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Emenda 1137
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta'interventi għall-
investimenti tanġibbli u/jew intanġibbli, li
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6. L-appoġġ 
lis-settur tal-forestrija għandu jkun ibbażat 
fuq pjan ta'ġestjoni tal-foresti jew strument 
ekwivalenti.

2. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta'interventi għall-
investimenti tanġibbli u/jew intanġibbli, li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6 u li ma 
jkollhom l-ebda effett ta' ħsara fuq l-
ambjent dimostrabbli jew jikkontribwixxu 
għal attivitajiet li jniġġsu l-ambjent. L-
appoġġ lis-settur tal-forestrija għandu jkun 
ibbażat fuq pjan ta'ġestjoni tal-foresti jew 
strument ekwivalenti.

Or. de

Emenda 1138
Damiano Zoffoli

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta'interventi għall-
investimenti tanġibbli u/jew intanġibbli, li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6. L-appoġġ 
lis-settur tal-forestrija għandu jkun ibbażat 
fuq pjan ta'ġestjoni tal-foresti jew strument 
ekwivalenti.

2. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta'interventi għall-
investimenti tanġibbli u/jew intanġibbli 
magħmula mill-bdiewa ġenwini ddefiniti 
fl-Artikolu 4(1)(d), li jikkontribwixxu 
għall-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti 
fl-Artikolu 6. L-appoġġ lis-settur tal-
forestrija għandu jkun ibbażat fuq pjan 
ta'ġestjoni tal-foresti jew strument 
ekwivalenti.

Or. it



PE632.145v01-00 4/153 AM\1172552MT.docx

MT

Emenda 1139
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi għall-
investimenti tanġibbli u/jew intanġibbli, li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6. L-appoġġ 
lis-settur tal-forestrija għandu jkun ibbażat 
fuq pjan ta' ġestjoni tal-foresti jew strument 
ekwivalenti.

2. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi għall-
investimenti tanġibbli u/jew intanġibbli, li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6, sakemm 
ma jaffettwawx l-ambjent. L-appoġġ lis-
settur tal-forestrija għandu jkun ibbażat fuq 
pjan ta' ġestjoni tal-foresti jew strument 
ekwivalenti.

Or. en

Emenda 1140
Paul Brannen

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi għall-
investimenti tanġibbli u/jew intanġibbli, li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6. L-appoġġ 
lis-settur tal-forestrija għandu jkun ibbażat 
fuq pjan ta' ġestjoni tal-foresti jew strument 
ekwivalenti.

2. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi għall-
investimenti tanġibbli u/jew intanġibbli, 
inklużi l-investimenti mhux produttivi, li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6. L-appoġġ 
lis-settur tal-forestrija għandu jkun ibbażat 
fuq pjan ta' ġestjoni tal-foresti jew strument 
ekwivalenti.

Or. en

Emenda 1141
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi għall-
investimenti tanġibbli u/jew intanġibbli, li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6. L-appoġġ 
lis-settur tal-forestrija għandu jkun ibbażat 
fuq pjan ta' ġestjoni tal-foresti jew 
strument ekwivalenti.

2. l-investimenti tanġibbli u/jew 
intanġibbli, li jikkontribwixxu għall-kisba 
tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6. L-appoġġ lis-settur tal-forestrija 
għandu jkun ibbażat fuq pjanijiet ta' 
ġestjoni tal-foresti, li jimmiraw għat-
tħawwil ta' foresti nattivi għall-Istati 
Membri u l-prattika ta' kopertura 
kontinwa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-foresti li jitħawlu jkunu nattivi għall-pajjiżi tagħhom biex jipproteġu l-
bijodiversità.

Emenda 1142
Nessa Childers

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-investimenti mhux produttivi jistgħu 
jinkludu:

(a) studji intanġibbli u investimenti 
assoċjati mal-manutenzjoni, ir-restawr u 
t-titjib tal-wirt kulturali u naturali tal-
villaġġi, tal-pajsaġġi rurali u tas-siti ta' 
valur naturali għoli, inklużi aspetti 
soċjoekonomiċi relatati, kif ukoll 
azzjonijiet ta' sensibilizzazzjoni 
ambjentali;

(b) it-tfassil u l-aġġornament ta' pjanijiet 
għall-iżvilupp tal-muniċipalitajiet u l-
villaġġi fiż-żoni rurali u s-servizzi bażiċi 
tagħhom u tal-pjanijiet ta' protezzjoni u 
ġestjoni b'rabta mas-siti tan-Natura 2000 
u żoni oħra ta' valur naturali għoli;

(c) investimenti li jolqtu r-rilokazzjoni ta' 
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attivitajiet u l-konverżjoni ta' bini jew 
faċilitajiet oħra li jinsabu f'żoni rurali jew 
viċin tagħhom, bl-għan li jtejbu l-kwalità 
tal-ħajja jew iżidu l-prestazzjoni 
ambjentali taż-żona.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-PAK il-ġdida ħalliet barra l-Artikolu 20 Servizzi bażiċi u tiġdid ta' villaġġi f'żoni rurali u 
inkludietu taħt dan l-artikolu ta' investiment ġenerali. Huwa importanti li jinżammu xi wħud 
mill-elementi bażiċi ta' dan l-artikolu, speċifikament għal skopijiet ambjentali.

Emenda 1143
Paul Brannen

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-investimenti mhux produttivi 
jistgħu jinkludu: (i) studji intanġibbli u 
investimenti assoċjati mal-manutenzjoni, 
ir-restawr u t-titjib tal-wirt kulturali u 
naturali tal-villaġġi, tal-pajsaġġi rurali u 
tas-siti ta' valur naturali għoli, inklużi 
aspetti soċjoekonomiċi relatati; (ii) it-
tfassil u l-aġġornament ta' pjanijiet għall-
iżvilupp tal-muniċipalitajiet u l-villaġġi 
fiż-żoni rurali u s-servizzi bażiċi tagħhom 
u tal-pjanijiet ta' protezzjoni u ġestjoni 
b'rabta mas-siti tan-Natura 2000 u żoni 
oħra ta' valur naturali għoli bil-għan li 
titjieb il-kwalità tal-ħajja jew tiżdied il-
prestazzjoni ambjentali taż-żona;

Or. en

Emenda 1144
Bas Eickhout
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Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ biss lil investimenti 
f'infrastruttura f'azjendi agrikoli li 
simultanjament juru effetti pożittivi 
f'termini tal-objettivi ambjentali, klimatiċi 
u bijodiversitarji stabbiliti fl-Artikolu 6 ta' 
dan ir-Regolament, minn naħa, u fuq is-
sitwazzjoni tan-negozju tal-azjenda 
agrikola, min-naħa l-oħra. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni (l-Artikolu 92) titlob ambizzjoni akbar fir-rigward ta' objettivi 
relatati mal-klima u l-ambjent. L-iżgurar li l-investimenti f'assi fiżiċi, li bħalissa jammontaw 
għal kważi 23 % tan-nefqa għall-iżvilupp rurali, jikkontribwixxu biex jintlaħqu dawn l-
għanijiet huwa kontribut konkret biex l-Artikolu 92 isir realtà.

Emenda 1145
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
lista ta'investimenti u kategoriji ta'nefqa 
mhux eliġibbli, inkluż mill-inqas dawn li 
ġejjin:

L-investimenti u l-kategoriji ta'nefqa mhux 
eliġibbli għandhom ikunu dawn li ġejjin:

Or. fr

Emenda 1146
Paul Brannen

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) investimenti f'enerġija rinnovabbli 
fejn ir-Rapport dwar is-Sostenibbiltà tal-
Bijoenerġija, jiġifieri l-valutazzjoni tad-
disponibbiltà tal-materja prima bħala 
element obbligatorju tiegħu, jindika li l-
użu l-aktar effiċjenti tal-bijomassa, b'mod 
partikolari tal-injam, skont il-prinċipju ta' 
użu kaskata jista' jiddgħajjef;

Or. en

Emenda 1147
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ix-xiri ta' art għajr ix-xiri tal-art 
għall-konservazzjoni ambjentali jew l-art 
mixtrija minn bdiewa żgħażagħ permezz 
tal-użu ta' strumenti finanzjarji;

(c) ix-xiri ta' art;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xiri tal-art għal kwalunkwe raġuni jrid jiġi eskluż.

Emenda 1148
Merja Kyllönen

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ix-xiri ta' art għajr ix-xiri tal-art 
għall-konservazzjoni ambjentali jew l-art 
mixtrija minn bdiewa żgħażagħ permezz 

(c) ix-xiri ta' art għajr ix-xiri tal-art 
għall-konservazzjoni ambjentali, ix-xiri 
tal-art mhux mibnija u art mibnija sa 
10 % tan-nefqa eliġibbli totali għall-
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tal-użu ta' strumenti finanzjarji; operazzjoni kkonċernata jew l-art mixtrija 
permezz tal-użu ta' strumenti finanzjarji;

Or. en

Emenda 1149
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ix-xiri ta'annimali, pjanti annwali u 
t-tħawwil tagħhom għajr għall-iskop 
ta'restawr tal-potenzjal agrikolu jew 
forestali wara diżastru naturali u 
avvenimenti katastrofiċi;

(d) ix-xiri ta'annimali, pjanti annwali u 
t-tħawwil tagħhom għajr għall-iskop 
ta'restawr tal-potenzjal agrikolu jew 
forestali wara diżastru naturali u 
avvenimenti katastrofiċi; l-annimali li 
jintużaw minflok makkinarju f'żoni mhux 
aċċessibbli għall-manutenzjoni tal-
pajsaġġ jew għall-protezzjoni minn 
predaturi kbar għandhom jiġu esklużi 
wkoll;

Or. de

Emenda 1150
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ix-xiri ta'annimali, pjanti annwali u 
t-tħawwil tagħhom għajr għall-iskop 
ta'restawr tal-potenzjal agrikolu jew 
forestali wara diżastru naturali u 
avvenimenti katastrofiċi;

(d) ix-xiri ta'annimali, pjanti annwali u 
t-tħawwil tagħhom għajr għall-iskop 
ta'restawr tal-potenzjal agrikolu jew 
forestali wara diżastru naturali u 
avvenimenti katastrofiċi u għas-
sostituzzjoni tal-bhejjem mitlufa bħala 
riżultat ta'attakki minn speċijiet 
predatorji;

Or. es
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Emenda 1151
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ix-xiri ta' annimali, pjanti annwali u 
t-tħawwil tagħhom għajr għall-iskop ta' 
restawr tal-potenzjal agrikolu jew forestali 
wara diżastru naturali u avvenimenti 
katastrofiċi;

(d) ix-xiri ta' annimali, pjanti annwali u 
t-tħawwil tagħhom għajr għall-iskop ta' 
restawr tal-potenzjal agrikolu jew forestali 
wara diżastru naturali u avvenimenti 
katastrofiċi jew għall-mili mill-ġdid tat-telf 
tal-bhejjem bħala riżultat ta' attakki minn 
karnivori kbar;

Or. en

Emenda 1152
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ix-xiri ta'annimali, pjanti annwali u 
t-tħawwil tagħhom għajr għall-iskop 
ta'restawr tal-potenzjal agrikolu jew 
forestali wara diżastru naturali u 
avvenimenti katastrofiċi;

(d) ix-xiri ta'annimali, pjanti annwali u 
t-tħawwil tagħhom għajr għall-iskop 
ta'restawr tal-potenzjal agrikolu jew 
forestali wara diżastru naturali u 
avvenimenti katastrofiċi, il-protezzjoni tal-
merħliet kontra l-predazzjoni;

