li jenħtieġ li 
tinftiehem bħala aċċess għal ikel biżżejjed, 
sikur u nutrittiv f'kull ħin u li żżid il-
produzzjoni tal-proteini mill-ħxejjex fl-
Unjoni. Barra minn hekk, jenħtieġ li 
tkompli tgħin biex tittejjeb ir-reazzjoni tal-
agrikoltura tal-Unjoni għal talbiet soċjetali 
ġodda fl-ikel u s-saħħa, inkluż il-
produzzjoni agrikola sostenibbli, 
nutrizzjoni aktar tajba għas-saħħa, it-
tnaqqis tal-ħela tal-ikel u t-titjib tal-
benessri tal-annimali. Jenħtieġ li l-PAK 
tkompli tippromwovi l-produzzjoni 
b'karatteristiċi speċifiċi u ta' valur, filwaqt 
li fl-istess ħin tgħin lill-bdiewa biex 
jaġġustaw b'mod proattiv il-produzzjoni 
tagħhom skont is-sinjali tas-suq u l-ħtiġijiet 
tal-konsumaturi kif ukoll permezz ta' 
aċċess għall-art bi prezzijiet raġonevoli, 
inkoraġġiment lill-bdiewa żgħażagħ 
sabiex jistabbilixxu negozji u promozzjoni 
ta' ktajjen tal-provvista qosra u xiri lokali. 
Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-
bdiewa jingħataw appoġġ finanzjarju 
sabiex jiksbu ħiliet ġodda li jkunu 
jeħtieġu sabiex jadattaw il-produzzjoni 
tagħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-
konsumatur li qegħdin jinbidlu u jiġi 
protett l-għajxien fil-komunitajiet rurali 
madwar id-dinja. Mingħajr preġudizzju 
għan-natura tagħha bħala politika 
interna tal-Unjoni, l-integrazzjoni fattwali 
tal-PAK fl-ekonomija dinjija jenħtieġ li 
titqies kemm fir-rigward tal-
opportunitajiet kif ukoll fir-rigward tar-
responsabbiltà li jirriżultaw minnha 
għall-Unjoni u għas-sħab globali tagħha. 
Fir-rigward tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, 
jenħtieġ li l-Koerenza tal-Politiki għall-
Iżvilupp (PCD) tkun il-linja gwida għall-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha.
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Emenda 15

Proposta għal Regolament
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17 a) Biex jirriaffermaw l-impenn 
tagħhom għall-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli (SDGs) tal-Aġenda 2030 u l-
Ftehim ta' Pariġi, l-Unjoni u l-Istati 
Membri tagħha jenħtieġ li jwettqu 
tranżizzjoni lejn sistema tal-ikel u tal-
agrikoltura Ewropea ġdida f'konformità 
man-natura trasformattiva tal-
Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u 
l-Ftehim ta' Pariġi, abbażi tal-
konklużjonijiet tal-Valutazzjoni 
Internazzjonali tal-Għarfien, Xjenzi u 
Teknoloġiji Agrikoli għall-Iżvilupp u r-
rakkomandazzjonijiet tar-Rapporteur 
Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-
dritt għall-ikel. Għaldaqstant dan għandu 
jinkludi l-promozzjoni ta' agrikoltura 
diversifikata u sostenibbli u prattiki 
agrikoli reżiljenti li jgħinu biex jipproteġu 
u jtejbu r-riżorsi naturali, isaħħu l-
ekosistemi u l-kapaċità tagħhom li 
jadattaw u jtaffu t-tibdil fil-klima. 
Għaldaqstant, jenħtieġ li l-miżuri meħuda 
taħt dan ir-regolament ma jipperikolawx 
il-produzzjoni tal-ikel u l-kapaċità tal-
ipproċessar u s-sigurtà tal-ikel fit-tul ta' 
pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, b'mod 
partikolari l-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati 
(LDCs).

Emenda 16

Proposta għal Regolament
Premessa 17 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17 b) Jenħtieġ li l-Unjoni tgħin biex tiġi 
żgurata sigurtà tal-ikel globali bil-
minimizzazzjoni tad-dipendenza ta' pajjiżi 
fil-fażi tal-iżvilupp fuq importazzjonijiet 
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tal-ikel u bit-tisħiħ tar-reżiljenza tagħhom 
għal xokkijiet esterni marbuta, 
pereżempju, mal-volatilità tal-prezzijiet ta' 
prodotti bażiċi agrikoli jew diżastri 
naturali. Għalhekk, jenħtieġ li l-PAK il-
ġdida tikkontribwixxi għall-isfruttar tal-
potenzjal ta' bdiewa żgħar u impriżi 
agrikoli żgħar fil-pajjiżi fil-fażi tal-
iżvilupp, bl-għan li tiżdied u tiġi 
ddiversifikata l-produzzjoni tal-ikel 
tagħhom sabiex jirrispondu għal swieq 
domestiċi u reġjonali.

Emenda 17

Proposta għal Regolament
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Bil-għan li jintlaħqu l-Għanijiet 
ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU, 
b'mod partikolari l-Għan 1 (ebda faqar) u 
l-Għan 2 (ebda ġuħ), kif ukoll sabiex tiġi 
garantita l-koerenza tal-politika għall-
iżvilupp f'konformità mal-Artikolu 208 
tat-TFUE u sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti 
tal-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp, 
jenħtieġ li l-PAK tappoġġja azjendi 
agrikoli sostenibbli tal-familja fil-pajjiżi 
fil-fażi tal-iżvilupp sabiex tiggarantixxi s-
sigurtà tal-ikel lokali u tissielet l-
abbandun tal-art rurali. Għaldaqstant, 
jenħtieġ li l-prodotti agrikoli tal-UE ma 
jiġux esportati bi prezzijiet li ma jkoprux 
l-ispejjeż tal-produzzjoni.

Emenda 18

Proposta għal Regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Abbażi tas-sistema preċendenti ta' 
kundizzjonalità implimentata sal-2020, is-
sistema tal-kundizzjonalità ġdid torbot il-

(21) Abbażi tas-sistema preċedenti ta' 
kundizzjonalità implimentata sal-2020, is-
sistema tal-kundizzjonalità ġdid torbot il-
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ħlas sħiħ tal-appoġġ tal-PAK mal-
konformità tal-benefiċjarji ma' standards 
bażiċi li jirrigwardaw l-ambjent, it-tibdil 
fil-klima, is-saħħa pubblika, is-saħħa tal-
annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-benessri 
tal-annimali. L-istandards bażiċi jinkludu 
f'forma simplifikata lista ta' rekwiżiti 
statutorji ta' ġestjoni (SMRs) u standards ta' 
kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tajba 
tal-art (KAAT). Dawn l-istandards bażiċi 
jenħtieġ li jqisu aħjar l-isfidi ambjentali u 
klimatiċi u l-arkitettura ambjentali l-ġdida 
tal-PAK, u b'hekk jagħtu livell ogħla ta' 
ambizzjoni ambjentali u klimatika kif 
ħabbret il-Kummissjoni dwar "Il-Ġejjieni 
tal-Ikel u tal-Biedja" u l-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali (QFP). Il-kundizzjonalità 
għandha l-għan li tikkontribwixxi għall-
iżvilupp ta' agrikoltura sostenibbli 
b'għarfien aħjar min-naħa tal-benefiċjarji 
dwar il-ħtieġa li jiġu rispettati dawk l-
istandards bażiċi. Għandha l-għan ukoll li 
l-PAK issir aktar kompatibbli mal-
aspettattivi tas-soċjetà permezz tat-titjib 
tal-konsistenza tal-politika mal-objettivi 
dwar l-ambjent, is-saħħa pubblika, is-saħħa 
tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-benessri 
tal-annimali. Jenħtieġ li l-kundizzjonalità 
tifforma parti integrali tal-arkitettura 
ambjentali tal-PAK, bħala parti mil-linja 
bażi għal impenji ambjentali u klimatiċi 
aktar ambizzjużi, u jenħtieġ li tkun 
applikata b'mod komprensiv fl-Unjoni 
kollha. Għal dawk il-bdiewa li ma 
jikkonformawx ma' dawk ir-rekwiżiti, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li jiġu 
applikati penali proporzjonali, effettivi u 
dissważivi f'konformità mar-[Regolament 
Orizzontali].

ħlas sħiħ tal-appoġġ tal-PAK mal-
konformità tal-benefiċjarji ma' standards 
bażiċi li jirrigwardaw l-ambjent, it-tibdil 
fil-klima, is-saħħa pubblika, is-saħħa tal-
annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-benessri 
tal-annimali. L-istandards bażiċi jinkludu 
f'forma simplifikata lista ta' rekwiżiti 
statutorji ta' ġestjoni (SMRs) u standards ta' 
kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tajba 
tal-art (KAAT). Dawn l-istandards bażiċi 
jenħtieġ li jqisu aħjar l-isfidi ambjentali u 
klimatiċi u l-arkitettura ambjentali l-ġdida 
tal-PAK, u b'hekk jagħtu livell ogħla ta' 
ambizzjoni ambjentali u klimatika kif 
ħabbret il-Kummissjoni dwar "Il-Ġejjieni 
tal-Ikel u tal-Biedja" u l-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali (QFP). Jenħtieġ li l-PCD 
titqies fit-tfassil, implimentazzjoni u 
valutazzjoni tar-rekwiżiti u l-istandards 
imsemmija hawn fuq. Il-kundizzjonalità 
għandha l-għan li tikkontribwixxi għall-
iżvilupp ta' agrikoltura sostenibbli 
b'għarfien aħjar min-naħa tal-benefiċjarji 
dwar il-ħtieġa li jiġu rispettati dawk l-
istandards bażiċi. Għandha l-għan ukoll li 
l-PAK issir aktar kompatibbli mal-
aspettattivi tas-soċjetà permezz tat-titjib 
tal-konsistenza tal-politika mal-objettivi 
dwar l-ambjent, is-saħħa pubblika, is-saħħa 
tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-benessri 
tal-annimali. Jenħtieġ li l-kundizzjonalità 
tifforma parti integrali tal-arkitettura 
ambjentali tal-PAK, bħala parti mil-linja 
bażi għal impenji ambjentali u klimatiċi 
aktar ambizzjużi, u jenħtieġ li tkun 
applikata b'mod komprensiv fl-Unjoni 
kollha. Għal dawk il-bdiewa li ma 
jikkonformawx ma' dawk ir-rekwiżiti, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li jiġu 
applikati penali proporzjonali, effettivi u 
dissważivi f'konformità mar-[Regolament 
Orizzontali].

Emenda 19

Proposta għal Regolament
Premessa 24
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu sistemi konsultattivi għall-
azjendi agrikoli bl-iskop li jittejbu l-
ġestjoni sostenibbli u l-prestazzjoni 
ġenerali tal-azjendi agrikoli u tan-negozji 
rurali, filwaqt li jkopru d-dimensjonijiet 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali u biex jiġi 
identifikat it-titjib meħtieġ fir-rigward tal-
miżuri kollha fil-livell tal-azjendi agrikoli 
previsti fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK. 
Jenħtieġ li dawn is-sistemi konsultattivi 
għall-azjendi agrikoli jgħinu lill-bdiewa u 
lil benefiċjarji oħra tal-appoġġ tal-PAK 
biex isiru aktar konxji tar-relazzjoni bejn 
il-ġestjoni tal-azjenda agrikola u l-ġestjoni 
tal-art minn naħa, u ċerti standards, 
rekwiżiti u informazzjoni inkluż dawk 
ambjentali u klimatiċi, min-naħa l-oħra. Il-
lista ta' dawn tal-aħħar tinkludi standards li 
japplikaw għall-bdiewa u għal benefiċjarji 
oħra tal-PAK jew li huma neċessarji 
għalihom u li huma stabbiliti fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK, kif ukoll dawk li 
jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni dwar l-ilma, 
dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi, kif 
ukoll l-inizjattivi għall-ġlieda kontra r-
reżistenza għall-antimikrobiċi u l-ġestjoni 
tar-riskji. Sabiex tissaħħaħ il-kwalità u l-
effettività tal-pariri, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jintegraw il-konsulenti fis-Sistemi 
tal-Għarfien u tal-Innovazzjoni Agrikoli 
(AKIS), sabiex ikunu jistgħu jagħtu 
informazzjoni teknoloġika u xjentifika 
aġġornata żviluppata mir-riċerka u l-
innovazzjoni.