Or. fr

Emenda 1153
Angélique Delahaye

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d



AM\1172552MT.docx 11/153 PE632.145v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ix-xiri ta'annimali, pjanti annwali u 
t-tħawwil tagħhom għajr għall-iskop 
ta'restawr tal-potenzjal agrikolu jew 
forestali wara diżastru naturali u 
avvenimenti katastrofiċi;

(d) ix-xiri ta'annimali, pjanti annwali u 
t-tħawwil tagħhom għajr għall-iskop 
ta'restawr tal-potenzjal agrikolu jew 
forestali wara diżastru naturali u 
avvenimenti katastrofiċi u ta'protezzjoni 
tal-merħliet kontra l-predazzjoni;

Or. fr

Emenda 1154
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ix-xiri ta' annimali, pjanti annwali u 
t-tħawwil tagħhom għajr għall-iskop ta' 
restawr tal-potenzjal agrikolu jew forestali 
wara diżastru naturali u avvenimenti 
katastrofiċi;

(d) ix-xiri ta' annimali, pjanti annwali u 
t-tħawwil tagħhom għajr il-protezzjoni tal-
merħliet kontra l-predazzjoni jew għall-
iskop ta' restawr tal-potenzjal agrikolu jew 
forestali wara diżastru naturali u 
avvenimenti katastrofiċi;

Or. en

Emenda 1155
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ir-rata tal-imgħax fuq id-dejn, ħlief 
fir-rigward ta' għotjiet mogħtija fil-forma 
ta' sussidju għar-rata tal-imgħax jew 
sussidju għat-tariffa ta' garanzija;

(e) ir-rata tal-imgħax fuq id-dejn;

Or. en
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Emenda 1156
Estefanía Torres Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma 
jkunux konsistenti mal-kisba ta'status tajjeb 
tal-korpi tal-ilma, kif stabbilit fl-Artikolu 
4(1) tad-Direttiva 2000/60/KE, inkluż l-
espansjoni tal-irrigazzjoni li taffettwa l-
korpi tal-ilma li l-istatus tagħhom ikun ġie 
definit bħala inqas minn tajjeb fil-pjan 
ta'ġestjoni tal-baċiri idrografiċi rilevanti.

(f) l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma 
jkunux konsistenti mal-kisba ta'status tajjeb 
tal-korpi tal-ilma, kif stabbilit fl-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2000/60/KE, 
inkluż l-espansjoni tal-irrigazzjoni li 
taffettwa l-korpi tal-ilma li l-istatus 
tagħhom ikun ġie definit bħala inqas minn 
tajjeb fil-pjan ta'ġestjoni tal-baċiri 
idrografiċi rilevanti, ħlief dawk l-
investimenti msemmija li: 

(i) jippermettu li jkun hemm iffrankar 
potenzjali ta'ilma ta'bejn 10 % u 25 % u 
sakemm dawn jidħlu fi pjan 
ta'modernizzazzjoni għall-irrigazzjoni u 
sakemm il-finanzjament pubbliku jkun 
marbut b’kundizzjoni mas-salvataġġ 
konċessjonali tal-iffrankar tal-ilma 
ġġenerat; 

(ii) jippermettu li tiġi ggarantita l-
produzzjoni agrikola f’żoni 
ta'preċipitazzjoni inqas minn 500 mm fis-
sena; 

(iii) jaffettwaw biss l-effiċjenza tal-
enerġija jew l-iżvilupp ta'azzjonijiet li 
jaffettwaw il-ġestjoni tal-provvista 
disponibbli, il-ħolqien ta'ġibjun jew l-użu 
ta'ilma reklamat li ma jaffettwax massa 
ta'ilma ta'taħt l-art jew tal-wiċċ.

Or. es

Emenda 1157
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma 
jkunux konsistenti mal-kisba ta' status 
tajjeb tal-korpi tal-ilma, kif stabbilit fl-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2000/60/KE, 
inkluż l-espansjoni tal-irrigazzjoni li 
taffettwa l-korpi tal-ilma li l-istatus 
tagħhom ikun ġie definit bħala inqas minn 
tajjeb fil-pjan ta' ġestjoni tal-baċiri 
idrografiċi rilevanti.

(f) l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma 
jkunux konsistenti mal-kisba ta' status 
tajjeb tal-korpi tal-ilma, kif stabbilit fl-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2000/60/KE, 
inkluż l-espansjoni tal-irrigazzjoni li 
taffettwa l-korpi tal-ilma li l-istatus 
tagħhom ikun ġie definit bħala inqas minn 
tajjeb fil-pjan ta' ġestjoni tal-baċiri 
idrografiċi rilevanti, jew skemi ta' 
irrigazzjoni mingħajr kejl tal-ilma, jew 
skemi ta' irrigazzjoni li ma jimplimentawx 
protezzjoni avvanzata u effettiva kontra l-
erożjoni tal-ħamrija, jew li ma jżidux il-
livelli tal-humus u l-formazzjoni tal-
ħamrija tal-wiċċ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli mir-regolament preċedenti dwar l-iżvilupp rurali ġew issimplifikati drastikament 
mill-Kummissjoni fil-proposta attwali tagħha. Madankollu, peress li t-tibdil fil-klima qed 
jaċċellera u għadna kemm rajna l-aktar sjuf sħan u xotti rreġistrati, huwa imperattiv li nkunu 
attenti ħafna għall-użu tal-ilma. Erġajna daħħalna l-obbligi li jitkejjel l-użu tal-ilma skont ir-
regoli eżistenti, u żidna l-obbligi għall-protezzjoni tal-ħamrija tal-wiċċ u għall-bini tal-humus 
sabiex tiżdied il-kapaċità taż-żamma tal-ilma tal-ħamrija saqwija.

Emenda 1158
Susanne Melior, Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma 
jkunux konsistenti mal-kisba ta'status tajjeb 
tal-korpi tal-ilma, kif stabbilit fl-Artikolu 
4(1) tad-Direttiva 2000/60/KE, inkluż l-
espansjoni tal-irrigazzjoni li taffettwa l-
korpi tal-ilma li l-istatus tagħhom ikun ġie 
definit bħala inqas minn tajjeb fil-pjan 
ta'ġestjoni tal-baċiri idrografiċi rilevanti.

f) l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma 
jwasslux għal tnaqqis nett tal-konsum tal-
ilma għall-irrigazzjoni fiż-żoni tal-ġbir 
tal-ilma u li ma jkunux konsistenti mal-
kisba ta'status tajjeb tal-korpi tal-ilma, kif 
stabbilit fl-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 
2000/60/KE, inkluż dawk li huma 
assoċjati mal-espansjoni tal-irrigazzjoni
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u/jew ma' riskju akbar ta' tixrid tat-
tniġġis, b'mod partikolari fil-każ tal-
ilmijiet, li l-istatus tagħhom ikun ġie definit 
bħala inqas minn tajjeb fil-pjan ta'ġestjoni 
rilevanti.

Or. de

Emenda 1159
Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma 
jkunux konsistenti mal-kisba ta' status 
tajjeb tal-korpi tal-ilma, kif stabbilit fl-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2000/60/KE, 
inkluż l-espansjoni tal-irrigazzjoni li 
taffettwa l-korpi tal-ilma li l-istatus 
tagħhom ikun ġie definit bħala inqas minn 
tajjeb fil-pjan ta' ġestjoni tal-baċiri 
idrografiċi rilevanti.

(f) l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma 
jkunux konsistenti mal-kisba ta' status 
tajjeb tal-korpi tal-ilma, kif stabbilit fl-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2000/60/KE, 
inkluż l-espansjoni tal-irrigazzjoni li 
taffettwa l-korpi tal-ilma li l-istatus 
tagħhom ikun ġie definit bħala inqas minn 
tajjeb fil-pjan ta' ġestjoni tal-baċiri 
idrografiċi rilevanti, ħlief jekk l-
investiment jirriżulta f'ġestjoni tal-ilma u 
konservazzjoni tal-ilma aħjar.

Or. en

Emenda 1160
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma 
jkunux konsistenti mal-kisba ta'status tajjeb 
tal-korpi tal-ilma, kif stabbilit fl-Artikolu 
4(1) tad-Direttiva 2000/60/KE, inkluż l-
espansjoni tal-irrigazzjoni li taffettwa l-
korpi tal-ilma li l-istatus tagħhom ikun ġie 
definit bħala inqas minn tajjeb fil-pjan 

(f) l-investimenti fl-irrigazzjoni u 
drenaġġ li ma jkunux konsistenti mal-kisba 
ta' status tajjeb tal-korpi tal-ilma, kif 
stabbilit fl-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 
2000/60/KE, inkluż l-espansjoni tal-
irrigazzjoni li taffettwa l-korpi tal-ilma li l-
istatus tagħhom ikun ġie definit bħala inqas 
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ta'ġestjoni tal-baċiri idrografiċi rilevanti. minn tajjeb fil-pjan ta' ġestjoni tal-baċiri 
idrografiċi rilevanti, ħlief jekk dawn l-
investimenti jikkontribwixxu għal 
iffrankar effettiv tal-ilma.

Or. es

Emenda 1161
Stanislav Polčák

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma 
jkunux konsistenti mal-kisba ta'status tajjeb 
tal-korpi tal-ilma, kif stabbilit fl-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2000/60/KE, 
inkluż l-espansjoni tal-irrigazzjoni li 
taffettwa l-korpi tal-ilma li l-istatus 
tagħhom ikun ġie definit bħala inqas minn 
tajjeb fil-pjan ta'ġestjoni tal-baċiri 
idrografiċi rilevanti.

f) l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma 
jkunux marbuta b'mod evidenti mat-
tnaqqis tar-riskju tan-nixfa u li ma jkunux 
konsistenti mal-kisba ta'status tajjeb tal-
korpi tal-ilma, kif stabbilit fl-Artikolu 4(1) 
tad-Direttiva 2000/60/KE, inkluż l-
espansjoni tal-irrigazzjoni li taffettwa l-
korpi tal-ilma li l-istatus tagħhom ikun ġie 
definit bħala inqas minn tajjeb fil-pjan 
ta'ġestjoni tal-baċiri idrografiċi rilevanti.

Or. cs

Emenda 1162
Angélique Delahaye

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma 
jkunux konsistenti mal-kisba ta'status tajjeb 
tal-korpi tal-ilma, kif stabbilit fl-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2000/60/KE, 
inkluż l-espansjoni tal-irrigazzjoni li 
taffettwa l-korpi tal-ilma li l-istatus 
tagħhom ikun ġie definit bħala inqas 
minn tajjeb fil-pjan ta'ġestjoni tal-baċiri 
idrografiċi rilevanti.

(f) l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma 
jkunux konsistenti mal-kisba ta'status tajjeb 
tal-korpi skont it-tifsira tad-
Direttiva 2000/60/KE, għal raġunijiet 
relatati mal-kwantità tal-ilma, ħlief jekk 
ikunu kompatibbli mal-prinċipji deskritti 
fl-Artikolu 4(7) tad-Direttiva 2000/60/KE;
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Or. fr

Emenda 1163
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma 
jkunux konsistenti mal-kisba ta' status 
tajjeb tal-korpi tal-ilma, kif stabbilit fl-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2000/60/KE, 
inkluż l-espansjoni tal-irrigazzjoni li 
taffettwa l-korpi tal-ilma li l-istatus 
tagħhom ikun ġie definit bħala inqas 
minn tajjeb fil-pjan ta' ġestjoni tal-baċiri 
idrografiċi rilevanti.

(f) l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma 
jkunux konsistenti mal-kisba ta' status 
tajjeb tal-korpi tal-ilma fis-sens tad-
Direttiva 2000/60/KE, għal raġunijiet 
relatati mal-kwantità tal-ilma, sakemm 
ma jkunux kompatibbli mal-prinċipji 
deskritti fl-Artikolu 4(7) tad-
Direttiva 2000/60/KE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tipproponi alternattiva għall-proposta tal-Kummissjoni li 
tagħmel ċerti investimenti fl-irrigazzjoni eliġibbli jekk ikunu kompatibbli mal-prinċipji 
deskritti fl-Artikolu 4(7) tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma.

Emenda 1164
Estefanía Torres Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-investimenti f’infrastrutturi kbar li 
ma jkunux parti mill-istrateġiji ta'żvilupp 
lokali;

(g) l-investimenti f’infrastrutturi kbar li 
ma jkunux parti mill-istrateġiji ta'żvilupp 
lokali u li jiksru t-twettiq tal-obbligi li 
jirriżultaw mill-istrumenti leġiżlattivi 
previsti fl-Anness XI.

Or. es
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Emenda 1165
Paul Brannen

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-investimenti f'infrastrutturi kbar li 
ma jkunux parti mill-istrateġiji ta' żvilupp 
lokali;

(g) l-investimenti f'infrastrutturi kbar, 
b'mod partikolari għal operazzjonijiet 
relatati mal-bhejjem, li ma jkunux parti 
mill-istrateġiji ta' żvilupp lokali;

Or. en

Emenda 1166
Stefan Eck 

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-investimenti fl-afforestazzjoni li 
ma jkunux konsistenti mal-objettivi 
klimatiċi u ambjentali f'konformità mal-
prinċipji tal-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti, kif żviluppati fil-Linji Gwida Pan-
Ewropej għall-Afforestazzjoni u għar-
Riforestazzjoni.

(h) l-investimenti f'infrastrutturi li 
għandhom l-effett li jżidu d-densitajiet tal-
ħażna ta' annimali li jipproduċu l-ikel; u 
li ma jkunux konsistenti mar-
rakkomandazzjonijiet li jappoġġaw saħħa 
u benesseri tal-annimali tajbin biex 
jitnaqqas l-użu antimikrobiku, u l-
prinċipji stabbiliti fid-Direttiva tal-
Kunsill 98/58/KE dwar il-ħarsien ta' 
annimali miżmuma għal skopijiet ta' 
biedja, b'mod partikolari l-provvista ta' 
abitazzjoni, ikel, ilma u kura xierqa għall-
ħtiġijiet fiżjoloġiċi u etoloġiċi tal-
annimali, skont l-esperjenza stabbilita u l-
għarfien xjentifiku.

Or. en

Emenda 1167
Bas Eickhout
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Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-investimenti fl-afforestazzjoni li 
ma jkunux konsistenti mal-objettivi 
klimatiċi u ambjentali f'konformità mal-
prinċipji tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, 
kif żviluppati fil-Linji Gwida Pan-Ewropej 
għall-Afforestazzjoni u għar-
Riforestazzjoni.

(h) l-investimenti fl-afforestazzjoni li 
ma jkunux konsistenti mal-objettivi 
klimatiċi u ambjentali f'konformità mal-
prinċipji tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, 
kif żviluppati fil-Linji Gwida Pan-Ewropej 
għall-Afforestazzjoni u għar-
Riforestazzjoni, b'mod partikolari l-
afforestazzjoni ta' mergħat u bwar 
b'diversità kbira ta' speċi.

Or. en

Emenda 1168
Paul Brannen

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-investimenti fl-afforestazzjoni li 
ma jkunux konsistenti mal-objettivi 
klimatiċi u ambjentali f'konformità mal-
prinċipji tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, 
kif żviluppati fil-Linji Gwida Pan-Ewropej 
għall-Afforestazzjoni u għar-
Riforestazzjoni.

(h) l-investimenti fl-afforestazzjoni u 
fir-restawr tal-foresti li ma jkunux 
konsistenti mal-pjanijiet għall-ġestjoni tal-
foresti, u mal-objettivi klimatiċi u 
ambjentali f'konformità mal-prinċipji tal-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti, kif 
żviluppati fil-Linji Gwida Pan-Ewropej 
għall-Afforestazzjoni u għar-
Riforestazzjoni.

Or. en

Emenda 1169
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ha (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) l-investimenti li jwasslu għal żieda 
fin-numru ta' annimali u/jew id-densità 
tal-ħażna tal-azjenda li tibbenefika mill-
investimenti.

Or. en

Emenda 1170
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) l-investimenti f'infrastrutturi li ma 
jkunux konsistenti mar-
rakkomandazzjonijiet biex jappoġġaw 
saħħa tajba tal-annimali u benesseri tal-
annimali, u l-prinċipji stabbiliti fid-
Direttiva tal-Kunsill 98/58/KE dwar il-
ħarsien ta' annimali miżmuma għal 
skopijiet ta' biedja, b'mod partikolari l-
provvista ta' abitazzjoni, ikel, ilma u kura 
xierqa għall-ħtiġijiet fiżjoloġiċi u etoloġiċi 
tal-annimali, skont l-esperjenza stabbilita 
u l-aqwa għarfien xjentifiku disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-FAEŻR jenħtieġ li ma jipprovdix appoġġ għal investimenti mhux sostenibbli. L-istandards 
għoljin ta' benesseri tal-annimali u l-protezzjoni tas-saħħa tal-annimali u tal-bniedem huma 
parti essenzjali mill-iżvilupp sostenibbli. L-investimenti f'infrastrutturi li ma jistgħux 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali u tal-benesseri tal-annimali, bħal pereżempju 
sistemi intensivi ta' iżolament tal-annimali bħal gaġeġ arrikkiti għat-tiġieġ u stalel għall-
majjali nisa, jenħtieġ li għalhekk jiġu kkunsidrati bħala ineliġibbli għall-appoġġ.
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Emenda 1171
Susanne Melior, Maria Noichl, Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) l-investimenti fil-produzzjoni tal-
bijoenerġija li ma tikkonformax mal-
kriterji tas-sostenibbiltà stabbiliti fid-
Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli, 
inkluża l-limitazzjoni ta' ċerti tipi ta' 
materja prima.

Or. de

Emenda 1172
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) l-investimenti fl-infrastruttura li 
ma jikkonformawx mar-
rakkomandazzjonijiet għall-benessri 
tajjeb tal-annimali, u mal-prinċipji inklużi 
fid-Direttiva tal-Kunsill 98/58/KE dwar il-
ħarsien ta' annimali fl-agrikoltura.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) jenħtieġ li ma jappoġġax 
investimenti mhux sostenibbli. Standards għoljin tal-benessri tal-annimali u l-protezzjoni tas-
saħħa tal-annimali u tal-bniedem huma parti essenzjali mill-iżvilupp tal-agrikoltura 
sostenibbli.

Emenda 1173
Bas Eickhout
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Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) l-investimenti li jistgħu jżidu l-
produzzjoni żejda diġà osservata jew l-
iżbilanċi tas-suq fil-livell reġjonali, 
nazzjonali jew Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għall-investimenti ma għandux jingħata lil assi fiżiċi li jistgħu jżidu l-produzzjoni 
żejda diġà osservata. Pereżempju, il-PAK jenħtieġ li tkun kapaċi tappoġġa investimenti 
mmirati lejn iż-żieda tal-kapaċitajiet tal-produzzjoni tal-ħalib f'reġjuni li qed jiffaċċjaw 
produzzjoni żejda.

Emenda 1174
Estefanía Torres Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) huma esklużi wkoll azjendi jew 
kumpaniji li jallokaw il-produzzjoni 
kollha tagħhom jew parti minnha għal 
wirjiet tal-ġlied tal-barrin.

Or. es

Emenda 1175
Estefanía Torres Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt hb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(hb) huma wkoll esklużi investimenti 
għall-produzzjoni tal-bijoenerġija li 
mhumiex konsistenti mal-kriterji 
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ta'sostenibbiltà stabbiliti fid-Direttiva 
dwar l-Enerġija Rinnovabbli, inklużi l-
limiti fuq it-tipi ta'ċerta materja prima. 

Din il-lista ta'investimenti mhux eliġibbli 
se tkun tapplika wkoll għat-tipi 
ta'interventi settorjali stabbiliti fil-
Kapitolu III.

Or. es

Emenda 1176
Paul Brannen

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jikkontribwixxu għall-objettivi tal-
UE, l-investimenti proposti minn pjan ta' 
ġestjoni jew strument ieħor li jimplimenta 
l-acquis tal-UE li huwa soġġett għal ksur, 
fi kwalunkwe stadju tal-proċedura ta' 
ksur, jenħtieġ li jiġu kkunsidrati 
awtomatikament investimenti mhux 
eliġibbli mingħajr ma jiġu elenkati b'mod 
espliċitu.

Għal dan il-għan, id-Direttorati Ġenerali 
differenti tal-Kummissjoni jenħtieġ li 
jikkooperaw mill-qrib u fil-każ tal-għoti 
żbaljat tal-fondi jiżguraw is-sospensjoni 
tal-finanzjament, inkluż l-irkupru ex post.

Or. en

Emenda 1177
Paul Brannen

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'referenza għall-punt h), l-għażla tal-
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ispeċi li għandhom jitħawlu, taż-żoni u 
tal-metodi li għandhom jintużaw għandha 
tevita l-afforestazzjoni mhux xierqa ta' 
ħabitats sensittivi bħat-torbiera u l-artijiet 
mistagħdra u l-effetti negattivi fuq żoni ta'
valur ekoloġiku għoli fosthom żoni fejn 
issir biedja b'valur naturali għoli. Fis-siti 
meqjusa ta' Natura 2000 skont id-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE u d-
Direttiva 2009/147/KE, għandha titħalla 
biss issir afforestazzjoni konsistenti mal-
objettivi tal-ġestjoni tas-siti kkonċernati u 
miftiehma mal-awtorità tal-Istat Membru 
responsabbli mill-implimentazzjoni ta' 
Natura 2000. L-appoġġ jenħtieġ li ma 
jiġix ipprovdut għal investimenti fl-
afforestazzjoni bi speċi invażivi jew 
potenzjalment invażivi, għat-tħawwil ta' 
siġar għal imsaġar b'rotazzjoni qasira, 
siġar tal-Milied jew siġar li jikbru malajr 
għall-produzzjoni tal-enerġija. Barra 
minn hekk, għal żoni li huma suxxettibbli 
għal nirien fil-foresti, u li rċevew appoġġ 
mill-FAEŻR fl-2007-2013 jew fl-2014-
2020 għall-prevenzjoni ta' diżastri 
naturali, jiġifieri n-nirien, jew għal 
azzjoni ta' restawr wara n-nirien, il-
prekundizzjoni għall-finanzjament se tkun 
l-involviment attiv tal-awtoritajiet dwar l-
ekoloġija u l-ġestjoni ta' nirien fil-foresti 
fi kwalunkwe azzjoni ta' restawr u 
afforestazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-biċċa l-kbira tal-kliem huwa meħud mir-regolament delegat għar-Regolament 1307/2013 
relatat mal-miżura 8 attwali tal-PŻR. Barra minn hekk, meta wieħed iqis ir-rikorrenza tan-
nirien, li fl-aħħar mill-aħħar huwa element naturali, jenħtieġ li nkunu qed ngħinu lill-foresti u 
l-pajsaġġ ikunu aktar reżiljenti għan-nirien. Għal dan il-għan, l-esperti dwar l-ekoloġija tan-
nirien fil-foresti jenħtieġ li jkunu involuti f'investimenti fil-prevenzjoni tan-nirien jew f'azzjoni 
ta' restawr.