(24) Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu sistemi konsultattivi għall-
azjendi agrikoli bl-iskop li jittejbu l-
ġestjoni sostenibbli u l-prestazzjoni 
ġenerali tal-azjendi agrikoli u tan-negozji 
rurali, filwaqt li jkopru d-dimensjonijiet 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali u biex jiġi 
identifikat it-titjib meħtieġ fir-rigward tal-
miżuri kollha fil-livell tal-azjendi agrikoli 
previsti fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK. 
Jenħtieġ li dawn is-sistemi konsultattivi 
għall-azjendi agrikoli jgħinu lill-bdiewa u 
lil benefiċjarji oħra tal-appoġġ tal-PAK 
biex isiru aktar konxji tar-relazzjoni bejn 
il-ġestjoni tal-azjenda agrikola u l-ġestjoni 
tal-art minn naħa, u ċerti standards, 
rekwiżiti u informazzjoni inkluż dawk 
ambjentali u klimatiċi, min-naħa l-oħra. Il-
lista ta' dawn tal-aħħar tinkludi standards li 
japplikaw għall-bdiewa u għal benefiċjarji 
oħra tal-PAK jew li huma neċessarji 
għalihom u li huma stabbiliti fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK, kif ukoll dawk li 
jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni dwar l-ilma, 
dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi, kif 
ukoll l-inizjattivi għall-ġlieda kontra r-
reżistenza għall-antimikrobiċi u l-ġestjoni 
tar-riskji. Sabiex tissaħħaħ il-kwalità u l-
effettività tal-pariri, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jintegraw il-konsulenti fis-Sistemi 
tal-Għarfien u tal-Innovazzjoni Agrikoli 
(AKIS), sabiex ikunu jistgħu jagħtu 
informazzjoni teknoloġika u xjentifika 
aġġornata żviluppata mir-riċerka u l-
innovazzjoni. Jenħtieġ li l-konsulenti 
jitħarrġu wkoll biex jagħtu fehim aħjar 
tad-dimensjoni globali tal-PAK.

Ġustifikazzjoni

Mhux kull bidwi huwa involut direttament fil-kummerċ internazzjonali u jaf lanqas ikun 
konxju tal-interkonnessjonijiet tal-kummerċ internazzjonali jew tal-impatti globali fuq l-
ambjent u l-klima. Is-servizzi ta' konsulenza għall-azjendi agrikoli jipprovdu l-possibbiltà ta' 
sensibilizzazzjoni u integrazzjoni ulterjuri tas-settur privat fl-isforzi komuni tal-UE biex 
tindirizza l-isfidi fil-livell internazzjonali.
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Emenda 20

Proposta għal Regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Jenħtieġ li l-PAK tiżgura li l-Istati 
Membri jtejbu r-riżultati ambjentali billi 
jirrispettaw il-ħtiġijiet lokali u ċ-
ċirkostanzi reali tal-bdiewa. Taħt il-
pagament diretti fil-Pjan Strateġiku tal-
PAK, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu Ekoskemi volontarji għall-
bdiewa li jenħtieġ li jkunu koordinati bis-
sħiħ mal-interventi rilevanti l-oħra. Dawn 
jenħtieġ li jiġu definiti mill-Istati Membri 
bħala pagament li jingħata jew għall-
inċentivar u r-rimunerazzjoni tal-provvista 
ta' oġġetti pubbliċi mill-prattiki agrikoli ta' 
benefiċċju għall-ambjent u għall-klima jew 
bħala kumpens għall-introduzzjoni ta' 
dawn il-prattiki. Fiż-żewġ każijiet jenħtieġ 
li l-għan tagħhom ikun li tissaħħaħ il-
prestazzjoni ambjentali u klimatika tal-
PAK u konsegwentement jenħtieġ li jkunu 
maħsuba li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti 
obbligatorji diġà preskritti mis-sistema ta' 
kundizzjonalità. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li jistabbilixxu ekoskemi għall-
prattiki agrikoli bħal pereżempju l-ġestjoni 
msaħħa tal-bur permanenti u l-karatteristiċi 
tal-pajsaġġ, u l-biedja organika. Dawn l-
iskemi jistgħu wkoll jinkludu "skemi ta' 
livell ta' dħul" li tista' tkun kundizzjoni 
biex jittieħdu impenji tal-iżvilupp rurali 
aktar ambizzjużi.

(31) Jenħtieġ li l-PAK tiżgura li l-Istati 
Membri jtejbu r-riżultati ambjentali billi 
jirrispettaw il-ħtiġijiet lokali u ċ-
ċirkostanzi reali tal-bdiewa. Taħt il-
pagament diretti fil-Pjan Strateġiku tal-
PAK, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu Ekoskemi volontarji għall-
bdiewa li jenħtieġ li jkunu koordinati bis-
sħiħ mal-interventi rilevanti l-oħra. Dawn 
jenħtieġ li jiġu definiti mill-Istati Membri 
bħala pagament li jingħata jew għall-
inċentivar u r-rimunerazzjoni tal-provvista 
ta' oġġetti pubbliċi mill-prattiki agrikoli ta' 
benefiċċju għall-ambjent u għall-klima jew 
bħala kumpens għall-introduzzjoni ta' 
dawn il-prattiki. Fiż-żewġ każijiet jenħtieġ 
li l-għan tagħhom ikun li tissaħħaħ il-
prestazzjoni ambjentali u klimatika tal-
PAK u konsegwentement jenħtieġ li jkunu 
maħsuba li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti 
obbligatorji diġà preskritti mis-sistema ta' 
kundizzjonalità. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li jistabbilixxu ekoskemi biex 
jiġu promossi l-mudelli ta' produzzjoni ta' 
benefiċċju għall-ambjent u l-promozzjoni 
ta' kull tip ta' prattiki agrikoli bħal 
pereżempju, fost miżuri oħra, il-ġestjoni 
msaħħa tal-bur permanenti u l-karatteristiċi 
tal-pajsaġġ, u l-biedja organika. Dawn l-
iskemi jistgħu wkoll jinkludu "skemi ta' 
livell ta' dħul" li tista' tkun kundizzjoni 
biex jittieħdu impenji tal-iżvilupp rurali 
aktar ambizzjużi.

Emenda 21

Proposta għal Regolament
Premessa 32
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jużaw parti mill-limitu massimu 
finanzjarju tagħhom disponibbli għall-
pagamenti diretti għall-csabiex itejbu l-
kompetittività, is-sostenibbiltà u/jew il-
kwalità f'ċerti setturi u produzzjonijiet li 
huma partikolarment importanti għal 
raġunijiet soċjali, ekonomiċi jew 
ambjentali u li jgħaddu minn ċerti 
diffikultajiet. Barra minn hekk, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jkunu jistgħu wkoll jużaw 
parti addizzjonali tal-limitu massimu 
finanzjarju tagħhom disponibbli għall-
pagamenti diretti biex jagħtu l-appoġġ 
akkoppjat għall-introjtu speċifikament 
għall-appoġġ tal-produzzjoni tal-għelejjel 
tal-proteina sabiex jitnaqqas id-defiċit tal-
Unjoni f'dan ir-rigward.

(32) Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jużaw parti mill-limitu massimu 
finanzjarju tagħhom disponibbli għall-
pagamenti diretti għall-appoġġ għall-
introjtu akkoppjat sabiex itejbu l-
kompetittività, is-sostenibbiltà u/jew il-
kwalità f'ċerti setturi u produzzjonijiet li 
huma partikolarment importanti għal 
raġunijiet soċjali, ekonomiċi jew 
ambjentali u li jgħaddu minn ċerti 
diffikultajiet. Jenħtieġ li l-appoġġ għall-
introjtu akkoppjat ikun motivat minn 
ħtieġa jew benefiċċju ambjentali jew 
soċjoekonomiku ċar jew jenħtieġ li 
jingħata għal metodi ta' produzzjoni li 
jmorru lil hinn mill-istandards stabbiliti 
fis-sistema ta' kundizzjonalità. Jenħtieġ li 
l-Istati Membri jispjegaw b'mod ċar fil-
pjan strateġiku tagħhom ir-raġuni għala 
l-għoti ta' għajnuna akkoppjata ser iżid il-
valur għal sforzi li bihom jistgħu jiġu 
segwiti objettivi ekonomiċi, soċjali jew 
ambjentali u r-raġuni għala objettivi bħal 
dawn ma jistgħux jintlaħqu permezz ta' 
miżuri ta' żvilupp rurali. Skont 
Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u 
l-Ftehim ta' Pariġi, jenħtieġ li l-appoġġ 
għall-introjtu akkoppjat ma jkollux effetti 
negattivi fuq il-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp u 
jenħtieġ li ma joħloqx distorsjonijiet fis-
suq intern u internazzjonali. Barra minn 
hekk, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu 
jistgħu wkoll jużaw parti addizzjonali tal-
limitu massimu finanzjarju tagħhom 
disponibbli għall-pagamenti diretti biex 
jagħtu l-appoġġ akkoppjat għall-introjtu, 
speċifikament għall-appoġġ tal-
produzzjoni tal-għelejjel tal-proteina, 
sabiex jitnaqqas id-defiċit tal-Unjoni f'dan 
ir-rigward u b'hekk titnaqqas id-
dipendenza fuq għalf tal-annimali 
importat, partikolarment il-prodotti tas-
sojja u taż-żejt tal-palm li jintensifikaw id-
deforestazzjoni, il-ħtif tal-art, it-telfien tal-
bijodiversità u ċ-ċaqliq sfurzat ta' 
komunitajiet. Jekk l-għelejjel tal-proteina 
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jiġu importati minn pajjiżi terzi jenħtieġ li 
dawn jiġu ċċertifikati mill-Unjoni li dawn 
ġew prodotti b'mod sostenibbli. Jenħtieġ li 
l-pagamenti mogħtija għall-appoġġ tal-
produzzjoni tal-legumi jkunu konsistenti 
mas-suġġerimenti li l-Kummissjoni 
Ewropea għamlet fir-Rapport tagħha lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar l-
iżvilupp tal-proteini veġetali fl-Unjoni 
Ewropea. Jenħtieġ li l-importazzjoni tal-
proteini veġetali fl-Unjoni tiġi promossa 
permezz tal-introduzzjoni ta' pjan ta' 
azzjoni komprensiv bħala parti minn 
strateġija dwar il-legumi madwar l-Unjoni 
kollha li tkun maħsuba għat-tnaqqis tad-
dipendenza tal-importazzjonijiet fuq is-
sojja u l-għalf tal-annimali minn pajjiżi 
terzi.

Emenda 22

Proposta għal Regolament
Premessa 32 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Meta jitqies l-iżvilupp kontinwu 
tad-diġitalizzazzjoni fis-settur agrikolu, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jiżviluppaw sottoprogramm għall-
aġġornament tal-ħiliet diġitali f'żoni 
rurali u jkunu jistgħu jieħdu miżuri 
ulterjuri biex inaqqsu d-distakk diġitali 
bejn il-ġeneri billi jiffaċilitaw l-aċċess tan-
nisa f'żoni rurali għat-tagħlim tul il-ħajja, 
għat-taħriġ vokazzjonali u dak 
professjonali.

Emenda 23

Proposta għal Regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Jenħtieġ li tiġi żgurata l-konformità 
tal-appoġġ akkoppjat għall-introjtu mal-

(33) Jenħtieġ li tiġi żgurata l-konformità 
tal-appoġġ għall-introjtu akkoppjat mal-
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impenji internazzjonali tal-Unjoni. Dan 
jinkludi b'mod partikolari r-rekwiżiti tal-
Memorandum ta' Qbil bejn il-Komunità 
Ekonomika Ewropea u l-Istati Uniti tal-
Amerika fuq iż-żerriegħa taż-żejt fi ħdan 
il-qafas tal-GATT17, kif applikabbli wara 
bidliet fiż-żona bażi separata tal-UE għaż-
żerriegħa taż-żejt wara bidliet fil-
kompożizzjoni tal-UE. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta atti 
ta' implimentazzjoni għall-iskop li jiġu 
stipulati regoli dettaljati f'dan ir-rigward.

impenji internazzjonali tal-Unjoni u mad-
dispożizzjonijiet ġenerali dwar l-azzjoni 
esterna tagħha. Dan jinkludi b'mod 
partikolari r-rekwiżiti tal-Memorandum ta' 
Qbil bejn il-Komunità Ekonomika 
Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka fuq iż-
żerriegħa taż-żejt fi ħdan il-qafas tal-
GATT17, kif applikabbli wara bidliet fiż-
żona bażi separata tal-UE għaż-żerriegħa 
taż-żejt wara bidliet fil-kompożizzjoni tal-
UE. Jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha s-
setgħa li tadotta atti ta' implimentazzjoni 
għall-iskop li jiġu stipulati regoli dettaljati 
f'dan ir-rigward.