Emenda 1178
Luke Ming Flanagan
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Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punti (a), (b), (d) u (g) tal-ewwel 
subparagrafu ma għandhomx japplikaw 
fejn jiġi provdut appoġġ permezz ta' 
strumenti finanzjarji.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jdgħajjef l-iskop tal-artikolu kollu.

Emenda 1179
Estefanía Torres Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punti (a), (b), (d) u (g) tal-ewwel 
subparagrafu ma għandhomx japplikaw 
fejn jiġi provdut appoġġ permezz 
ta'strumenti finanzjarji.

imħassar

Or. es

Emenda 1180
Damiano Zoffoli

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-
appoġġ għar-rata massima ta'75 % tal-
ispejjeż eliġibbli.

L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-
appoġġ għar-rata massima ta'75 % tal-
ispejjeż eliġibbli. L-Istati Membri jenħtieġ 
li jistabbilixxu prijorità għall-investimenti 
li jitwettqu mill-bdiewa żgħażagħ 
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imsemmija fl-Artikolu 4(1)(e) ta' dan ir-
Regolament.

Or. it

Emenda 1181
Paul Brannen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-PAK attwali "afforestazzjoni u ħolqien ta' agroforestrija" hija submiżura tal-miżura 8 -
miżura relatata mal-foresti. Biex ikunu konsistenti ma' emendi oħra proposti, is-sistemi 
agroforestali huma hawnhekk differenzjati minn azzjoni ta' afforestazzjoni. Fl-istess ħin, il-
ħolqien u r-riġenerazzjoni tagħhom mhumiex neċessarjament investiment mhux produttiv, 
filwaqt li jista' jkollhom benefiċċji sinifikanti għall-klima u l-ambjent.

Emenda 1182
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi agroforestali għandhom ħafna benefiċċji għall-ambjent u jżidu r-reżiljenza tal-
azjendi agrikoli. L-istabbiliment u l-manutenzjoni ta' żoni agroforestali mhijiex 
"afforestazzjoni" peress li l-art normalment tibqa' bħala "agrikoltura" fis-sistema IACS/LPIS. 
L-ispejjeż għall-protezzjoni tas-siġar individwali kontra l-annimali jistgħu jkunu għoljin u l-
inklużjoni ta' "agroforestrija" f'dan l-artikolu tippermetti li 100 % tal-ispejjeż ikunu eliġibbli 
għall-għajnuna.

Emenda 1183
Pilar Ayuso

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-karatteristiċi speċjali tas-sistemi agroforestali, li jinsabu fin-nofs bejn l-
agrikoltura u l-forestrija, huwa meħtieġ li jissemmew b'mod espliċitu.

Emenda 1184
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) investimenti mhux produttivi 
relatati mal-objettiv speċifiku dwar il-
benesseri tal-annimali stabbilit fil-punt (i) 
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tal-Artikolu 6(1);

Or. en

Emenda 1185
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) investimenti f'żoni soġġetti għal 
restrizzjonijiet naturali u/jew speċifiċi;

Or. en

Emenda 1186
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) investimenti għall-protezzjoni tal-
merħliet kontra l-predazzjoni;

Or. en

Emenda 1187
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) investimenti fir-restawr tal-
potenzjal agrikolu jew forestali wara 
diżastri naturali jew avvenimenti 
katastrofiċi u investimenti f'azzjonijiet 
preventivi xierqa fil-foresti u fl-ambjent 

(c) investimenti fir-restawr tal-
potenzjal agrikolu jew forestali wara 
diżastri naturali jew avvenimenti 
katastrofiċi u investimenti f'azzjonijiet 
preventivi xierqa fil-foresti u fl-ambjent 
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rurali. rurali, bħal miżuri protettivi kontra attakki 
minn karnivori kbar.

Or. en

Emenda 1188
Pilar Ayuso

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) investimenti fir-restawr tal-
potenzjal agrikolu jew forestali wara 
diżastri naturali jew avvenimenti 
katastrofiċi u investimenti f’azzjonijiet 
preventivi xierqa fil-foresti u fl-ambjent 
rurali.

(c) investimenti fir-restawr tal-
potenzjal agrikolu jew forestali wara nirien 
u diżastri naturali jew avvenimenti 
katastrofiċi oħra, inklużi organiżmi ta' 
ħsara u mard, u investimenti f'azzjonijiet 
preventivi xierqa fil-foresti u fl-ambjent 
rurali. 

Or. es

Emenda 1189
Damiano Zoffoli

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) L-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu kriterji ta' prijorità biex 
jagħtu appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi 
li huma strumentali għall-kuntratti tal-
katina tal-provvista u l-katini tal-provvista 
qosra u għas-swieq lokali.

Or. it

Emenda 1190
Françoise Grossetête, Michel Dantin
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Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-investimenti fil-protezzjoni tal-
merħliet kontra l-predazzjoni.

Or. fr

Emenda 1191
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) investimenti għall-protezzjoni tal-
bhejjem kontra l-attakki ta' speċijiet 
predatorji;

Or. es

Emenda 1192
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) investimenti fl-aċċess għall-art tal-
azjendi agrikoli u l-art tal-foresti, u l-
konsolidazzjoni tal-art.

Or. en

Emenda 1193
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt cb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) is-servizzi forestali multifunzjonali 
u investimenti tanġibbli fil-foresti f’żoni 
muntanjużi u fir-reġjuni ultraperifiċi

Or. fr

Emenda 1194
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) investimenti mwettqa minn bdiewa 
żgħażagħ;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li jittejjeb l-appoġġ għall-investimenti mwettqa minn bdiewa żgħażagħ fid-dawl tal-
ħtieġa li tiġi promossa l-bidla ġenerazzjonali.

Emenda 1195
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) investimenti agrikoli magħmula 
f’żoni b’limitazzjonijiet naturali jew 
limitazzjonijiet speċifiċi oħra.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa ta' importanza vitali li l-attività agrikola tinżamm f'dawn l-oqsma minħabba l-kontribut 
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importanti tagħha għaż-żamma tal-bijodiversità.

Emenda 1196
Damiano Zoffoli

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga minn dak li huwa previst fis-
subparagrafu 3 ta' dan il-paragrafu, l-
Istati Membri għandhom jillimitaw l-
appoġġ għar-rata massima ta' 90 % tal-
ispejjeż eliġibbli għall-investimenti li 
jitwettqu mill-bdiewa żgħażagħ 
imsemmija fl-Artikolu 4(1)(e) ta' dan ir-
Regolament.

Or. it

Emenda 1197
Pavel Poc, Jytte Guteland

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) investimenti fl-aċċess għall-art tal-
azjendi agrikoli u l-art tal-foresti, u l-
konsolidazzjoni tal-art.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa rakkomandabbli li tiżdied il-konsolidazzjoni tal-art u l-infrastruttura agrikola u tal-
forestrija fost l-investimenti fejn l-appoġġ massimu jista' jiżdied sa 100 %, minħabba li huwa 
investiment magħmul fl-interess pubbliku u mhux dejjem marbut direttament biss mal-objettivi
speċifiċi relatati mal-ambjent u l-klima.
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Emenda 1198
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-fondi għall-iżvilupp rurali ma 
għandhomx jintużaw biex jikkofinanzjaw 
investimenti f'operazzjonijiet 
ikkonċentrati ta' tmigħ tal-annimali.

Or. en

Emenda 1199
Merja Kyllönen

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ għall-installazzjoni tal-bdiewa 
żgħażagħ u l-bidu tan-negozji rurali bil-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u 
kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK tagħhom bl-għan li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ għall-installazzjoni tal-bdiewa 
żgħażagħ u l-bidu tan-negozji rurali u l-
attivitajiet tal-iżvilupp tan-negozju bil-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u 
kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK tagħhom bl-għan li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

Or. en

Emenda 1200
Merja Kyllönen

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fil-bidu tan-negozju ta' attivitajiet 
mhux agrikoli fiż-żoni rurali li jkunu parti 

(c) fil-bidu tan-negozju u fl-iżvilupp 
tan-negozju ta' attivitajiet mhux agrikoli 
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minn strateġiji ta' żvilupp lokali. fiż-żoni rurali.

Or. en

Emenda 1201
Florent Marcellesi, Tilly Metz

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-interventi msemmija f'dan l-
artikolu jkunu mqassma b'mod li 
jikkontribwixxi biex tinkiseb l-ugwaljanza 
bejn is-sessi fiż-żoni rurali.

Or. en

Emenda 1202
Damiano Zoffoli

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
appoġġ fil-forma ta'somom f’daqqa. L-
appoġġ għandu jkun limitat għall-ammont 
massimu ta'EUR 100 000 u jista'jkun 
kombinat ma'strumenti finanzjarji.

4. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
appoġġ fil-forma ta'somom f’daqqa. L-
appoġġ għandu jkun limitat għall-ammont 
massimu ta'EUR 100 000 li għandu jiġi 
ddedikat għal investimenti tal-azjendi 
agrikoli u jista'jkun kombinat ma'strumenti 
finanzjarji.

Or. it

Emenda 1203
Angélique Delahaye

Proposta għal regolament
Artikolu 69a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 69a

Appoġġ għal proġett ta'tranżizzjoni -
Finanzjament ta'proġetti ta'azjenda 
agrikola 

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu lill-
bdiewa ġenwini appoġġ għal proġett 
ta'tranżizzjoni skont il-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan l-Artikolu u kif speċifikat 
aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
rilevanti tagħhom, bl-għan li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6. 

2. Il-proġett jenħtieġ li jkun ibbażat fuq 
fajl wieħed li jikkonsisti f’dijanjożi inizjali 
u fi pjan ta'azzjoni li jagħti dettalji dwar: 

- l-objettivi u l-koerenza tagħhom 
ma'dawk tal-PAK, 

- il-ħtiġijiet li jissodisfaw,

- l-investimenti, it-taħriġ, l-impenji u l-
passi l-oħra meħtieġa sabiex jinkisbu 
dawn l-objettivi, kif ukoll l-ispejjeż 
tagħhom, 

- ir-riskji assoċjati mal-proġett u l-
kopertura tagħhom,

- il-benefiċċji u l-valur miżjud tal-proġett 
għall-bidwi, 

- il-benefiċċji u l-valur miżjud tal-proġett 
għas-soċjetà,

- l-istima tal-ħtiġijiet, f’termini ta'appoġġ 
pubbliku, sabiex jiġi żgurat is-suċċess 
sħiħ tal-proġett għall-investimenti 
tanġibbli u intanġibbli, u l-kopertura tar-
riskji. 

3. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
appoġġ fil-forma ta'somom sħaħ. L-
appoġġ għandu jkun limitat għall-
ammont massimu ta'EUR 100 000 u 
jista'jkun ikkombinat ma'strumenti 
finanzjarji. 

4. L-Istat Membru jenħtieġ li jiżgura li l-
proġett jitlesta sabiex jiġġustifika l-
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ammonti pubbliċi impenjati. 