_________________ _________________
17 Memorandum of Understanding between 
the Economic Community and the United 
States of America on oil seeds under 
GATT (ĠU L 147, 18.06.1993).

17 Memorandum of Understanding between 
the Economic Community and the United 
States of America on oil seeds under 
GATT (ĠU L 147, 18.06.1993).

Emenda 24

Proposta għal Regolament
Premessa 33 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33 a) Sabiex jiġi żgurat li l-interventi 
jkunu f'konformità mal-impenn tal-
Unjoni lejn il-PCD jenħtieġ li jiġi previst 
monitoraġġ kontinwu u komprensiv. 
Jenħtieġ li l-valutazzjoni tal-effetti esterni 
tal-PAK titwettaq b'mod sistematiku, 
jiġifieri bl-għajnuna tal-indikaturi tal-
SDG. Abbażi ta' dan, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tingħata s-setgħa tadotta atti 
delegati b'regoli li jiddefinixxu miżuri 
adegwati li jirregolaw il-monitoraġġ. 
F'dan il-kuntest, jenħtieġ li l-
Kummissjoni telabora l-mandat tal-
osservatorji tas-suq tal-UE sabiex jinkludi 
l-monitoraġġ tad-dimensjoni globali tal-
PAK, b'mod partikolari l-importazzjonijiet 
u l-esportazzjonijiet lejn u mill-Pajjiżi l-
Anqas Żviluppati. Jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni partikolari lill-prodotti meqjusa 
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sensittivi mill-pajjiżi sħab u lill-prodotti li 
ġejjin minn dawk is-setturi fejn jingħataw 
il-pagamenti akkoppjati tal-PAK u fejn 
jitnedew il-miżuri ta' ġestjoni ta' kriżijiet 
tal-PAK. Jenħtieġ li meta s-sistema ta' 
twissija bikrija tindika ksur ta' obbligu 
tal-PCD, din tagħti bidu għal djalogi ma' 
pajjiżi sħab li qegħdin fil-fażi tal-iżvilupp 
fejn tipproponi miżuri adegwati sabiex 
jindirizzaw il-kwistjonijiet ta' tħassib.

Emenda 25

Proposta għal Regolament
Premessa 34 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (34 a) Sabiex tiġi żgurata l-konformità 
tal-appoġġ akkoppjat għall-introjtu fis-
settur tal-qoton mal-obbligi 
internazzjonali tal-Unjoni dwar il-
Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp, l-
Istati Membri li jniedu tali appoġġ 
jenħtieġ li jimmonitorjaw il-konsegwenzi 
tiegħu fuq il-produzzjoni u l-kummerċ u 
jirrapportaw lill-Kummissjoni, bl-għan li 
jiffaċilitaw il-monitoraġġ tal-Kummissjoni 
tal-impatt tal-appoġġ akkoppjat tal-qoton 
fuq il-produzzjoni tal-qoton fil-pajjiżi 
sħab fil-fażi tal-iżvilupp, b'mod partikolari 
fuq is-sigurtà tal-ikel.

Emenda 26

Proposta għal Regolament
Premessa 36 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36 a) Jenħtieġ li tiġi introdotta skema 
għas-settur tal-għelejjel tal-legumi, bi tliet 
għanijiet. L-ewwel nett, it-tnaqqis tad-
dipendenza fuq it-taħlita ta' għalf 
ikkonċentrata li fiha sojja, b'mod speċjali 
sojja importata li toriġina minn art li 
reċentement ġiet iddeforestata jew 
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ikkonvertita, f'konformità mal-SDG 15, 
mal-wegħda tal-Unjoni dwar żero 
deforestazzjoni u mal-impenji eżistenti tal-
kumpaniji privati dwar żero 
deforestazzjoni. It-tieni, l-għeluq taċ-
ċirkwiti ta' ċiklaġġ tan-nutrijenti u r-
restrizzjoni tagħhom għal skali ta' baċiri 
lokali u reġjonali tax-xmara f'konformità 
mad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. It-tielet, 
l-ispinta lis-swieq lokali u reġjonali fl-ikel 
u fl-għalf tal-annimali u varjetajiet taż-
żerriegħa b'input baxx adattati lokalment. 
Jenħtieġ li l-kultivazzjoni b'sistema 
fardgħalla jew kontinwa ta' għelejjel tal-
legumi ma tiġix appoġġata minn dawn il-
pagamenti.

Emenda 27

Proposta għal Regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Jenħtieġ li l-objettivi tal-PAK jiġu 
segwiti permezz ta' appoġġ għall-
investimenti, produttivi kif ukoll mhux 
produttivi, fuq l-azjenda agrikola u barra 
minnha. Investimenti bħal dawn jistgħu 
jikkonċernaw, inter alia, l-infrastrutturi 
relatati mal-iżvilupp, il-modernizzazzjoni 
jew l-adattament għat-tibdil fil-klima tal-
agrikoltura u tal-forestrija, inkluż l-aċċess 
għall-art tal-azjendi agrikoli u l-art tal-
foresti, il-konsolidazzjoni u t-titjib tal-art, 
il-prattiki agroforestali u l-provvista u l-
iffrankar tal-enerġija u tal-ilma. Sabiex tiġi 
żgurata aħjar il-konsistenza tal-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK mal-objettivi tal-Unjoni, 
kif ukoll kundizzjonijiet ekwi bejn l-Istati 
Membri, lista negattiva ta' suġġetti ta' 
investiment hija inkluża f'dan ir-
Regolament.

(41) Jenħtieġ li l-objettivi tal-PAK jiġu 
segwiti permezz ta' appoġġ għall-
investimenti, produttivi kif ukoll mhux 
produttivi, fuq l-azjenda agrikola u barra 
minnha. Investimenti bħal dawn jistgħu 
jikkonċernaw, inter alia, l-infrastrutturi 
relatati mal-iżvilupp, il-modernizzazzjoni 
jew l-adattament għat-tibdil fil-klima tal-
agrikoltura u tal-forestrija, inkluż l-aċċess 
għall-art tal-azjendi agrikoli u l-art tal-
foresti, il-konsolidazzjoni u t-titjib tal-art, 
il-prattiki agroforestali u l-provvista u l-
iffrankar tal-enerġija u tal-ilma. Sabiex tiġi 
żgurata aħjar il-konsistenza tal-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK mal-objettivi tal-Unjoni, 
kif ukoll kundizzjonijiet ekwi bejn l-Istati 
Membri, lista negattiva ta' suġġetti ta' 
investiment hija inkluża f'dan ir-
Regolament. Fid-dawl tar-rapporti, l-
istrateġiji u l-mekkaniżmu tal-Unjoni, 
bħall-Pjan ta' Investiment Estern tagħha 
u l-Alleanza Afrika-Ewropea għal 
Investiment u Impjiegi Sostenibbli 
flimkien mar-rapport li jmiss tat-Task 
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Force dwar l-Afrika Rurali, jenħtieġ li l-
bdiewa jiġu mħeġġa wkoll biex jinvestu 
b'mod responsabbli fil-pajjiżi fil-fażi tal-
iżvilupp. 

Ġustifikazzjoni

Bl-għoti ta' gwida u garanziji li jgħinu jkopru r-riskji potenzjali, l-UE u l-Istati Membri 
tagħha jistgħu joffru, b'mod effettiv, inċentivi lill-bdiewa sabiex dawn jinvestu b'mod 
responsabbli f'pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp. Il-bdiewa għandu jkollhom l-opportunità li 
jibbilanċjaw l-aspetti negattivi potenzjali tal-appoġġ tal-PAK b'investimenti bħal dawn.

Emenda 28

Proposta għal Regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Il-Komunikazzjoni dwar "Il-
Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja" issemmi l-
iskambju tal-għarfien u l-enfasi fuq l-
innovazzjoni bħala objettiv trażversali 
għall-PAK il-ġdida. Il-PAK jenħtieġ li 
tkompli tappoġġa il-mudell ta' 
innovazzjoni interattiva, li jsaħħaħ il-
kollaborazzjoni bejn l-atturi biex isir l-
aħjar użu tat-tipi ta' għarfien 
komplementarji bl-għan li jixxerrdu s-
soluzzjonijiet prattiċi. Is-servizzi 
konsultattivi tal-azjendi agrikoli jenħtieġ li 
jissaħħu fi ħdan l-AKIS. Il-Pjan Strateġiku 
tal-PAK jenħtieġ li jipprovdi informazzjoni 
dwar kif is-servizzi konsultattivi, ir-riċerka 
u n-netwerksrurali se jaħdmu flimkien. 
Kull Stat Membru jew reġjun, kif xieraq, 
jista' jiffinanzja għadd ta' azzjonijiet li 
jimmiraw lejn l-iskambju tal-għarfien u l-
innovazzjoni, bl-użu tat-tipi ta' interventi 
żviluppati f'dan ir-Regolament.

(46) Il-Komunikazzjoni dwar "Il-
Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja" issemmi l-
iskambju tal-għarfien u l-enfasi fuq l-
innovazzjoni bħala objettiv trasversali 
għall-PAK il-ġdida. Il-PAK jenħtieġ li 
tkompli tappoġġja il-mudell ta' 
innovazzjoni interattiva, li jsaħħaħ il-
kollaborazzjoni bejn l-atturi biex isir l-
aħjar użu tat-tipi ta' għarfien 
komplementari bl-għan li jixxerrdu s-
soluzzjonijiet prattiċi. Is-servizzi 
konsultattivi tal-azjendi agrikoli jenħtieġ li 
jissaħħu fi ħdan l-AKIS. Il-Pjan Strateġiku 
tal-PAK jenħtieġ li jipprovdi informazzjoni 
dwar kif is-servizzi konsultattivi, ir-riċerka 
u n-netwerks rurali se jaħdmu flimkien. 
Jenħtieġ li jiġi previst skambju mal-
esperti fil-qasam tal-kooperazzjoni għall-
iżvilupp sabiex jiġi ffaċilitat it-
trasferiment tal-għarfien u tal-aħjar 
prattiki lill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp. Kull 
Stat Membru jew reġjun, kif xieraq, jista' 
jiffinanzja għadd ta' azzjonijiet li jimmiraw 
lejn l-iskambju tal-għarfien u l-
innovazzjoni, bl-użu tat-tipi ta' interventi 
żviluppati f'dan ir-Regolament.
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Emenda 29

Proposta għal Regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Għall-iskop li jiġi żgurat 
finanzjament xieraq għal ċerti prijoritajiet, 
jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli dwar l-
allokazzjonijiet finanzjarji minimi għal 
dawn il-prijoritajiet għall-appoġġ taħt l-
FAEŻR. Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
ekwi bejn il-bdiewa, jenħtieġ li tiġi 
stabbilita wkoll allokazzjoni minima għall-
appoġġ akkoppjat taħt il-pagamenti diretti. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jkunu jistgħu wkoll jużaw parti 
addizzjonali tal-limitu massimu finanzjarju 
tagħhom disponibbli għall-pagamenti 
diretti biex jagħtu l-appoġġ akkoppjat 
għall-introjtu speċifikament għat-titjib tal-
kompetittività, tas-sostenibbiltà u/jew tal-
kwalità tal-produzzjoni tal-għelejjel tal-
proteini.

(51) Għall-iskop li jiġi żgurat 
finanzjament xieraq għal ċerti prijoritajiet, 
jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli dwar l-
allokazzjonijiet finanzjarji minimi għal 
dawn il-prijoritajiet għall-appoġġ taħt l-
FAEŻR. Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
ekwi bejn il-bdiewa, kemm ġewwa kif 
ukoll barra mill-Unjoni, jenħtieġ li tiġi 
stabbilita wkoll allokazzjoni minima għall-
appoġġ akkoppjat taħt il-pagamenti diretti. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jkunu jistgħu wkoll jużaw parti 
addizzjonali tal-limitu massimu finanzjarju 
tagħhom disponibbli għall-pagamenti 
diretti biex jagħtu l-appoġġ akkoppjat 
għall-introjtu speċifikament għat-titjib tal-
kompetittività, tas-sostenibbiltà u/jew tal-
kwalità tal-produzzjoni tal-għelejjel tal-
proteini, sabiex titnaqqas l-importazzjoni 
minn pajjiżi terzi.

Emenda 30

Proposta għal Regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Sabeix tiġi żgurata natura strateġika 
ċara ta' dawn il-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK, u biex jiġu ffaċilitati r-rabtiet ma' 
politiki oħra tal-Unjoni, u b'mod partikolari 
ma' miri nazzjonali stabbiliti fit-tul li 
jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew 
mill-ftehimiet internazzjonali bħal dawk 
relatati mat-tibdil fil-klima, mal-foresti, 
mal-bijodiversità u mal-ilma, huwa xieraq 
li jenħtieġ li jkun hemm Pjan Strateġiku 
tal-PAK wieħed għal kull Stat Membru.

(55) Sabiex tiġi żgurata natura strateġika 
ċara ta' dawn il-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK, u biex jiġu ffaċilitati r-rabtiet ma' 
politiki oħra tal-Unjoni, u b'mod partikolari 
ma' miri nazzjonali stabbiliti fit-tul li 
jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew 
mill-ftehimiet internazzjonali bħal dawk 
relatati mat-tibdil fil-klima, mal-foresti, 
mal-bijodiversità, mal-ilma u mal-
koerenza tal-politiki għall-iżvilupp (PCD), 
huwa xieraq li jenħtieġ li jkun hemm Pjan 
Strateġiku tal-PAK wieħed għal kull Stat 
Membru.
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Emenda 31

Proposta għal Regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Sabiex jiġi żgurat li l-istabbiliment 
tal-miri mill-Istati Membri u li t-tfassil tal-
interventi huwa xieraq u li jimmassimizza 
l-kontribut tal-objettivi tal-PAK, huwa 
meħtieġ li l-istrateġija tal-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tiġi bbażata fuq analiżi 
minn qabel tal-kuntesti lokali u 
valutazzjoni tal-ħtiġijiet b'rabta mal-
objettivi tal-PAK.

(57) Sabiex jiġi żgurat li l-istabbiliment 
tal-miri mill-Istati Membri u li t-tfassil tal-
interventi huwa xieraq u li jimmassimizza 
l-kontribut tal-objettivi tal-PAK, huwa 
meħtieġ li l-istrateġija tal-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tiġi bbażata fuq analiżi 
minn qabel tal-kuntesti lokali u 
valutazzjoni tal-ħtiġijiet b'rabta mal-
objettivi tal-PAK. F'dan ir-rigward, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu 
wkoll dettalji dwar kif jindirizzaw 
problemi bħall-abbandun tal-art, il-
konċentrazzjoni tas-sjieda tal-art, id-
deżertifikazzjoni, il-kwalità tal-ilma jew it-
telf tal-bijodiversità, li lkoll għandhom 
ukoll impatt globali.

Emenda 32

Proposta għal Regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Jenħtieġ li l-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK ikollhom l-għan li jiżguraw koerenza 
msaħħa fost il-bosta għodod tal-PAK, 
peress li jenħtieġ li jkopru t-tipi ta' 
interventi fil-forma ta' pagamenti diretti, it-
tipi ta' interventi settorjali u t-tipi ta' 
interventi għall-iżvilupp rurali. Jenħtieġ 
ukoll li jiżguraw u juru l-allinjament u l-
adegwatezza tal-għażliet li jkunu għamlu l-
Istati Membri għall-prijoritajiet u l-
objettivi tal-Unjoni. Għalhekk huwa xieraq 
li jkun fihom strateġija ta' intervent 
orjentata lejn ir-riżultati u strutturata fuq l-
objettivi speċifiċi tal-PAK, inkluż miri 
kwantifikati b'rabta ma' dawn l-objettivi. 

(58) Jenħtieġ li l-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK ikollhom l-għan li jiżguraw koerenza 
msaħħa fost il-bosta għodod tal-PAK u d-
dimensjoni esterna tagħha, peress li 
jenħtieġ li jkopru t-tipi ta' interventi fil-
forma ta' pagamenti diretti, it-tipi ta' 
interventi settorjali u t-tipi ta' interventi 
għall-iżvilupp rurali. Jenħtieġ ukoll li 
jiżguraw u juru l-allinjament u l-
adegwatezza tal-għażliet li jkunu għamlu l-
Istati Membri għall-prijoritajiet u l-
objettivi tal-Unjoni. Għalhekk huwa xieraq 
li jkun fihom strateġija ta' intervent 
orjentata lejn ir-riżultati u strutturata fuq l-
objettivi speċifiċi tal-PAK, inkluż miri 
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Sabiex ikun jista' jsir monitoraġġ tagħhom 
fuq bażi annwali, huwa xieraq li dawn il-
miri jkunu bbażati fuq l-indikaturi tar-
riżultati.

kwantifikati b'rabta ma' dawn l-objettivi. 
Sabiex ikun jista' jsir monitoraġġ tagħhom 
fuq bażi annwali, huwa xieraq li dawn il-
miri jkunu bbażati fuq l-indikaturi tar-
riżultati.

Emenda 33

Proposta għal Regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Jenħtieġ li din l-istrateġija 
tenfasizza l-komplementarjetà kemm bejn 
l-għodod tal-PAK kif ukoll mal-politiki l-
oħra tal-Unjoni. B'mod partikolari, kull 
Pjan Strateġiku tal-PAK jenħtieġ li jqis il-
leġiżlazzjonijiet dwar l-ambjent u l-klima 
fejn xieraq, u jenħtieġ li jiġu deskritti l-
pjanijiet nazzjonali li jirriżultaw minn din 
il-leġiżlazzjoni bħala parti mill-analiżi tas-
sitwazzjoni attwali (analiżi "SWOT"). 
Huwa xieraq li jiġu elenkati l-istrumenti 
leġiżlattivi li jenħtieġ li jiġu msemmija 
b'mod speċifiku fil-Pjan Strateġiku tal-
PAK.

(59) Jenħtieġ li din l-istrateġija 
tenfasizza l-komplementarjetà kemm bejn 
l-għodod tal-PAK kif ukoll mal-politiki l-
oħra tal-Unjoni. B'mod partikolari, kull 
Pjan Strateġiku tal-PAK jenħtieġ li jqis il-
leġislazzjonijiet dwar l-ambjent u l-klima 
fejn xieraq, u jenħtieġ li jiġu deskritti l-
impenji tal-Unjoni għall-koerenza tal-
politiki għall-iżvilupp u l-pjanijiet 
nazzjonali li jirriżultaw minn din il-
leġiżlazzjoni bħala parti mill-analiżi tas-
sitwazzjoni attwali (analiżi "SWOT"). 
Huwa xieraq li jiġu elenkati l-istrumenti 
leġiżlattivi li jenħtieġ li jiġu msemmija 
b'mod speċifiku fil-Pjan Strateġiku tal-
PAK.

Emenda 34

Proposta għal Regolament
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) Skont il-prinċipju tal-ġestjoni 
konġunta, il-Kummissjoni hija assistita 
mill-kumitati ffurmati mir-rappreżentanti 
tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-
PAK. Biex tiġi simplifikata s-sistema u l-
pożizzjoni tal-Istati Membri, Kumitat ta' 
Ġestjoni wieħed huwa stabbilit għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, li 
jgħaqqad il-Kumitat għall-"Iżvilupp 
Rurali" mal-Kumitat għall-"Pagamenti 

(70) Skont il-prinċipju tal-ġestjoni 
konġunta, il-Kummissjoni hija assistita 
mill-kumitati ffurmati mir-rappreżentanti 
tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-
PAK. Biex tiġi simplifikata s-sistema u l-
pożizzjoni tal-Istati Membri, Kumitat ta' 
Ġestjoni wieħed huwa stabbilit għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, li 
jgħaqqad il-Kumitat għall-"Iżvilupp 
Rurali" mal-Kumitat għall-"Pagamenti 
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Diretti", li kienu ġew stabbiliti fil-perjodu 
tal-ipprogrammar 2014-2020. Ir-
responsabbiltà tal-assistenza lill-Istati 
Membri fl-implimentazzjoni Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK hija maqsuma bejn l-
Awtorità ta' Ġestjoni u l-Kumitat ta' 
Monitoraġġ tagħha. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tkun assistita wkoll mill-
Kumitat tal-"Politika Agrikola Komuni", 
skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

Diretti", li kienu ġew stabbiliti fil-perjodu 
tal-ipprogrammar 2014-2020. Ir-
responsabbiltà tal-assistenza lill-Istati 
Membri fl-implimentazzjoni Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK hija maqsuma bejn l-
Awtorità ta' Ġestjoni u l-Kumitat ta' 
Monitoraġġ tagħha. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tkun assistita wkoll mill-
Kumitat tal-"Politika Agrikola Komuni" u 
jenħtieġ li tirrapporta lill-Kumitat għall-
Iżvilupp tal-Parlament Ewropew skont id-
dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

Emenda 35

Proposta għal Regolament
Premessa 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(72) F'kuntest fejn l-Istati Membri se 
jkollhom ħafna aktar flessibbiltà u 
sussidjarjetà fit-tfassil tal-interventi, in-
netwerks huma għodda ewlenija għat-
tmexxija u l-orjentazzjoni tal-politika u 
biex jiġu żgurati attenzjoni u kapaċità 
biżżejjed fl-Istati Membri. Jenħtieġ li 
netwerk uniku jiżgura koordinazzjoni aħjar 
bejn l-attivitajiet tan-netwerking fil-livell 
tal-Unjoni u fil-livell nazzjonali u 
reġjonali. In-netwerks tal-PAK Ewropew u 
nazzjonali jissosstitwixxu n-Netwerk 
Ewropew attwali għall-Iżvilupp Rurali, in-
netwerk tal-EIP "għall-produttività u s-
sostenibbiltà fil-qasam agrikolu" u n-
Netwerks Rurali Nazzjonali, fil-forma ta' 
pjattaforma li tipprovdi għal aktar skambju 
ta' għarfien sabiex jintwerew aħjar ir-
riżultati u l-valur miżjud tal-politika fil-
livell Ewropew, b'mod partikolari l-politika 
Orizzont Ewropa. Fl-istess perspettiva tat-
titjib tal-iskambju tal-għarfien u l-
innovazzjoni, qed jiġi stabbilit EIP "għall-
produttività u s-sostenibbiltà fil-qasam 
agrikolu", li jimplimenta l-mudell ta' 
innovazzjoni interattiv skont il-

(72) F'kuntest fejn l-Istati Membri se 
jkollhom ħafna aktar flessibbiltà u 
sussidjarjetà fit-tfassil tal-interventi, in-
netwerks huma għodda ewlenija għat-
tmexxija u l-orjentazzjoni tal-politika u 
biex jiġu żgurati attenzjoni u kapaċità 
biżżejjed fl-Istati Membri. Jenħtieġ li 
netwerk uniku jiżgura koordinazzjoni aħjar 
bejn l-attivitajiet tan-netwerking fil-livell 
tal-Unjoni u fil-livell nazzjonali u 
reġjonali. In-netwerks tal-PAK Ewropew u 
nazzjonali jissostitwixxu n-Netwerk 
Ewropew attwali għall-Iżvilupp Rurali, in-
netwerk tal-EIP "għall-produttività u s-
sostenibbiltà fil-qasam agrikolu" u n-
Netwerks Rurali Nazzjonali, fil-forma ta' 
pjattaforma li tipprovdi għal aktar skambju 
ta' għarfien sabiex jintwerew aħjar ir-
riżultati u l-valur miżjud tal-politika fil-
livell Ewropew, b'mod partikolari l-politika 
Orizzont Ewropa. Fl-istess perspettiva tat-
titjib tal-iskambju tal-għarfien u l-
innovazzjoni, qed jiġi stabbilit EIP "għall-
produttività u s-sostenibbiltà fil-qasam 
agrikolu", li jimplimenta l-mudell ta' 
innovazzjoni interattiv skont il-
metodoloġija deskritta f'dan ir-Regolament. 
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metodoloġija deskritta f'dan ir-Regolament. Jenħtieġ li jiġi previst skambju mal-
esperti fil-qasam tal-kooperazzjoni għall-
iżvilupp għas-sensibilizzazzjoni u l-
iffaċilitar tat-trasferiment tal-għarfien u 
tal-aħjar prattiki.