5. L-Istati Membri jistgħu jappoġġaw 
proġetti taħt dan l-Artikolu darba biss 
għal kull benefiċjarju. 

Or. fr

Emenda 1204
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ebda kumpens minn imġiba riskjuża

Emenda 1205
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en



PE632.145v01-00 36/153 AM\1172552MT.docx

MT

Emenda 1206
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1207
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż tat-temp estrem relatat mat-tibdil fil-klima qed jiżdiedu kull sena; għalhekk din il-
kategorija għandha r-riskju li tibla' porzjonijiet dejjem akbar mill-baġit għall-Iżvilupp Rurali 
li dejjem qed jingħafas. Li jkun obbligatorju għall-Istati Membri jservi biss biex inaqqas il-
finanzjament għal miżuri oħra ta' Żvilupp Rurali li jistgħu jaffettwaw bidliet pożittivi fis-
sistemi tal-produzzjoni. Barra minn hekk, l-Istati Membri jenħtieġ li jkollhom l-għażla.

Emenda 1208
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
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Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1209
Christophe Hansen

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi Stati Membri għandhom sistemi ta' ġestjoni tar-riskju stabbiliti taħt reġim ta' għajnuna 
mill-istat u jixtiequ jkomplu jużaw dawn is-sistemi. Għalhekk, l-għodod għall-ġestjoni tar-
riskju jenħtieġ li jkunu fakultattivi.

Emenda 1210
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta'interventi sabiex 

2. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta'interventi sabiex 
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jippromwovu l-għodod għall-ġestjoni tar-
riskju, li jgħinu lill-bdiewa ġenwini 
jiġġestixxu r-riskji tal-produzzjoni u tal-
introjtu marbuta mal-attività agrikola 
tagħhom li jmorru lil hinn mill-kontroll 
tagħhom u li jikkontribwixxu għall-kisba 
tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6.

jippromwovu prattiki agrikoli li jnaqqsu r-
riskji u li jżidu r-reżiljenza kontra r-riskji 
naturali u r-riskji li jirriżultaw mit-tibdil 
fil-klima, kif ukoll biex jippromwovu l-
għodod għall-ġestjoni tar-riskju, li jgħinu 
lill-bdiewa ġenwini jiġġestixxu r-riskji tal-
produzzjoni u tal-introjtu marbuta mal-
attività agrikola tagħhom li jmorru lil hinn 
mill-kontroll tagħhom u li jikkontribwixxu 
għall-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti 
fl-Artikolu 6.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ebda kumpens minn imġiba riskjuża

Emenda 1211
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi sabiex 
jippromwovu l-għodod għall-ġestjoni tar-
riskju, li jgħinu lill-bdiewa ġenwini
jiġġestixxu r-riskji tal-produzzjoni u tal-
introjtu marbuta mal-attività agrikola 
tagħhom li jmorru lil hinn mill-kontroll 
tagħhom u li jikkontribwixxu għall-kisba 
tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6.

2. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi sabiex 
jippromwovu l-għodod għall-ġestjoni tar-
riskju, li jgħinu lill-bdiewa jiġġestixxu r-
riskji tal-produzzjoni u tal-introjtu marbuta 
mal-attività agrikola tagħhom li jmorru lil 
hinn mill-kontroll tagħhom u li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6, barra 
minn hekk, jenħtieġ li jiġu appoġġati u 
mħeġġa strateġiji ta' mitigazzjoni tar-
riskju li jżidu r-reżiljenza tal-azjendi 
agrikoli u jnaqqsu l-esponiment għall-
instabilità tal-introjtu;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-mitigazzjoni tar-riskju u l-prevenzjoni li jiżviluppaw sitwazzjonijiet ta' kriżi jenħtieġ li jiġu 
mħeġġa u jkunu fuq l-istess livell mal-ġestjoni tar-riskju.

Emenda 1212
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi sabiex 
jippromwovu l-għodod għall-ġestjoni tar-
riskju, li jgħinu lill-bdiewa ġenwini 
jiġġestixxu r-riskji tal-produzzjoni u tal-
introjtu marbuta mal-attività agrikola 
tagħhom li jmorru lil hinn mill-kontroll 
tagħhom u li jikkontribwixxu għall-kisba 
tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6.

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi sabiex 
jippromwovu l-għodod għall-ġestjoni tar-
riskju, li jgħinu lill-bdiewa ġenwini 
jiġġestixxu r-riskji tal-produzzjoni u tal-
introjtu marbuta mal-attività agrikola 
tagħhom li jmorru lil hinn mill-kontroll 
tagħhom u li jikkontribwixxu għall-kisba 
tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6. Dawn l-istrumenti jistgħu 
jikkonsistu minn sistemi ta' ġestjoni ta' 
ħafna riskji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jenħtieġ li jirrispondu għall-objettivi speċifiċi kollha elenkati fl-Artikolu 6.

Emenda 1213
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi sabiex 
jippromwovu l-għodod għall-ġestjoni tar-
riskju, li jgħinu lill-bdiewa ġenwini 
jiġġestixxu r-riskji tal-produzzjoni u tal-

2. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi sabiex 
jippromwovu l-għodod għall-mitigazzjoni 
u għall-ġestjoni tar-riskju, li jgħinu lill-
bdiewa ġenwini jevitaw, inaqqsu u 



PE632.145v01-00 40/153 AM\1172552MT.docx

MT

introjtu marbuta mal-attività agrikola 
tagħhom li jmorru lil hinn mill-kontroll 
tagħhom u li jikkontribwixxu għall-kisba 
tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6.

jiġġestixxu r-riskji tal-produzzjoni u tal-
introjtu marbuta mal-attività agrikola 
tagħhom li mhumiex previsti u li jmorru lil 
hinn mill-kontroll tagħhom u li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż tat-temp estrem relatat mat-tibdil fil-klima qed jiżdiedu kull sena; din il-kategorija 
għandha r-riskju li tibla' porzjonijiet dejjem akbar mill-baġit għall-Iżvilupp Rurali li dejjem 
qed jingħafas. Il-ġestjoni tar-riskju u l-assigurazzjoni ma għandhomx jiffossilizzaw prattiki 
agrikoli ħżiena li jżidu r-riskju tat-telf. Dawk il-bdiewa biss li jimminimizzaw ir-riskju (eż. 
billi jirrendu s-sistemi tagħhom reżistenti għat-tibdil fil-klima billi jibnu/jipproteġu l-
humus/il-ħamrija tal-wiċċ, jew jevitaw il-prattiki monokulturali u jifirxu r-riskju b'sistemi ta' 
diversità għolja) jenħtieġ li jibbenefikaw minn assigurazzjoni privata ffinanzjata mill-UE.

Emenda 1214
Christophe Hansen

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi sabiex 
jippromwovu l-għodod għall-ġestjoni tar-
riskju, li jgħinu lill-bdiewa ġenwini 
jiġġestixxu r-riskji tal-produzzjoni u tal-
introjtu marbuta mal-attività agrikola 
tagħhom li jmorru lil hinn mill-kontroll 
tagħhom u li jikkontribwixxu għall-kisba 
tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6.

2. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi sabiex 
jippromwovu l-għodod għall-ġestjoni tar-
riskju, li jgħinu lill-bdiewa ġenwini 
jiġġestixxu r-riskji tal-produzzjoni u tal-
introjtu marbuta mal-attività agrikola 
tagħhom li jmorru lil hinn mill-kontroll 
tagħhom u li jikkontribwixxu għall-kisba 
tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6.

Or. en

Emenda 1215
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
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Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi sabiex 
jippromwovu l-għodod għall-ġestjoni tar-
riskju, li jgħinu lill-bdiewa ġenwini 
jiġġestixxu r-riskji tal-produzzjoni u tal-
introjtu marbuta mal-attività agrikola 
tagħhom li jmorru lil hinn mill-kontroll 
tagħhom u li jikkontribwixxu għall-kisba 
tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6.

2. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi sabiex 
jippromwovu l-għodod għall-ġestjoni tar-
riskju, li jgħinu lill-bdiewa ġenwini 
jiġġestixxu r-riskji tal-produzzjoni u tal-
introjtu marbuta mal-attività agrikola 
tagħhom li jmorru lil hinn mill-kontroll 
tagħhom u li jikkontribwixxu għall-kisba 
tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6.

Or. en

Emenda 1216
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi sabiex 
jippromwovu l-għodod għall-ġestjoni tar-
riskju, li jgħinu lill-bdiewa ġenwini 
jiġġestixxu r-riskji tal-produzzjoni u tal-
introjtu marbuta mal-attività agrikola 
tagħhom li jmorru lil hinn mill-kontroll 
tagħhom u li jikkontribwixxu għall-kisba 
tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6.

2. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi sabiex 
jippromwovu l-għodod għall-ġestjoni tar-
riskju, li jgħinu lill-bdiewa ġenwini 
jiġġestixxu r-riskji tal-produzzjoni u tal-
introjtu marbuta mal-attività agrikola 
tagħhom li jmorru lil hinn mill-kontroll 
tagħhom u li jikkontribwixxu għall-kisba 
tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6.

Or. en

Emenda 1217
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji bħala 
primjums għal skemi ta' assigurazzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 1218
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji bħala 
primjums għal skemi ta' assigurazzjoni;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fondi pubbliċi tal-UE għal assigurazzjoni privata tfisser li l-fondi tal-PAK imorru għal 
istituzzjonijiet finanzjarji, mhux għall-bdiewa, fejn bħalissa qed jiġu assigurati prattiki 
riskjużi u l-infiq x'aktarx li jiżdied hekk kif jibda t-tibdil fil-klima. Dan ma jsegwix il-prinċipju 
tal-effiċjenza baġitarja.

Emenda 1219
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji bħala 
primjums għal skemi ta'assigurazzjoni;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ebda kumpens minn imġiba riskjuża
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Emenda 1220
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji bħala
primjums għal skemi ta' assigurazzjoni;

(a) primjums għal assigurazzjoni tal-
għelejjel, l-annimali u l-pjanti kontra telf 
ekonomiku għall-bdiewa kkawżat minn 
avvenimenti klimatiċi avversi, mard tal-
annimali jew tal-pjanti, infestazzjoni mill-
organiżmi ta' ħsara, jew inċident 
ambjentali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni tar-riskju jenħtieġ li timmira aħjar is-sitwazzjoni fil-livell tal-azjendi agrikoli.

Emenda 1221
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għall-fondi mutwi, inkluż l-ispiża 
amministrattiva tal-istabbiliment;

(b) fondi mutwi għall-ħlas ta' 
kumpensi finanzjarji lill-bdiewa għal telf 
ekonomiku kkawżat minn avvenimenti 
klimatiċi avversi, tifqigħa ta' mard tal-
annimali jew tal-pjanti, infestazzjoni mill-
organiżmi ta' ħsara, jew inċident 
ambjentali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni tar-riskju jenħtieġ li timmira aħjar is-sitwazzjoni fil-livell tal-azjendi agrikoli.
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Emenda 1222
Susanne Melior

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għall-fondi mutwi, inkluż l-ispiża 
amministrattiva tal-istabbiliment;

(b) lista ta' miżuri relatati mad-
definizzjoni tal-prevenzjoni tar-riskju u 
mal-iżvilupp tar-reżiljenza ekoloġika.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ebda kumpens minn imġiba riskjuża

Emenda 1223
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
miżuri li jżidu r-reżiljenza tal-azjendi 
agrikoli, inkluż iżda mhux limitati għal, 
strateġiji ta' diversifikazzjoni tal-għelejjel 
u sistemi agroforestali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi agroforestali u l-istrateġiji ta' diversifikazzjoni tal-għelejjel jistgħu jżidu r-
reżiljenza tal-azjenda agrikola.

Emenda 1224
Bas Eickhout
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Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għall-mitigazzjoni tar-riskju bħall-
protezzjoni tal-karatteristiċi tal-pajsaġġ u 
l-ħamrija li jgħinu fit-tnaqqis tar-riskji 
bħan-nixfa, l-għargħar u n-nirien.

Or. en

Emenda 1225
Susanne Melior

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tipi u l-kopertura tal-iskemi 
ta'assigurazzjoni u tal-fondi mutwi 
eliġibbli;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ebda kumpens minn imġiba riskjuża

Emenda 1226
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tipi u l-kopertura tal-iskemi ta' 
assigurazzjoni u tal-fondi mutwi eliġibbli;

(a) it-tipi u l-kopertura tal-iskemi ta' 
assigurazzjoni u tal-fondi mutwi eliġibbli. 
Għall-finijiet tal-punti (b), (c) u (d) tal-
paragrafu 3, "fond mutwu" tfisser skema 
akkreditata mill-Istat Membru skont il-liġi 
nazzjonali tiegħu biex il-bdiewa affiljati 
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jassiguraw lilhom infushom, li permezz 
tagħha jsiru pagamenti ta' kumpens lil 
bdiewa affiljati għal telf ekonomiku 
kkawżat mit-tifqigħa ta' avvenimenti 
klimatiċi avversi jew ta' mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew infestazzjoni mill-
organiżmi ta' ħsara jew inċident 
ambjentali, jew għal tnaqqis kbir fl-
introjtu tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni tar-riskju jenħtieġ li timmira aħjar is-sitwazzjoni fil-livell tal-azjendi agrikoli.

Emenda 1227
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tipi u l-kopertura tal-iskemi ta' 
assigurazzjoni u tal-fondi mutwi eliġibbli;

(a) it-tipi u l-kopertura tal-fondi mutwi 
eliġibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fondi pubbliċi tal-UE għal assigurazzjoni privata tfisser li l-fondi tal-PAK imorru għal 
istituzzjonijiet finanzjarji, mhux għall-bdiewa, fejn bħalissa qed jiġu assigurati prattiki 
riskjużi u l-infiq x'aktarx li jiżdied hekk kif jibda t-tibdil fil-klima. Dan ma jsegwix il-prinċipju 
tal-effiċjenza baġitarja.

Emenda 1228
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 4 – punt b



AM\1172552MT.docx 47/153 PE632.145v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-metodoloġija għall-kalkolu tat-
telf u l-fatturi ta' attivazzjoni għall-
kumpens;

(b) il-metodoloġija għall-kalkolu tat-
telf u l-fatturi ta' attivazzjoni għall-
kumpens. L-appoġġ għandu jingħata biss 
għal kuntratti tal-assigurazzjoni li jkopru 
telf ikkawżat minn avveniment klimatiku 
avvers, marda tal-annimali jew tal-pjanti, 
infestazzjoni mill-organiżmi ta' ħsara, 
inċident ambjentali, jew miżura adottata 
skont id-Direttiva 2000/29/KE biex 
tinqered jew titrażżan marda tal-pjanti, 
jew organiżmu ta' ħsara li jeqirdu l-
produzzjoni tal-bidwi. L-indiċijiet jistgħu 
jintużaw sabiex tiġi kkalkulata l-
produzzjoni annwali tal-bidwi. Il-metodu 
tal-kalkolu użat għandu jippermetti li jiġi 
ddeterminat it-telf reali ta' bidwi 
individwali f'sena partikolari. Il-kejl tal-
entità tat-telf ikkawżat jista' jiġi adattat 
għall-karatteristiċi speċifiċi ta' kull tip ta' 
prodott bl-użu ta':

(i) indiċijiet bijoloġiċi (il-kwantità ta' telf 
fil-bijomassa) jew indiċijiet ekwivalenti ta' 
telf fir-rendiment stabbiliti fil-livell tar-
razzett, lokali, reġjonali jew nazzjonali, 
jew

(ii) indiċijiet tat-temp (inkluża l-kwantità 
ta' xita u t-temperatura) stabbiliti fil-livell 
lokali, reġjonali jew nazzjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni tar-riskju jenħtieġ li timmira aħjar is-sitwazzjoni fil-livell tal-azjendi agrikoli.

Emenda 1229
Susanne Melior

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 4 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-regoli għall-kostituzzjoni u l-
ġestjoni tal-fondi mutwi.

(c) il-metodi biex jiġi ddeterminat li l-
benefiċjarju jkun ħa l-miżuri kollha għat-
tnaqqis tar-riskju qabel ma jitqies bħala 
eliġibbli għall-kumpens.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ebda kumpens minn imġiba riskjuża

Emenda 1230
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Il-flus pubbliċi għandhom 
jingħataw għal primjum tal-
assigurazzjoni biss jekk benefiċjarju 
jimpenja ruħu li jimplimenta miżuri ta' 
mitigazzjoni biex jimminimizza l-
espożizzjoni tiegħu għar-riskju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż tat-temp estrem relatat mat-tibdil fil-klima qed jiżdiedu kull sena; għalhekk din il-
kategorija għandha r-riskju li tibla' porzjonijiet dejjem akbar mill-baġit għall-iżvilupp rurali 
li dejjem qed jingħafas. Il-ġestjoni tar-riskju u l-assigurazzjoni ma għandhomx jiffossilizzaw 
prattiki agrikoli ħżiena li jżidu r-riskju tat-telf. Għalhekk huma biss il-bdiewa li 
jimminimizzaw ir-riskju (eż. billi jirrendu s-sistemi tagħhom reżistenti għat-tibdil fil-klima 
billi jibnu/jipproteġu l-humus/il-ħamrija tal-wiċċ, jew dawk li jevitaw il-prattiki 
monokulturali u jifirxu r-riskju b'sistemi ta' diversità għolja), li jibbenefikaw minn 
assigurazzjoni privata li tagħmel użu minn fondi pubbliċi tal-UE.

Emenda 1231
Bas Eickhout
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Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ma għandux jingħata appoġġ lil 
bdiewa li naqsu milli jevitaw ir-riskji 
permezz ta' ġestjoni tajba kif meħtieġ 
mill-KAAT u l-kondizzjonalità.

Or. en

Emenda 1232
Damiano Zoffoli

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-appoġġ jingħata biss biex jiġi 
kopert it-telf ta'mill-inqas 20 % tal-
produzzjoni annwali medja jew tal-introjtu 
annwali medju tal-bidwi fil-perjodu 
preċedenti ta'tliet snin jew medja ta'tliet 
snin ibbażat fuq il-perjodu preċedenti 
ta'ħames snin esklużi l-ogħla entrata u dik 
l-aktar baxxa.

5. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-appoġġ jingħata biss biex jiġi 
kopert it-telf ta'mill-inqas 20 % tal-
produzzjoni annwali medja, tad-dħul 
annwali medju jew tal-introjtu annwali 
medju tal-bidwi fil-perjodu preċedenti 
ta'tliet snin jew medja ta'tliet snin ibbażat 
fuq il-perjodu preċedenti ta'ħames snin 
esklużi l-ogħla entrata u dik l-aktar baxxa. 
L-appoġġ għandu jkun proporzjonat 
għall-produzzjoni, għad-dħul jew għall-
introjtu li jistgħu jinkisbu.

Or. it

Emenda 1233
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom 5. L-Istati Membri għandhom 
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jiżguraw li l-appoġġ jingħata biss biex jiġi 
kopert it-telf ta' mill-inqas 20 % tal-
produzzjoni annwali medja jew tal-introjtu 
annwali medju tal-bidwi fil-perjodu 
preċedenti ta' tliet snin jew medja ta' tliet 
snin ibbażat fuq il-perjodu preċedenti ta' 
ħames snin esklużi l-ogħla entrata u dik l-
aktar baxxa.

jiżguraw li l-appoġġ jingħata biss meta l-
mitigazzjoni tar-riskju jew il-miżuri ta' 
minimizzazzjoni tar-riskju jkunu ttieħdu u
biex jiġi kopert it-telf ta' mill-inqas 30 %
tal-produzzjoni annwali medja jew tal-
introjtu annwali medju tal-bidwi fil-
perjodu preċedenti ta' tliet snin jew medja 
ta' tliet snin ibbażat fuq il-perjodu 
preċedenti ta' ħames snin esklużi l-ogħla 
entrata u dik l-aktar baxxa.

Or. en

Emenda 1234
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom 
jillimitaw l-appoġġ għar-rata massima ta' 
70 % tal-ispejjeż eliġibbli.

6. L-Istati Membri għandhom 
jillimitaw l-appoġġ għar-rata massima ta' 
50 % tal-ispejjeż eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan mhux sostenibbli minħabba restrizzjonijiet tal-baġit - l-abbozz tal-Kummissjoni se 
jobbliga aktar infiq tal-Istati Membri fuq din il-kategorija, b'dan ġeneralment iżid in-nefqa 
pubblika/tal-PAK minn baġit għall-iżvilupp rurali li dejjem qed jingħafas fuq assigurazzjoni 
privata, għall-benefiċċju tal-istituzzjonijiet finanzjarji privati, mingħajr ma jobbliga 
kwalunkwe bidla pożittiva biex ittaffi jew tnaqqas dawk ir-riskji fl-ewwel lok.

Emenda 1235
Christophe Hansen

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom 7. L-Istati Membri għandhom 
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jiżguraw li jiġi evitat il-kumpens żejjed 
b'konsegwenza tal-kombinazzjoni tal-
interventi skont dan l-Artikolu ma' skemi 
għall-ġestjoni tar-riskju pubbliċi jew 
privati oħrajn.

jiżguraw li jiġi evitat il-kumpens żejjed 
b'konsegwenza tal-kombinazzjoni tal-
interventi skont dan l-Artikolu ma' skemi 
għall-ġestjoni tar-riskju pubbliċi oħrajn.

Or. en

Emenda 1236
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri ma għandhomx 
jappoġġaw interventi li jirriskjaw li 
jirriżultaw f'effetti negattivi għall-
ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li ma jingħatax finanzjament għall-intensifikazzjoni.

Emenda 1237
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fil-każ ta' kooperazzjoni fil-kuntest 
tas-suċċessjoni tal-azjendi agrikoli, l-Istati 
Membri jistgħu jagħtu appoġġ biss lill-
bdiewa li jkunu laħqu l-età tal-pensjoni kif 
stabbilit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

7. Fil-każ ta' kooperazzjoni fil-kuntest 
tas-suċċessjoni tal-azjendi agrikoli u bl-
għan ulterjuri li jkun imħeġġeġ it-tiġdid 
tal-ġenerazzjonijiet fil-livell tal-azjendi 
agrikoli, l-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ biss lill-bdiewa li jkunu laħqu l-età 
tal-pensjoni kif stabbilit fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-forma ta' kooperazzjoni trid tiġi pperċepita u użata bħala mod kif tikkontribwixxi għall-
objettiv tat-tiġdid tal-ġenerazzjonijiet.