Emenda 36

Proposta għal Regolament
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) L-orjentazzjoni lejn ir-riżultati li 
jġib miegħu l-mudell ta' implimentazzjoni 
teħtieġ qafas ta' prestazzjoni b'saħħtu, 
b'mod partikolari minħabba li l-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK jikkontribwixxu għal 
objettivi ġenerali wiesgħa għal politiki 
oħrajn ġestiti b'mod konġunt. Politika 
bbażata fuq il-prestazzjoni timplika 
valutazzjoni annwali u pluriennali fuq il-
bażi ta' outputs magħżulin, indikaturi tar-
riżultati u tal-impatti, kif definit fil-qafas 
għall-monitoraġġ u għall-evalwazzjoni tal-
prestazzjoni. Għal dan l-għan, jenħtieġ li 
jingħażel sett limitat u mmirat ta' indikaturi 
b'mod li jirrifletti kemm jista' jkun jekk l-
intervent appoġġat jikkontribwixxix għall-
kisba tal-objettivi ppjanati. L-indikaturi tar-
riżultati u tal-output li jirrigwardaw l-
objettivi relatati mal-klima u mal-ambjent 
jistgħu jinkludu interventi stabbiliti fi 
strumenti nazzjonali għall-ippjanar 
ambjentali u klimatiku li jirriżultaw mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

(74) L-orjentazzjoni lejn ir-riżultati li 
jġib miegħu l-mudell ta' implimentazzjoni 
teħtieġ qafas ta' prestazzjoni b'saħħtu, 
b'mod partikolari minħabba li l-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK jikkontribwixxu għal 
objettivi ġenerali wiesgħa għal politiki 
oħrajn ġestiti b'mod konġunt. Politika 
bbażata fuq il-prestazzjoni timplika 
valutazzjoni annwali u pluriennali fuq il-
bażi ta' outputs magħżulin, indikaturi tar-
riżultati u tal-impatti, kif definit fil-qafas 
għall-monitoraġġ u għall-evalwazzjoni tal-
prestazzjoni. Għal dan l-għan, jenħtieġ li 
jingħażel sett limitat u mmirat ta' indikaturi 
b'mod li jirrifletti kemm jista' jkun jekk l-
intervent appoġġat jikkontribwixxix għall-
kisba tal-objettivi ppjanati. L-indikaturi tar-
riżultati u tal-output li jirrigwardaw l-
objettivi relatati mal-klima u mal-ambjent 
jistgħu jinkludu interventi stabbiliti fi 
strumenti nazzjonali għall-ippjanar 
ambjentali u klimatiku li jirriżultaw mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Jenħtieġ ukoll li 
l-valutazzjoni dwar jekk intlaħqux l-
objettivi tal-PAK issir abbażi ta' indikaturi 
relatati mal-impatt tal-PAK fuq l-objettivi 
tal-iżvilupp tal-Unjoni u fuq il-pajjiżi fil-
fażi tal-iżvilupp.

Emenda 37

Proposta għal Regolament
Premessa 75
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) Bħala parti mill-qafas ta' 
monitoraġġ u ta' evalwazzjoni tal-
prestazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jimmonitorjaw u jirrappurtaw il-progress li 
sar lill-Kummissjoni kull sena. L-
informazzjoni pprovduta mill-Istati 
Membri hija l-bażi li fuqha jenħtieġ li l-
Kummissjoni tirrapporta dwar il-progress 
lejn il-kisba tal-objettivi speċifiċi fil-
perjodu tal-ipprogrammar kollu bl-użu ta' 
sett ewlieni ta' indikaturi għal dan l-iskop.

(75) Bħala parti mill-qafas ta' 
monitoraġġ u ta' evalwazzjoni tal-
prestazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jimmonitorjaw u jirrappurtaw il-progress li 
sar lill-Kummissjoni kull sena. L-
informazzjoni pprovduta mill-Istati 
Membri hija l-bażi li fuqha jenħtieġ li l-
Kummissjoni tirrapporta dwar il-progress 
lejn il-kisba tal-objettivi speċifiċi fil-
perjodu tal-ipprogrammar kollu bl-użu ta' 
sett ewlieni ta' indikaturi għal dan l-iskop. 
Bl-użu ta' data mill-Istati Membri, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tippubblika l-
Impronta Ekoloġika tal-produzzjoni u l-
konsum agroalimentari fl-Unjoni kull 
sena.

Emenda 38

Proposta għal Regolament
Premessa 75 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75a) Jenħtieġ li s-sistema ta' 
monitoraġġ tal-PAK tiġi kkomplementata 
minn sistema indipendenti fi ħdan l-
Unjoni li tirċievi lmenti minn persuni jew 
komunitajiet affettwati mill-PAK. 
Jenħtieġ li jiġi rikonoxxut ir-rwol 
importanti tal-Kumitat għall-Iżvilupp tal-
Parlament u tar-Rapporteur permanenti 
tiegħu dwar il-PCD.

Emenda 39

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (i a) "koerenza tal-politiki għall-
iżvilupp" tfisser l-obbligu għall-Unjoni li 
tqis l-objettivi ta' kooperazzjoni għall-
iżvilupp fil-politiki li hija timplimenta, u, 



PE629.646v02-00 32/58 AD\1176613MT.docx

MT

fl-ilħuq tal-objettivi ta' politika domestika 
tagħha, l-obbligu tagħha li tevita miżuri 
politiċi negattivi li jaffettwaw b'mod 
negattiv l-objettivi għall-iżvilupp tal-
Unjoni;

Emenda 40

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt j a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (j a)  "sigurtà tal-ikel" tfisser id-dritt 
tal-persuni għal ikel tajjeb għas-saħħa u 
xieraq għall-kultura prodott permezz ta' 
metodi ekoloġikament sodi u sostenibbli, 
u d-dritt tal-persuni li jiddefinixxu s-
sistemi tal-ikel u agrikoli tagħhom stess.

Emenda 41

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jitrawwem settur agrikolu 
intelliġenti, reżiljenti u diversifikat li 
jiżgura s-sigurtà tal-ikel;

(a) li titrawwem produzzjoni agrikola 
dejjiema, inklużiva, reżiljenti, sostenibbli u 
diversifikata li tiżgura s-sigurtà tal-ikel 
sostenibbli, deċentralizzata u fit-tul, 
filwaqt li tiġi evitata produzzjoni żejda u 
tiġi żgurata Koerenza tal-Politiki għall-
Iżvilupp;

Emenda 42

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jissaħħu l-ħarsien ambjentali u l-
azzjoni klimatika u jingħata kontribut lill-
objettivi tal-Unjoni relatati mal-ambjent u 

(b) li jissaħħu l-ħarsien ambjentali, il-
bijodiversità u l-azzjoni klimatika u 
jintlaħqu l-objettivi kollha tal-Unjoni 
relatati mal-ambjent u mal-klima rilevanti 
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mal-klima; għall-agrikoltura;

Emenda 43

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li tissaħħaħ in-nisġa 
soċjoekonomika taż-żoni rurali.

(c) li jinkiseb żvilupp territorjali 
bbilanċjat tal-ekonomiji u l-komunitajiet 
rurali, filwaqt li tissaħħaħ in-nisġa 
soċjoekonomika taż-żoni rurali.

Emenda 44

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-objettivi għandhom jiġu 
kkomplementati mill-objettiv trasversali 
tal-modernizzazzjoni tas-settur billi 
jitrawmu u jiġu kondiviżi l-għarfien, l-
innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni fl-
agrikoltura u fiż-żoni rurali, u jitħeġġeġ l-
użu tagħhom.

Dawk l-objettivi għandhom jiġu 
implimentati b'mod li se jiżgura l-ilħuq 
tal-objettivi trasversali tal-Aġenda 2030 
għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-obbligi 
skont il-Ftehim ta' Pariġi. Fejn iwassal 
għal dawn l-għanijiet, ir-regolament 
jimmira li jitrawmu u jiġu kondiviżi l-
għarfien, it-tekniki u l-għodod fl-
agrikoltura u fiż-żoni rurali, u jitħeġġeġ l-
użu tagħhom, u tiġi żgurata tranżizzjoni 
għall-iżvilupp sostenibbli msemmi fl-
Artikolu 11 tat-TFUE.

Emenda 45

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiġu appoġġati l-introjtu vijabbli tal-
azjendi agrikoli u r-reżiljenza tagħhom fl-
Unjoni kollha biex tissaħħaħ is-sigurtà tal-

(a) jiġu appoġġjati l-introjtu vijabbli 
tal-azjendi agrikoli u r-reżiljenza tagħhom 
fl-Unjoni kollha biex tiġi żgurata s-sigurtà 
tal-ikel fit-tul, filwaqt li jiġu evitati prattiki 
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ikel; ta' dumping dannuż;

Emenda 46

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tissaħħaħ l-orjentazzjoni lejn is-suq 
u tiżdied il-kompetittività inkluż permezz 
ta' aktar enfasi fuq ir-riċerka, it-teknoloġija 
u d-diġitalizzazzjoni;

(b) tissaħħaħ l-orjentazzjoni lejn is-suq 
bil-promozzjoni ta' ktajjen tal-provvista 
qosra u prodotti b'valur miżjud bħal dawk 
li joriġinaw minn biedja organika u 
tiżdied il-kompetittività inkluż permezz ta' 
aktar enfasi fuq it-tagħlim bejn il-pari, ir-
riċerka, it-teknoloġija u d-
diġitalizzazzjoni;;

Emenda 47

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jingħata kontribut lill-mitigazzjoni 
u l-adattament għat-tibdil fil-klima, kif 
ukoll lill-enerġija sostenibbli;

(d) jingħata kontribut lill-mitigazzjoni 
u l-adattament għat-tibdil fil-klima billi 
jitnaqqsu b'mod sinifikanti l-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra mill-agrikoltura 
f'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi u mal-
miri għall-klima tal-Unjoni;

Emenda 48

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 
inklużiv u sostenibbli, id-diversifikazzjoni 
tal-attivitajiet u tal-introjtu, l-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri, l-inklużjoni soċjali, il-ġlieda 
kontra l-faqar, l-iżvilupp lokali fiż-żoni 
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rurali, inkluż il-forestrija sostenibbli, u 
jitjiebu s-servizzi pubbliċi bażiċi filwaqt li 
tiġi promossa l-koeżjoni soċjali u 
territorjali;

Emenda 49

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tittejjeb ir-reazzjoni tal-agrikoltura 
tal-UE għad-domandi soċjetali għall-ikel u 
għas-saħħa, inkluż ikel sikur, nutrittiv u 
sostenibbli, il-ħela tal-ikel, kif ukoll il-
benessri tal-annimali.

(i) tittejjeb ir-reazzjoni tal-agrikoltura 
tal-UE għad-domandi soċjetali għall-ikel u 
għas-saħħa, inkluż ikel sikur, nutrittiv, ta' 
kwalità għolja u sostenibbli, il-ħela tal-
ikel, kif ukoll is-sostenibbiltà ambjentali u 
t-titjib tal-benessri tal-annimali filwaqt li 
tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni 
tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 
Sostenibbli.

Emenda 50

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i a) Koerenza tal-Politiki għall-
Iżvilupp (PCD): jitqiesu sistematikament 
l-objettivi ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp 
u jiġu evitati impatti esterni negattivi tal-
politiki tal-Unjoni fuq il-pajjiżi fil-fażi tal-
iżvilupp u l-popolazzjonijiet tagħhom.

Emenda 51

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Artikolu 6a
Il-miri tal-Unjoni u tal-Istati Membri

1. F'konformità mal-objettivi 
stabbiliti fl-Artikoli 5 u 6 tar-Regolament, 
il-Pjanijiet Strateġiċi kkombinati tal-PAK 
għandhom iwasslu għal:
(a) żieda netta fl-għadd ta' bdiewa, il-
ħaddiema agrikoli u l-impjiegi assoċjati 
fiż-żoni rurali
(b) tnaqqis sinifikanti tal-Gassijiet 
b'Effett ta' Serra marbuta mas-Settur 
Agrikolu sal-2027
(c) waqfien u treġġigħ lura tat-telfien 
tal-bijodiversità
(d) waqfien u treġġigħ lura tat-tixrid 
tar-reżistenza għall-antimikrobiċi
(e) waqfien u treġġigħ lura tat-telf 
tad-dakkara, tal-għasafar u tal-insetti
(f) żieda tad-diversità ġenetika kemm 
fi ħdan kif ukoll bejn l-għelejjel u l-
annimali
(g) tnaqqis tal-esportazzjonijiet ta' 
annimali ħajjin
(h) tnaqqis tat-tniġġis tal-arja u tal-
ilma minħabba s-settur agrikolu
(i) żamma u żieda tal-wiċċ tal-bwar 
permanenti
(j) tnaqqis tal-użu tal-pestiċidi, 
f'konformità mad-Direttiva 2009/128/KE
2. Fl-abbozz tal-Pjanijiet Strateġiċi 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jindikaw kif beħsiebhom jikkontribwixxu 
għal dawn il-miri u jipproponu miri 
nazzjonali preċiżi.
3. F'konformità mal-proċedura 
deskritta fil-Kapitolu III tat-titolu V, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li t-taħlita 
tal-miri nazzjonali ser tippermetti li 
tintlaħaq il-mira tal-Unjoni stabbilita fil-
paragrafu 1 u li l-interventi maħsuba 
mill-Istati Membri huma biżżejjed biex 
jintlaħqu l-miri nazzjonali tagħhom. 
Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi, 
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il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-Istati 
Membri adottaw miri nazzjonali simili.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' miri minimi fl-Unjoni kollha hija meħtieġa biex jiġi żgurat li jintlaħqu l-
objettivi ġenerali ta' dan ir-Regolament.