Emenda 1238
Damiano Zoffoli

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. L-Inizjattiva LEADER, deskritta 
bħala żvilupp lokali mmexxi mill-
komunità msemmi fil-paragrafu 1, 
għandha tipprevedi l-involviment attiv u 
ewlieni tal-azjendi agrikoli u/jew tal-
forestrija.

Or. it

Emenda 1239
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 72 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 1240
Pavel Poc, Jytte Guteland

Proposta għal regolament
Artikolu 72 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1241
Damiano Zoffoli

Proposta għal regolament
Artikolu 72 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Taħt dan it-tip ta'interventi, l-Istati 
Membri jistgħu jkopru l-ispejjeż 
ta'kwalunkwe azzjoni rilevanti li 
tippromwovi l-innovazzjoni, l-aċċess għat-
taħriġ u għall-pariri u l-iskambju u t-tixrid 
tal-għarfien u l-informazzjoni li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

2. Taħt dan it-tip ta'interventi, l-Istati 
Membri jistgħu jkopru l-ispejjeż 
ta'kwalunkwe azzjoni rilevanti li, bħala 
kwistjoni ta' prijorità bejn il-bdiewa 
żgħażagħ, tippromwovi l-innovazzjoni, l-
aċċess għat-taħriġ u għall-pariri u l-
iskambju u t-tixrid tal-għarfien u l-
informazzjoni li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6.

Or. it

Emenda 1242
Pavel Poc, Jytte Guteland

Proposta għal regolament
Artikolu 72 – paragrafu 2



PE632.145v01-00 54/153 AM\1172552MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Taħt dan it-tip ta' interventi, l-Istati 
Membri jistgħu jkopru l-ispejjeż ta' 
kwalunkwe azzjoni rilevanti li 
tippromwovi l-innovazzjoni, l-aċċess għat-
taħriġ u għall-pariri u l-iskambju u t-tixrid 
tal-għarfien u l-informazzjoni li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

2. Taħt dan it-tip ta' interventi, l-Istati 
Membri u l-UE għandhom ikopru l-
ispejjeż ta' kwalunkwe azzjoni rilevanti li 
tippromwovi l-innovazzjoni, l-aċċess għat-
taħriġ u għall-pariri u l-iskambju u t-tixrid 
tal-għarfien u l-informazzjoni li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

Or. en

Emenda 1243
Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 72 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-
appoġġ għar-rata massima ta'75 % tal-
ispejjeż eliġibbli.

L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-
appoġġ għar-rata massima ta'100 % tal-
ispejjeż eliġibbli.

Or. es

Emenda 1244
Christophe Hansen

Proposta għal regolament
Artikolu 72 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu sa 
100 % tal-ispejjeż eliġibbli.

Or. en
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Emenda 1245
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Artikolu 72 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, fil-każ 
tal-istabbiliment ta' servizzi konsultattivi 
għall-azjendi agrikoli, l-Istati Membri 
jistgħu jagħtu appoġġ fil-forma ta' 
ammont fiss ta' massimu ta' 
EUR 200 000.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda ġustifikazzjoni għal dan, EUR 200 000 hija somma ta' flus differenti ħafna fi 
Stati Membri differenti.

Emenda 1246
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 72a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 72a

Appoġġ biex jipprevjeni u jtaffi l-ħsara 
kkawżata minn speċi karnivori kbar 

protetti

1. L-Istati Membri jistgħu, taħt il-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu, 
jappoġġaw l-introduzzjoni ta' miżuri biex 
jipproteġu l-azjendi agrikoli tal-bhejjem 
minn danni minn speċi karnivori kbar 
protetti mid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE u jikkumpensaw lill-
produtturi għat-telf li jirriżulta minn dawk 
id-danni.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
kumpens totali jew parzjali għall-ispejjeż 
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addizzjonali u t-telf ta' introjtu li jista' 
jkun hemm bħala riżultat tal-miżuri ta' 
prevenzjoni jew it-telf imġarrab fil-
merħliet bħala riżultat ta' dawn id-danni.

3. L-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu t-tipi ta' telf kif ukoll il-
miżuri preventivi li se jkunu koperti mill-
kumpens imsemmi fil-paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala riżultat tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, il-preżenza ta' speċi karnivori kbar protetti 
żdiedet fl-Unjoni Ewropea, u magħha, żdiedu wkoll l-attakki fuq il-bhejjem. Huwa xieraq li 
jiġi introdott intervent speċifiku fil-kapitolu dwar l-iżvilupp rurali biex jikkumpensa lill-
bdiewa għat-telf tagħhom kif xieraq.

Emenda 1247
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-għażla tal-operazzjonijiet, l-awtoritajiet 
ta' ġestjoni għandhom jiżguraw il-verifika 
tal-interventi ppjanati għall-klima, għall-
ambjent u għall-bijodiversità. 

Or. en

Emenda 1248
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
japplikawx il-kriterji ta' għażla għall-
interventi ta' investiment li jimmiraw 

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

b'mod ċar l-iskopijiet ambjentali jew li 
jitwettqu b'rabta mal-attivitajiet ta' restawr.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta' għażla ambjentali jridu dejjem jiġu applikati biex jassiguraw kundizzjonijiet 
ekwi.

Emenda 1249
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kriterji ta' għażla ma jistgħux jiġu 
definiti għall-operazzjonijiet li jkunu 
rċevew ċertifikazzjoni tas-Siġill ta' 
Eċċellenza taħt l-Orizzont 2020 jew 
Orizzont Ewropa jew ikunu ntgħażlu taħt 
il-Life +, bil-kundizzjoni li tali 
operazzjonijiet ikunu konsistenti mal-Pjan 
Strateġiku tal-PAK.

4. Il-kriterji ta' għażla ma jistgħux jiġu 
definiti għall-operazzjonijiet li jkunu 
ntgħażlu taħt il-Life +, bil-kundizzjoni li 
tali operazzjonijiet ikunu konsistenti mal-
Pjan Strateġiku tal-PAK.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan inaqqas l-amministrazzjoni għall-proġetti tal-LIFE+, minħabba li diġà ssodisfaw il-
kriterji ta' dħul. Iż-żoni agrikoli tan-Natura 2000 huma fl-agħar kundizzjoni taż-żoni kollha 
tan-Natura peress li jirċievu ftit fondi u l-bdiewa ma għandhomx inċentivi biex jipproteġu l-
ispeċi jew il-ħabitats.

Emenda 1250
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 74 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-pagamenti tat-tariffi ta' ġestjoni 
u r-rimborż tal-ispejjeż ta' ġestjoni 
mġarrba mill-korpi li jimplimentaw l-
istrument finanzjarju.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fondi pubbliċi jenħtieġ li ma jintużawx biex ikopru l-ispejjeż ta' kumpaniji finanzjarji 
privati, speċjalment peress li dawn ikunu qed jittieħdu minn fondi għall-iżvilupp rurali li 
dejjem qed jingħafsu u jċaħħdu flussi ta' nfiq effettivi oħra li jħallsu għal proġetti/biedja li 
jiffavorixxu n-natura.

Emenda 1251
Damiano Zoffoli

Proposta għal regolament
Artikolu 74a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 74a

Strumenti finanzjarji speċifiċi

1. L-Awtoritajiet ta' Ġestjoni għandhom 
jistabbilixxu fond għall-provvista ta' 
strumenti finanzjarji, biex jingħata 
appoġġ b'garanzija ta' krediti mitluba 
minn bidwi żagħżugħ imsemmi fl-
Artikolu 4(1)(e) ta' dan ir-Regolament.

2. L-Istat Membru jista' jiddedika 
massimu ta' 50 % tal-allokazzjoni tal-
interventi għal dan il-fond li għandhom 
jintużaw għall-bdiewa żgħażagħ.

3. L-Istat Membru jista' japplika l-
istrument finanzjarju msemmi f'dan l-
Artikolu flimkien mal-appoġġ imsemmi fl-
Artikolu 69 ta' dan ir-Regolament.

Or. it
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Emenda 1252
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

75 [...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-istrument ġdid jippermetti saħansitra li aktar fondi (pubbliċi) għall-iżvilupp rurali jiġu 
mmirati lejn skemi ta' assigurazzjoni privata, li jkunu ta' benefiċċju għall-istituzzjonijiet 
finanzjarji pjuttost milli għall-komunitajiet, in-natura u l-bdiewa. Il-PE u l-Kunsill irrifjutaw 
bil-qawwa l-aħħar tentattiv tal-Kummissjoni (fir-riforma żgħira tar-Regolament Omnibus) 
biex ir-riżorsi għall-iżvilupp rurali jiġu ttrasferiti fil-FEIS, iżda permezz ta' din ir-riforma, il-
Kummissjoni Ewropea qed tipprova tagħmel l-istess ħaġa b'isem ieħor (InvestEU), filwaqt li 
tħalli inqas fondi għall-konservazzjoni tan-natura, il-miżuri agroambjentali, LEADER, eċċ.

Emenda 1253
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-pagamenti għal żoni ta' 
restrizzjonijiet naturali kif stipulat fl-
Artikolu 66;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa dawn qed jieħdu fondi mill-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) iżda jintużaw mingħajr 
kundizzjonijiet bħala supplimenti għall-pagamenti diretti; jekk jibqgħu supplimenti bla 
kundizzjonijiet għall-pagamenti diretti, u jiġu applikati universalment għal kull reġjun jew 
Stat Membru fuq bażi ta' kull ettaru bħall-pagamenti diretti, jagħmel sens li dawn jitmexxew 
għall-istess fond bħall-pagamenti diretti (il-FAEG).
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Emenda 1254
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) l-għodod għall-ġestjoni tar-riskju 
kif stabbiliti fl-Artikolu 70. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn huma maħsuba biex jużaw dejjem aktar il-fondi għall-iżvilupp rurali, u jħallu inqas 
fondi għan-natura jew għall-komunitajiet jew għall-miżuri agroambjentali. It-trasferiment 
tagħhom għall-FAEG jagħmel aktar spazju għal dawk il-miżuri ambjentali/għall-iżvilupp tal-
komunità.

Emenda 1255
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-FAEŻR għandu jiffinanzja t-tipi 
ta' interventi msemmija fil-Kapitolu IV tat-
Titolu III.

2. Il-FAEŻR għandu jiffinanzja t-tipi 
ta' interventi msemmija fil-Kapitolu IV tat-
Titolu III, ħlief dawk imsemmija fl-
Artikoli 66 u 70.

Or. en

Emenda 1256
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. In-nefqa għandha tkun eliġibbli 
għall-kontribuzzjoni mill-FAEG u mill-

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

FAEŻR mill-1 ta' Jannar tal-perjodu 
finanzjarju rilevanti. In-nefqa se tkun 
soġġetta għal rimborż wara l-
approvazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK 
mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 1257
Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-iskop tal-Artikolu 86(5), l-
allokazzjoni finanzjarja ta'Stat Membru 
msemmija fl-ewwel subparagrafu wara t-
tnaqqis tal-ammonti stabbiliti fl-Anness VI 
u qabel kwalunkwe trasferiment skont l-
Artikolu 15 hija stabbilita fl-Anness VII.

Għall-iskop tal-Artikolu 86(5) u (5a), l-
allokazzjoni finanzjarja ta'Stat Membru 
msemmija fl-ewwel subparagrafu wara t-
tnaqqis tal-ammonti stabbiliti fl-Anness VI 
u qabel kwalunkwe trasferiment skont l-
Artikolu 15 hija stabbilita fl-Anness VII.