Emenda 52

Proposta għal Regolament
Artikolu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 a
Koerenza tal-politiki għall-iżvilupp

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-interventi jkunu konformi 
mal-impenn tal-Unjoni għall-Koerenza 
tal-Politiki għall-Iżvilupp (PCD), id-Dritt 
għall-Iżvilupp u d-Dritt għall-Ikel. 
2. L-interventi tal-Istati Membri 
għandhom jikkontribwixxu biex jintlaħqu 
l-għanijiet stabbiliti fl-Aġenda 2030 għall-
Iżvilupp Sostenibbli, b'mod partikolari 
SDG 2, SDG 10, SDG 12 u SDG 13. 
Għaldaqstant, il-PAK għandha
(i) tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' 
agrikoltura diversifikata u sostenibbli u 
prattiki agroekoloġiċi reżiljenti kemm fl-
Unjoni kif ukoll fil-pajjiżi sħab;
(ii) tikkontribwixxi għaż-żamma tad-
diversità ġenetika taż-żrieragħ, il-pjanti 
kkultivati, l-annimali tal-azjenda agrikola 
jew iddomestikati u l-ispeċijiet selvaġġi 
relatati tagħhom, fl-Unjoni u fil-pajjiżi 
sħab;
(iii) tikkontribwixxi biex, kemm fl-
Unjoni kif ukoll fil-pajjiżi sħab, jintuża l-
potenzjal tal-bdiewa fuq skala żgħira, tal-
intrapriżi agrikoli żgħar, b'mod 
partikolari tal-bdiewa nisa, tal-popli 
indiġeni attivi fil-produzzjoni agrikola u 
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tar-raħħala;
(iv) tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' 
sistemi tal-ikel lokali u ta' swieq domestiċi 
u reġjonali, kemm fl-Unjoni kif ukoll fil-
pajjiżi sħab, bil-għan li titnaqqas id-
dipendenza fuq l-importazzjonijiet tal-ikel 
u jitqassru l-ktajjen alimentari;
(v) ittemm il-prattiki kummerċjali li 
jfixklu l-kummerċ globali fis-swieq 
agrikoli;
(vi) tintegra bis-sħiħ miżuri relatati mal-
mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-
klima;
(vii) tirrispetta l-Ftehim ta' Pariġi dwar it-
tibdil fil-klima; ir-regoli relatati mal-
kummerċ agrikolu m'għandhomx ixekklu 
l-użu sostenibbli ta' riżorsi jew miri 
multilaterali għall-klima.
3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jimmonitorjaw l-
implimentazzjoni tal-PAK u jiżguraw li l-
pjanijiet strateġiċi tal-PAK jevitaw impatt 
negattiv fuq is-swieq agrikoli lokali u l-
produtturi lokali fil-pajjiżi fil-fażi tal-
iżvilupp. Id-dispożizzjonijiet għall-
monitoraġġ huma stabbiliti fl-
Artikolu 119a.

Emenda 53

Proposta għal Regolament
Artikolu 9 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 9 b
Konformità mal-Ftehim ta' Pariġi

1. L-objettivi tal-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK għandhom jiġu segwiti 
f'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi, u bl-
għan li jintlaħqu l-objettivi globali 
stabbiliti fil-Ftehim u l-impenji deskritti 
fil-Kontributi Stabbiliti fil-Livell 
Nazzjonali tal-Unjoni u tal-Istati Membri.
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2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-pjanijiet Strateġiċi tagħhom 
huma konformi mal-miri nazzjonali fit-tul 
diġà stabbiliti li huma stipulati fi jew li 
ġejjin mill-istrumenti leġislattivi 
msemmija fl-Anness XI u mal-objettivi 
stipulati fil-paragrafu 2.
3. Il-Kummissjoni għandha tiżgura, 
qabel ma tapprova l-Pjanijiet Strateġiċi, li 
dawn se jirrispettaw l-objettivi stipulati 
f'dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw għodod biex jissoġġettaw fondi tal-UE għal standards 
li jeżaminaw biss tħassib ambjentali. L-indirizzar tax-xejriet tal-produzzjoni (li maż-żmien 
jista' jkollhom impatt fuq ix-xejra tal-konsum) huwa neċessità biex jiġi żgurat li l-Unjoni 
kollha kemm hija ma tistituzzjonalizzax il-produzzjoni żejda (bħalma huwa l-każ sa issa).

Emenda 54

Proposta għal Regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-servizzi konsultattivi għall-
azjendi agrikoli għandhom ikopru d-
dimensjonijiet ekonomiċi, ambjentali u 
soċjali u jagħtu informazzjoni teknoloġika 
u xjentifika aġġornata żviluppata mir-
riċerka u l-innovazzjoni. Dawn għandhom 
jiġu integrati fis-servizzi interrelatati ta' 
konsulenti għall-azjendi agrikoli, 
riċerkaturi, organizzazzjoijiet tal-bdiewa u 
partijiet ikkonċernati oħra li jiffurmaw is-
Sistemi tal-Għarfien u tal-Innovazzjoni 
Agrikoli (AKIS).

2. Is-servizzi konsultattivi għall-
azjendi agrikoli għandhom ikopru d-
dimensjonijiet ekonomiċi, ambjentali u 
soċjali u jagħtu informazzjoni teknoloġika 
u xjentifika aġġornata żviluppata mir-
riċerka u l-innovazzjoni. Dawn għandhom 
jiġu integrati fis-servizzi interrelatati ta' 
konsulenti għall-azjendi agrikoli, 
riċerkaturi, organizzazzjonijiet tal-bdiewa 
u partijiet ikkonċernati oħra li jiffurmaw is-
Sistemi tal-Għarfien u tal-Innovazzjoni 
Agrikoli (AKIS). L-esperti fil-qasam tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp għandu 
jkunilhom possibbli li jkollhom skambju 
kontinwu mas-sistema AKIS sabiex jiġi 
ffaċilitat it-trasferiment tal-għarfien u tal-
aħjar prattiki lejn il-pajjiżi fil-fażi tal-
iżvilupp.
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Emenda 55

Proposta għal Regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (f a) il-prattiki ta' biedja sostenibbli, li 
tgħin fiż-żamma tal-ekosistemi, li jsaħħu 
l-kapaċità għall-adattament għat-tibdil fil-
klima u li jtejbu b'mod progressiv il-
kwalità tal-art u tal-ħamrija, f'konformità 
mal-miri tal-SDG2.

Ġustifikazzjoni

Il-provvista ta' taħriġ lill-bdiewa u lill-benefiċjarji tal-fondi tal-PAK matul l-implimentazzjoni 
tal-miri tal-SDG2 jidħol fi ħdan il-qafas tal-impenn tal-Unjoni li tindirizza l-kwistjonijiet tal-
klima u l-Aġenda 2030.

Emenda 56

Proposta għal Regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-konsulenti għandhom jitħarrġu 
biex jagħtu fehim aħjar tal-impatt globali 
tal-PAK.

Emenda 57

Proposta għal Regolament
Artikolu 14 – paragrafu 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-appoġġ għall-introjtu akkoppjat; (a) l-appoġġ għall-introjtu akkoppjat, fi 
ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tar-
rekwiżiti tad-WTO għall-eliminazzjoni ta' 
appoġġ li jfixkel il-kummerċ;
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Emenda 58

Proposta għal Regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprevedu appoġġ għall-iskemi volontarji 
għall-klima u għall-ambjent ("ekoskemi") 
bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom iżidu 
b'mod gradwali appoġġ għall-iskemi 
obbligatorji għall-klima u għall-ambjent 
("ekoskemi") bil-kundizzjonijiet stabbiliti 
f'dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

Emenda 59

Proposta għal Regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta jabbozzaw il-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati 
Membri għandhom jagħtu prijorità lis-
sistemi ta' biedja li jwasslu diversi 
benefiċċji b'mod effettiv għall-kisba tal-
objettivi tal-Artikolu 6.1, bħall-ġestjoni 
msaħħa tal-mergħat permanenti, tal-
karatteristiċi tal-pajsaġġ, u tal-biedja 
organika.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi definit aħjar il-kamp ta' applikazzjoni tal-miżuri li ser jiġu appoġġjati fl-ambitu 
tal-ekoskemi. L-Istati Membri għandu jkollhom il-flessibbiltà li jagħżlu prattiki li huma 
tassew adattati għat-territorju tagħhom iżda jagħtu prijorità lill-appoġġ tas-sistemi tal-biedja 
magħmula minn bosta prattiki tal-biedja sabiex jiġi mmassimizzat l-effett tal-ekoskemi fuq il-
klima u fuq l-ambjent. Barra minn hekk, bl-appoġġ ta' sistemi ta' ċertifikazzjoni eżistenti, l-
Istati Membri jistgħu jiżguraw li l-amministrazzjoni ta' ekoskemi tkun waħda aktar sempliċi.

Emenda 60

Proposta għal Regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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3a. Meta Stat Membru jipproponi 
appoġġ akkoppjat volontarju fil-pjan 
strateġiku tiegħu kif previst fl-
Artikolu 106, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li:
(a) l-għajnuna tissodisfa l-prinċipju li 
ma ssir l-ebda ħsara;
(b) hemm ħtieġa jew benefiċċju 
ambjentali jew soċjali ċari, iġġustifikati 
b'evidenza li tista' tiġi kkwantifikata 
b'mod empiriku u li tista' tiġi vverifikata 
b'mod indipendenti;
(c) l-appoġġ jintuża biex jissodisfa l-
ħtiġijiet ta' sigurtà tal-ikel tal-Unjoni u 
ma joħloqx tfixkil tas-swieq interni jew 
internazzjonali;
(d) l-għoti tal-appoġġ għall-introjtu 
akkoppjat ma jwassalx għal eżiti tal-
kummerċ li jħallu impatt negattiv fuq l-
investiment, il-produzzjoni u l-iżvilupp tal-
ipproċessar fis-settur agroalimentari 
f'pajjiżi sħab fil-fażi tal-iżvilupp;
(e) l-appoġġ akkoppjat volontarju ma 
jingħatax għal swieq li jinsabu fi kriżi 
minħabba produzzjoni żejda jew provvista 
żejda;

Emenda 61

Proposta għal Regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 138, 
fejn tissupplimenta dan ir-Regolament 
b'miżuri li għandhom jiġu adottati mill-
Istati Membri meta jniedu appoġġ għall-
introjtu akkoppjat, sabiex jiġu eliminati l-
effetti avversi fuq il-pajjiżi fil-fażi tal-
iżvilupp.
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Emenda 62

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, inkluż il-biedja organika, li 
jmorru lil hinn mill-istandards stabbiliti 
fis-sistema ta' kundizzjonalità, jew fejn 
dawn ikunu importanti għal raġunijiet 
ekonomiċi, soċjali jew ambjentali: ċereali, 
żrieragħ taż-żjut, għelejjel li fihom il-
proteini, legumi tal-qamħ, legumi tal-
foraġġ, kittien, qanneb, ross, ġewż, 
żrieragħ, laħam tan-nagħaġ u laħam tal-
mogħoż, żejt taż-żebbuġa, dud tal-ħarir, 
foraġġ niexef, ħops, ċikwejra, frott u 
ħxejjex, u msajġar b'newba qasira.

Emenda 63

Proposta għal Regolament
Artikolu 58 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 58a
Is-settur tal-għelejjel tal-legumi

Objettivi tas-settur tal-għelejjel tal-legumi
L-Istati Membri għandhom isegwu l-
objettivi li ġejjin fis-settur tal-għelejjel tal-
legumi:
(a) L-iskema għandha żżid il-
produzzjoni u l-konsum sostenibbli tal-
legumi madwar l-Unjoni, biex tiżdied l-
awtosuffiċjenza skont il-miri stabbiliti fl-
Anness I;
(b) L-għelejjel tal-legumi li jitkabbru 
fir-raba' appoġġjati mill-assistenza 
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finanzjarja tal-Unjoni għandhom ikunu 
parti minn newba tal-għelejjel ta' mill-
anqas tliet snin, jew minn taħlita ta' 
speċijiet fi bwar temporanji fir-raba'. Din 
in-newba għandha tkun kompatibbli mal-
iskemi għall-klima u għall-ambjent 
("ekoskemi") fl-Artikolu 28, li skontu 
newbiet ta' erba' snin jew aktar jistgħu 
jiġu ppremjati. L-iskema tista' tippremja 
wkoll kultivazzjoni assoċjata jew imħallta 
li mhijiex ippremjata b'mod ieħor taħt 
miżuri oħra;
(c) Ragħa bbażata fuq bwar ta' bwar 
b'diversità kbira ta' speċijiet jew ħsad ta' 
mergħa b'diversità kbira ta' speċijiet 
għall-foraġġ fuq bur permanenti li fih 
speċijiet tal-legumi fil-medda ta' ħaxix 
irqiq jistgħu jiġu ssussidjati wkoll, bil-
kundizzjoni li ma jsirx ħrit mill-ġdid u 
tiżrigħ mill-ġdid;
(d) Il-miżuri msemmija f'dan l-
Artikolu għandhom ikunu koerenti mal-
impenji u l-leġiżlazzjoni klimatiċi u 
ambjentali tal-Unjoni, u ma jikkawżawx 
bidla diretta jew indiretta fl-użu tal-art, 
filwaqt li jkollhom impatt ġenwinament 
pożittiv fuq l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra globali skont il-Mudell ta' Ġestjoni 
tal-Bijosfera Globali [GLOBIOM].
(e) Il-kultivazzjoni b'sistema 
fardgħalla jew kontinwa ta' għelejjel tal-
legumi m'għandhiex tiġi appoġġata minn 
dawn il-pagamenti.
(f) It-tnaqqis tad-dipendenza fuq it-
taħlita ta' għalf ikkonċentrata li fiha 
sojja, b'mod speċjali sojja importata li 
toriġina minn art li reċentement ġiet 
iddeforestata jew ikkonvertita, 
f'konformità mal-SDG 15, mal-wegħda 
tal-UE dwar żero deforestazzjoni u mal-
impenji eżistenti tal-kumpaniji privati 
dwar żero deforestazzjoni.
(g) L-għeluq taċ-ċirkwiti ta' ċiklaġġ 
tan-nutrijenti u r-restrizzjoni tagħhom 
għal skali ta' baċiri lokali u reġjonali tax-
xmara f'konformità mad-Direttiva Qafas 
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dwar l-Ilma.
(h) L-ispinta lis-swieq lokali u 
reġjonali fl-ikel u fl-għalf tal-annimali u 
varjetajiet taż-żerriegħa b'input baxx 
adattati lokalment.

Emenda 64

Proposta għal Regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt h a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h a) investimenti fil-produzzjoni tal-
bijoenerġija li ma jkunux konformi mal-
kriterji ta' sostenibbiltà stabbiliti fid-
Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli, 
inkluż il-limitazzjoni ta' ċerti tipi ta' 
komoditajiet.

Emenda 65

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 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, filwaqt li 
jqisu l-impatt negattiv possibbli fuq l-
investiment, il-produzzjoni u l-iżvilupp tal-
ipproċessar fis-settur agroalimentari 
f'pajjiżi sħab fil-fażi tal-iżvilupp.  

Emenda 66

Proposta għal Regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi 
għall-interventi tal-appoġġ għall-introjtu 

L-allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi 
għall-interventi tal-appoġġ għall-introjtu 
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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.

akkoppjat imsemmija fis-Subtaqsima 1 tat-
Taqsima 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu III, 
għandha tkun limitata għal massimu ta' 5% 
tal-ammont stabbilit fl-Anness VII.

Emenda 67

Proposta għal Regolament
Artikolu 87 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Abbażi tal-informazzjoni provduta 
mill-Istati Membri, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa l-kontribut tal-politika 
għall-objettivi tat-tibdil fil-klima bl-użu ta' 
metodoloġija sempliċi u komuni.

1. Abbażi tal-informazzjoni provduta 
mill-Istati Membri, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa l-kontribut tal-politika 
għall-objettivi tat-tibdil fil-klima bl-użu ta' 
metodoloġija sempliċi, preċiża u komuni.

Emenda 68

Proposta għal Regolament
Artikolu 87 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 1 a. Għandhom jitwettqu studji 
xjentifiċi indipendenti biex jiġi 
ddeterminat il-kontribut għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gassijiet serra jew is-
sekwestru ta' gassijiet serra tal-attivitajiet 
differenti implimentati mill-Istati Membri.

Emenda 69

Proposta għal Regolament
Artikolu 87 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 1 b. Abbażi ta' dawn l-istudji, il-
Kummissjoni għandha tipproponi 
metodoloġija ta' traċċar, li tiżgura li:
(a) in-nefqiet allokati għall-attivitajiet 
li jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għat-
tnaqqis u s-sekwestru tal-emissjonijiet biss 
jingħaddu bħala nefqa relatata mal-
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klima;
(b) il-perċentwal ta' kull nefqa li 
titqies bħala nefqa relatata mal-klima 
jkun proporzjonali għall-impatt pożittiv 
reali tal-attività fuq l-emissjonijiet jew is-
sekwestru ta' gassijiet serra;
(c) in-nefqiet allokati għall-attivitajiet 
li jkollhom impatt negattiv fuq l-
emissjonijiet jew is-sekwestru ta' gassijiet 
serra jitnaqqsu min-nefqa totali relatata 
mal-klima, bl-użu ta' metodoloġiji simili.

Ġustifikazzjoni

Fir-rapport tagħha li jikkonċerna l-proposti tal-Kummissjoni dwar il-PAK, il-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri sejħet il-kontribut stmat tal-PAK lejn l-objettivi tat-tibdil fil-klima bħala "mhux 
realistiku". Dan il-kontribut irid jiġi kkalkolat intervent b'intervent, abbażi tal-impatt reali 
tal-attivitajiet, imkejjel minn studji xjentifiċi rrieżaminati mill-pari.

Emenda 70

Proposta għal Regolament
Artikolu 94 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Il-korp tal-Istat Membru 
responsabbli għat-tfassil tal-Pjan 
Strateġiku tal-PAK għandu jiżgura li l-
awtoritajiet kompetenti għall-
kooperazzjoni għall-iżvilupp jiġu involuti 
b'mod effettiv fit-tfassil u fil-monitoraġġ 
tal-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK sabiex jiġi integrat fil-politika ta' 
kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Istat 
Membru u tal-Unjoni.

Emenda 71

Proposta għal Regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) is-sħab ekonomiċi u soċjali; (b) is-sħab ekonomiċi, ambjentali u 
soċjali;

Emenda 72

Proposta għal Regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-korpi rilevanti li jirrappreżentaw 
is-soċjetà ċivili u fejn rilevanti l-korpi 
responsabbli għall-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali, id-drittijiet 
fundamentali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
n-nondiskriminazzjoni.

(c) il-korpi rilevanti li jirrappreżentaw 
l-interessi tas-soċjetà ċivili, bħall-NGOs, u 
fejn rilevanti l-korpi responsabbli għall-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, id-
drittijiet fundamentali, l-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri u n-nondiskriminazzjoni.

Emenda 73

Proposta għal Regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinvolvu lil 
dawk is-sħab fit-tħejjija tal-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK.

L-Istati Membri għandhom jinvolvu lil 
dawk is-sħab fit-tħejjija tal-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK. Is-sħab minn pajjiżi 
terzi għandhom jiġu mistiedna 
jipparteċipaw fit-tħejjija tal-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK.

Emenda 74

Proposta għal Regolament
Artikolu 96 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-objettivi ambjentali u klimatiċi 
speċifiċi msemija fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1), il-valutazzjoni għandha tqis 

Għall-objettivi ambjentali u klimatiċi 
speċifiċi msemmija fil-punti (d), (e) u (f) 
tal-Artikolu 6(1), il-valutazzjoni għandha 
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il-pjanijiet ambjentali u klimatiċi 
nazzjonali li jirriżultaw mill-istrumenti 
leġiżlattivi msemmija fl-Anness XI.

tqis il-pjanijiet ambjentali u klimatiċi 
nazzjonali li jirriżultaw mill-istrumenti 
leġiżlattivi msemmija fl-Anness XI, l-
objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi u l-objettiv 
li l-emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-UE 
marbuta mal-agrikoltura jitnaqqsu b'mod 
sinifikanti sal-2027.

Emenda 75

Proposta għal Regolament
Artikolu 97 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif l-arkitettura tal-
ambjent u tal-klima tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK hija maħsuba biex tikkontribwixxi 
għall-miri nazzjonali fuq żmien twil diġà 
stabbiliti, deskritti jew li jirriżultaw mill-
istrumenti leġiżlattivi msemmija fl-
Anness XI;

(b) spjegazzjoni ta' kif l-arkitettura tal-
ambjent u tal-klima tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK hija maħsuba biex tikkontribwixxi 
għall-miri nazzjonali fuq żmien twil diġà 
stabbiliti, deskritti jew li jirriżultaw mill-
istrumenti leġiżlattivi msemmija fl-
Anness XI, l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi 
u l-objettiv li l-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra tal-UE marbuta mal-agrikoltura 
jitnaqqsu b'mod sinifikanti sal-2027;

Emenda 76

Proposta għal Regolament
Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) deskrizzjoni ta' kif is-servizzi 
konsultattivi kif imsemmija fl-Artikolu 13, 
ir-riċerka u n-netwerks tal-PAK se jaħdmu 
flimkien fil-qafas tal-AKIS, u kif is-
servizzi konsultattivi u tal-appoġġ għall-
innovazzjoni huma provduti;

(ii) deskrizzjoni ta' kif is-servizzi 
konsultattivi kif imsemmija fl-Artikolu 13, 
ir-riċerka u n-netwerks tal-PAK ser jaħdmu 
flimkien fil-qafas tal-AKIS, kif is-servizzi 
konsultattivi u tal-appoġġ għall-
innovazzjoni huma provduti u kif l-esperti 
fil-qasam tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp 
għandu jkunilhom possibbli li jkollhom 
skambju kontinwu mal-AKIS;



PE629.646v02-00 50/58 AD\1176613MT.docx

MT

Emenda 77

Proposta għal Regolament
Artikolu 106 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK proposti fuq 
il-bażi tal-kompletezza tal-pjanijiet, il-
konsistenza u l-koerenza mal-prinċipji 
ġenerali tad-dritt tal-Unjoni, ma' dan ir-
Regolament u mad-dispożizzjonijiet 
adottati skontu u skont ir-Regolament 
Orizzontali, il-kontribut effettiv tagħhom 
għall-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6(1), l-impatt fuq il-funzjonament 
xieraq tas-suq intern u d-distorsjoni tal-
kompetizzjoni, il-livell ta' piż 
amministrattiv fuq il-benefiċjarji u l-
amministrazzjoni. Il-valutazzjoni għandha 
tindirizza, b'mod partikolari, l-adegwatezza 
tal-istrateġija tal-Pjan Strateġiku tal-PAK, 
l-objettivi speċifiċi korrispondenti, il-miri, 
l-interventi u l-allokazzjoni tar-riżorsi 
baġitarji biex jiġu ssodisfati l-objettivi 
speċifiċi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK 
permezz tas-sett ta' interventi propost fuq 
il-bażi tal-analiżi SWOT u l-evalwazzjoni 
ex ante.

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK proposti fuq 
il-bażi tal-kompletezza tal-pjanijiet, il-
konsistenza u l-koerenza mal-prinċipji 
ġenerali tad-dritt tal-Unjoni, inkluż l-
Artikolu 208 tat-TFUE, ma' dan ir-
Regolament u mad-dispożizzjonijiet 
adottati skontu u skont ir-Regolament 
Orizzontali, il-kontribut effettiv tagħhom 
għall-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6(1), l-impatt fuq il-funzjonament 
xieraq tas-suq intern u d-distorsjoni tal-
kompetizzjoni, il-konformità mal-miri 
nazzjonali fit-tul diġà stabbiliti li huma 
stipulati fi jew li ġejjin mill-istrumenti 
leġiżlattivi msemmija fl-Anness XI ta' dan 
ir-Regolament, il-livell ta' piż 
amministrattiv fuq il-benefiċjarji u l-
amministrazzjoni u b'liema mod il-
kontribuzzjonijiet tal-awtoritajiet 
kompetenti u ta' partijiet ikkonċernati 
oħra jitqiesu f'konformità mal-
Artikolu 94. Il-valutazzjoni għandha 
tindirizza, b'mod partikolari, l-adegwatezza 
tal-istrateġija tal-Pjan Strateġiku tal-PAK, 
l-objettivi speċifiċi korrispondenti, il-miri, 
l-interventi u l-allokazzjoni tar-riżorsi 
baġitarji biex jiġu ssodisfati l-objettivi 
speċifiċi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK 
permezz tas-sett ta' interventi propost fuq 
il-bażi tal-analiżi SWOT u l-evalwazzjoni 
ex ante.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 208 tat-TFUE jobbliga lill-UE "tieħu inkunsiderazzjoni l-objettivi ta' 
kooperazzjoni għall-iżvilupp fl-implimentazzjoni tal-politika li x'aktarx tolqot lill-pajjiżi fil-
fażi tal-iżvilupp".

Emenda 78
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Proposta għal Regolament
Artikolu 111 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru għandu jiddeċiedi dwar il-
kompożizzjoni tal-Kumitat ta' Monitoraġġ 
u għandu jiżgura rappreżentanza 
bbilanċjata tal-awtoritajiet pubbliċi u l-
korpi intermedjarji rilevanti u tar-
rappreżentanti tas-sħab imsemmijin fl-
Artikolu 94(3).

L-Istat Membru għandu jiddeċiedi dwar il-
kompożizzjoni tal-Kumitat ta' Monitoraġġ 
u għandu jiżgura rappreżentanza 
bbilanċjata tal-awtoritajiet pubbliċi u l-
korpi intermedjarji rilevanti u tar-
rappreżentanti tas-sħab imsemmijin fl-
Artikolu 94(3). L-Artikoli 94(2) u l-
Artikolu 94(2a) għandhom jitqiesu kif 
dovut.

Emenda 79

Proposta għal Regolament
Artikolu 111 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-bini tal-kapaċità amministrattiva 
għall-awtoritajiet pubbliċi u għall-
benefiċjarji, fejn rilevanti.

(f) il-bini tal-kapaċità amministrattiva 
għall-awtoritajiet u għall-benefiċjarji, 
għas-soċjetà ċivili u għall-korpi, kif 
imsemmi fl-Artikolu 94, fejn rilevanti.

Emenda 80

Proposta għal Regolament
Artikolu 113 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi Netwerk nazzjonali tal-
Politika Agrikola Komuni (netwerk 
nazzjonali tal-PAK) għan-netwerking tal-
organizzazzjonijiet u l-
amministrazzjonijiet, tal-konsulenti, tar-
riċerkaturi u atturi oħra tal-innovazzjoni 
fil-qasam tal-agrikoltura u l-iżvilupp rurali 
fil-livell nazzjonali l-aktar tard 12-il xahar 
wara l-approvazzjoni tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK mill-Kummissjoni.

1. Kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi Netwerk nazzjonali tal-
Politika Agrikola Komuni (netwerk 
nazzjonali tal-PAK) għan-netwerking tal-
organizzazzjonijiet u l-
amministrazzjonijiet, tal-konsulenti, tar-
riċerkaturi u atturi oħra tal-innovazzjoni 
fil-qasam tal-agrikoltura u l-iżvilupp rurali 
fil-livell nazzjonali l-aktar tard 12-il xahar 
wara l-approvazzjoni tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK mill-Kummissjoni. L-iskambju 
mal-esperti fil-qasam tal-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp għandu jiġi previst għas-
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sensibilizzazzjoni u l-iffaċilitar tat-
trasferiment tal-għarfien u tal-aħjar 
prattiki.

Emenda 81

Proposta għal Regolament
Artikolu 115 – paragrafu 3 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (b a) il-konsistenza tal-miżuri stabbiliti 
fil-pjan mal-objettivi tal-politika tal-
iżvilupp tal-Unjoni.

Emenda 82

Proposta għal Regolament
Artikolu 119 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità ta' Ġestjoni u l-Kumitat ta' 
Monitoraġġ għandhom jimmonitorajaw l-
implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK u l-progress li jkun sar lejn il-kisba 
tal-miri tal-Pjan Strateġiku tal-PAK fuq il-
bażi tal-indikaturi tal-output u tar-riżultati.

L-Awtorità ta' Ġestjoni u l-Kumitat ta' 
Monitoraġġ għandhom jimmonitorjaw l-
implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK u l-progress li jkun sar lejn il-kisba 
tal-miri tal-Pjan Strateġiku tal-PAK fuq il-
bażi tal-indikaturi tal-output u tar-riżultati. 
Bl-użu ta' data mill-Istati Membri, il-
Kummissjoni jeħtiġilha tippubblika l-
Impronta Ekoloġika tal-produzzjoni u l-
konsum agroalimentari fl-UE kull sena.

Emenda 83

Proposta għal Regolament
Artikolu 119 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 119 a
Monitoraġġ tal-Koerenza tal-Politiki 

għall-Iżvilupp u sistema indipendenti biex 
jintlaqgħu l-ilmenti
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1. Il-kisba tal-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 6(3) għandha tiġi analizzata, 
immonitorjata u vvalutata wkoll abbażi ta' 
indikaturi tal-SDGs relatati mal-impatt 
tal-PAK, il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u 
l-interventi msejsa fuq l-objettivi tal-
iżvilupp tal-Unjoni u fuq il-pajjiżi fil-fażi 
tal-iżvilupp.
2. L-Unjoni u l-Istati Membri tagħha 
għandhom jespandu l-mandat tal-
osservatorji tas-suq tal-UE u jiżviluppaw 
qafas metodoloġiku għall-monitoraġġ tal-
impatt tal-PAK fuq il-pajjiżi fil-fażi tal-
iżvilupp, b'mod partikolari f'żoni li ġew 
identifikati bħala sensittivi mill-pajjiż 
sieħeb, u/jew fuq prodotti minn setturi 
fejn jingħataw pagamenti akkoppjati u 
fejn ingħata bidu għal miżuri ta' ġestjoni 
tal-kriżijiet.
3. Il-valutazzjoni għandha tibni wkoll 
fuq l-evidenza pprovduta mill-gvernijiet, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
partijiet ikkonċernati oħra fil-pajjiżi fil-
fażi tal-iżvilupp li huma sħab kummerċjali 
tal-Unjoni.
4. Il-Kummissjoni għandha tibgħat 
rapport annwali lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew fejn tenfasizza r-
riżultati tal-valutazzjoni, l-evidenza li 
waslitilha u r-rispons ta' politika tal-
Unjoni.
5. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa 
li tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 138 li jissupplimentaw dan ir-
Regolament b'regoli li jiddefinixxu miżuri 
adegwati għall-analiżi, monitoraġġ u 
valutazzjoni tal-impatt tal-PAK, il-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u l-interventi 
appoġġjati fl-objettivi tal-iżvilupp tal-
Unjoni u fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, 
filwaqt li jitqiesu l-inizjattivi 
internazzjonali rilevanti, b'mod 
partikolari dawk tar-Rapporteur Speċjali 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt għall-
Ikel, il-FAO, u l-Kumitat għas-Sigurtà 
tal-Ikel.
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6. Is-sistema ta' Monitoraġġ tal-PAK 
għandha tiġi kkomplementata minn 
sistema indipendenti fi ħdan l-Unjoni li 
tirċievi lmenti minn persuni jew 
komunitajiet affettwati mill-PAK. L-
ilmenti għandhom jaslu għand ir-
Rapporteur Permanenti tal-Parlament 
dwar il-PCD u għand l-Uffiċjal tas-Seduta 
tad-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni 
Ewropea għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp 
Rurali. Tista' titressaq evidenza minn 
ilmentatur jew partijiet terzi.

Emenda 84

Proposta għal Regolament
Artikolu 119 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 119b
Salvagwardja soċjali

 Salvagwardja soċjali għandha tkun 
disponibbli għall-gruppi jew il-pajjiżi 
affettwati f'każ ta' impatt negattiv tal-PAK 
fuq is-sigurtà tal-ikel fit-tul u diffikultajiet 
serji kkawżati lill-bdiewa b'azjenda 
agrikola żgħira.

Ġustifikazzjoni

The impact of different CAP instruments on agricultural development in developing countries 
depends on factors such as world market prices, trade regimes, production capacities and 
policy choices in the partner countries. Hence, regular assessment is required to receive 
evidence from within the partner countries and to take into account international 
developments in this area. A social safeguard clause may be based on the precedent of Article 
25(2b) of the European Partnership Agreement Cariforum-EU, which states that a safeguard 
measure may be taken when a product is being imported into the territory of the other Party 
in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause 
disturbances in a sector of the economy, particularly where these disturbances produce major 
social problems
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Emenda 85

Proposta għal Regolament
Artikolu 121 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-15 ta' Frar 2023 u l-15 ta' Frar 
ta' kull sena sussegwenti sal-2030, din l-
aħħar sena inkluża, l-Istati Membri 
għandhom jippreżentaw rapport annwali 
dwar il-prestazzjoni lill-Kummissjoni dwar 
l-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK fis-sena finanzjarja preċedenti. Ir-
rapport sottomess fl-2023 għandu jkopri s-
snin finanzjarji 2021 u 2022. Għall-
pagamenti diretti kif imsemmi fil-
Kapitolu II tat-Titolu III, ir-rapport għandu 
jkopri s-sena finanzjarja 2022 biss.

1. Sal-15 ta' Frar 2023 u l-15 ta' Frar 
ta' kull sena sussegwenti sal-2030, din l-
aħħar sena inkluża, l-Istati Membri 
għandhom jippreżentaw rapport annwali 
dwar il-prestazzjoni lill-Kummissjoni dwar 
l-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK fis-sena finanzjarja preċedenti filwaqt 
li jitqiesu l-effetti interni u esterni tiegħu. 
Ir-rapport sottomess fl-2023 għandu jkopri 
s-snin finanzjarji 2021 u 2022. Għall-
pagamenti diretti kif imsemmi fil-
Kapitolu II tat-Titolu III, ir-rapport għandu 
jkopri s-sena finanzjarja 2022 biss.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 208 tat-TFUE jobbliga lill-UE "tieħu inkunsiderazzjoni l-objettivi ta' 
kooperazzjoni għall-iżvilupp fl-implimentazzjoni tal-politika li x'aktarx tolqot lill-pajjiżi fil-
fażi tal-iżvilupp".

Emenda 86

Proposta għal Regolament
Artikolu 138 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti 
delegati msemmija fl-Artikoli 4, 7, 12, 15, 
23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 u 
141 għandha tingħata lill-Kummissjoni 
għal perjodu ta' seba' snin mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-
rigward tad-delega tas-setgħa mhux aktar 
tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta' seba' snin. Id-delega ta' setgħa 
għandha tiġi estiża awtomatikament għal 
perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
joġġezzjonaw għal dik l-estensjoni mhux 

2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti 
delegati msemmija fl-Artikoli 4, 7, 12, 15, 
23, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 
104, 119a u 141 għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' seba' snin 
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-
setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur 
qabel it-tmiem tal-perjodu ta' seba' snin. Id-
delega ta' setgħa għandha tiġi estiża 
awtomatikament għal perjodi ta' żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal dik l-
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aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' 
kull perjodu.

estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur 
qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Emenda 87

Proposta għal Regolament
Artikolu 138 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 
41, 50, 78, 81, 104 u 141 tista' tiġi revokata 
fi kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' 
revoka għandha ttemm id-delega tas-
setgħat speċifikati f'dik id-deċiżjoni. Din 
għandha ssir effettiva fil-jum wara dak tal-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 
delegat li diġà jkun fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 35, 36, 
37, 41, 50, 78, 81, 104, 119a u 141 tista' 
tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħat speċifikati f'dik id-
deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-
jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-
deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata 
fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' 
kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.

Emenda 88

Proposta għal Regolament
Artikolu 138 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Att delegat adottat skont l-
Artikoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 
41, 50, 78, 81, 104 u 141 għandu jidħol fis-
seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew u 
lanqas il-Kunsill ma jkunu esprimew xi 
oġġezzjoni f'perjodu ta' xahrejn min-
notifika ta' dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 
jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament 
Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu 
infurmaw lill-Kummissjoni li ma 
għandhomx oġġezzjonijiet. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-
Artikoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 35, 36, 
37, 41, 50, 78, 81, 104, 119a u 141 għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament 
Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu 
esprimew xi oġġezzjoni f'perjodu ta' 
xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-
Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li ma 
għandhomx oġġezzjonijiet. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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