Or. es

Emenda 1258
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li 
jemendaw l-Anness IX sabiex tirrieżamina 
t-tqassim annwali għal kull Stat Membru 
biex jitqiesu l-iżviluppi rilevanti, inkluż it-
trasferimenti msemmija fl-Artikoli 15 u 90, 
sabiex tagħmel aġġustamenti tekniċi 
mingħajr ma jinbidlu l-allokazzjonijiet 
ġenerali, jew biex titqies kwalunkwe bidla 
oħra prevista minn att leġislattiv wara l-
adozzjoni ta' dan ir-Regolament.

4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li 
jemendaw l-Anness IX sabiex tirrieżamina 
t-tqassim annwali għal kull Stat Membru 
biex jitqiesu l-iżviluppi rilevanti, inkluż it-
trasferimenti msemmija fl-Artikolu 90, 
sabiex tagħmel aġġustamenti tekniċi 
mingħajr ma jinbidlu l-allokazzjonijiet 
ġenerali, jew biex titqies kwalunkwe bidla 
oħra prevista minn att leġislattiv wara l-
adozzjoni ta' dan ir-Regolament.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-Artikolu 15 issa mhijiex rilevanti hawnhekk.

Emenda 1259
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-att ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
li japprova Pjan Strateġiku tal-PAK skont 
l-Artikolu 106(6) għandu jistabbilixxi l-
kontribuzzjoni massima mill-FAEŻR 
għall-pjan. Il-kontribuzzjoni mill-FAEŻR 
għandha tiġi kkalkulata fuq il-bażi tal-
ammont tan-nefqa pubblika eliġibbli.

L-att ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
li japprova Pjan Strateġiku tal-PAK skont 
l-Artikolu 106(6) għandu jistabbilixxi l-
kontribuzzjoni minima u massima mill-
FAEŻR għall-pjan. Il-kontribuzzjoni mill-
FAEŻR għandha tiġi kkalkulata fuq il-bażi 
tal-ammont tan-nefqa pubblika eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiżgura kontribuzzjoni minima għall-iżvilupp rurali, billi jippermetti finanzjament aħjar 
għan-natura, għall-iżvilupp tal-komunità u għall-miżuri agroambjentali pereżempju, jew biex 
ilaħħaq maż-żieda mistennija fl-infiq fuq ir-R&Ż għall-assigurazzjoni privata, id-
diġitalizzazzjoni eċċ., li kieku jnaqqsu mill-finanzjament tal-iżvilupp rurali sostenibbli favur l-
ambjent/il-komunità.

Emenda 1260
Christophe Hansen

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta' kontribuzzjoni minima mill-
FAEŻR għandha tkun 20 %.

Ir-rata ta' kontribuzzjoni minima mill-
FAEŻR għandha tkun 10 %.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Tipprovdi aktar flessibbiltà.

Emenda 1261
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 80 % għall-impenji ta' ġestjoni 
msemmija fl-Artikolu 65 ta' dan ir-
Regolament, għall-pagamenti skont l-
Artikolu 67 ta' dan ir-Regolament, għall-
investimenti mhux produttivi msemmija fl-
Artikolu 68 ta' dan ir-Regolament, għall-
appoġġ għas-Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni skont l-Artikolu 71 ta' dan ir-
Regolament u għal-LEADER, imsejjaħ 
żvilupp lokali mmexxi mill-komunità fl-
Artikolu 25 tar-Regolament (EU) [ir-
Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni];

(a) 85 % għall-impenji ta' ġestjoni 
msemmija fl-Artikolu 65 ta' dan ir-
Regolament, għall-pagamenti skont l-
Artikolu 67 ta' dan ir-Regolament, għall-
investimenti mhux produttivi msemmija fl-
Artikolu 68 ta' dan ir-Regolament, għall-
appoġġ għas-Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni skont l-Artikolu 71 ta' dan ir-
Regolament u għal-LEADER, imsejjaħ 
żvilupp lokali mmexxi mill-komunità fl-
Artikolu 25 tar-Regolament (EU) [ir-
Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni];

Or. en

Emenda 1262
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 80 % għall-impenji ta' ġestjoni 
msemmija fl-Artikolu 65 ta' dan ir-
Regolament, għall-pagamenti skont l-
Artikolu 67 ta' dan ir-Regolament, għall-
investimenti mhux produttivi msemmija fl-
Artikolu 68 ta' dan ir-Regolament, għall-
appoġġ għas-Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni skont l-Artikolu 71 ta' dan ir-
Regolament u għal-LEADER, imsejjaħ 

(a) 85 % għall-impenji ta' ġestjoni 
msemmija fl-Artikolu 65 ta' dan ir-
Regolament, għall-pagamenti skont l-
Artikolu 67 ta' dan ir-Regolament, għall-
investimenti mhux produttivi msemmija fl-
Artikolu 68 ta' dan ir-Regolament, għall-
appoġġ għas-Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni skont l-Artikolu 71 ta' dan ir-
Regolament u għal-LEADER, imsejjaħ 
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żvilupp lokali mmexxi mill-komunità fl-
Artikolu 25 tar-Regolament (EU) [ir-
Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni];

żvilupp lokali mmexxi mill-komunità fl-
Artikolu 25 tar-Regolament (EU) [ir-
Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni];

Or. en

Emenda 1263
Christophe Hansen

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) 80 % għall-installazzjoni tal-
bdiewa żgħażagħ imsemmija fl-
Artikolu 69

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-installazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ hija prijorità ewlenija tal-perjodu l-ġdid ta' 
programmazzjoni u għalhekk jenħtieġ li tkun iffinanzjata wkoll bi 80 %.

Emenda 1264
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 100 % għall-operazzjonijiet li qed 
jirċievu finanzjament minn fondi trasferiti 
lill-FAEŻR skont l-Artikoli 15 u 90 ta' dan 
ir-Regolament.

(b) 100 % għall-operazzjonijiet li qed 
jirċievu finanzjament minn fondi trasferiti 
lill-FAEŻR skont l-Artikolu 90 ta' dan ir-
Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-Artikolu 15 issa mhijiex rilevanti hawnhekk.

Emenda 1265
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mill-inqas 5 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-
PAK kif stabbilit fl-Anness IX għandu 
jkun riżervat lil-LEADER, imsejjaħ 
żvilupp lokali mmexxi mill-komunità fl-
Artikolu 25 tar-Regolament (UE) [ir-
Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni].

1. Mill-inqas 10 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-
PAK kif stabbilit fl-Anness IX għandu 
jkun riżervat lil-LEADER, imsejjaħ 
żvilupp lokali mmexxi mill-komunità fl-
Artikolu 25 tar-Regolament (UE) [ir-
Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni].

Or. en

Emenda 1266
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Mill-inqas 3 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-
PAK kif stabbilit fl-Anness IX għandu 
jkun riżervat għas-servizzi ta' konsulenza 
lill-azjendi agrikoli msemmija fl-
Artikolu 13 u għall-iskambju ta' għarfien 
u interventi ta' informazzjoni skont l-
Artikolu 72.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa jeħtieġ li jakkwistaw tipi ġodda ta' ħiliet u għarfien sabiex jibdew prattiki agrikoli 
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aktar sostenibbli. Fil-perjodu ta' programmazzjoni attwali, it-trasferiment tal-għarfien 
jammonta għal madwar 1.2 % tal-infiq tal-FAEŻR u s-servizzi ta' konsulenza għal madwar 
0.9 % fl-UE-28. Dawn iċ-ċifri huma baxxi u jissuġġerixxu li r-retorika favur it-titjib tal-
għarfien agrikolu ma taqbilx mal-infiq konkret. L-allokazzjoni ta' minimu ta' 3 % tal-FAEŻR 
għat-titjib tal-għarfien għalhekk jagħmel sens.

Emenda 1267
Angélique Delahaye

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-
PAK kif stabbilit fl-Anness IX għandu 
jkun riżervat għall-interventi li jindirizzaw 
l-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u 
mal-klima stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) 
tal-Artikolu 6(1) ta'dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66.

imħassar

L-ewwel subparagrafu ma japplikax għar-
reġjuni ultraperiferiċi.

Or. fr

Emenda 1268
Christophe Hansen

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament.
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Artikolu 66.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żoni ta' restrizzjoni naturali jikkontribwixxu wkoll għall-preservazzjoni tal-ambjent.

Emenda 1269
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) ta'dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66.

Mill-inqas 50 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent, mal-klima u 
mal-benessri tal-annimali stabbiliti fil-
punti (d), (e), (f) u (ia) tal-Artikolu 6(1) 
ta'dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni tal-
interventi bbażati fuq l-Artikolu 66.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

L-agrikoltura tal-UE għandha tikkontribwixxi biex treġġa' lura t-tendenza f'termini tal-
ambjent, il-klima u l-benessri tal-annimali. Għalhekk, mill-inqas 50 % tal-flus mill-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) jenħtieġ li jmorru għas-sostenibbilta.

Emenda 1270
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
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stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 
6(1) ta'dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni 
tal-interventi bbażati fuq l-Artikolu 66.

stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għal kull tip ta' intervent li jindirizza l-
objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u 
mal-klima stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) 
tal-Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri żviluppati fiż-żoni b'limitazzjonijiet naturali jenħtieġ li jitqiesu fin-nefqa minima ta' 
30 % tal-fondi tal-FAEŻR li għandhom jiġu ddedikati b'mod obbligatorju għal interventi 
relatati mal-objettivi ambjentali u klimatiċi, minħabba l-impatt pożittiv tal-attività agrikoli 
għall-preservazzjoni ta' dawn iż-żoni. Il-proposta tal-Kummissjoni tmur ukoll kontra l-
valutazzjoni tal-impatt tagħha u l-ippeżar previst fl-Artikolu 87(2)(c).

Emenda 1271
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66.

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti mill-inqas fil-punti (d), (e) u (f) 
tal-Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mira proposta ta' 30 % hija ambizzjuża għaliex il-pagamenti lil żoni b'restrizzjonijiet 
naturali mhumiex inklużi fil-kalkolu u parti mir-rekwiżiti li issa huma inklużi fil-pagamenti 
ambjentali se jkunu inklużi fl-ekoskema.
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Emenda 1272
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66.

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi skont l-Artikoli 65, 66, 67, 
68, 71 u 72 li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1273
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66.

Mill-inqas 50 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEG u tal-FAEŻR lill-Pjan 
Strateġiku tal-PAK kif stabbilit fl-
Anness IV, u fl-Anness IX għandu jkun 
riżervat għall-interventi li jindirizzaw l-
objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u 
mal-klima stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) 
tal-Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mingħajr delimitazzjoni ambizzjuża għall-ekoskemi u, hemm riskju kbir li l-PAK li jmiss tkun 
pass lura għall-ħarsien ambjentali u tal-klima. Sabiex jiġi evitat dan ir-riskju u biex jinkisbu 
l-impenji internazzjonali tal-Ewropa, baġit kbir mill-inqas ta' 50 % tal-FAEG u tal-FAEŻR 
totali jenħtieġ li jitwarrab għall-bdiewa biex jibdlu s-sistemi tal-biedja tagħhom b'mod 
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volontarju.

Emenda 1274
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun 
riżervat għall-interventi li jindirizzaw l-
objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u 
mal-klima stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) 
tal-Artikolu 6(1) ta'dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66.

Mill-inqas 70 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-pjan strateġiku tal-PAK u 
tal-pagamenti diretti fil-FAEG kif 
stabbilit fl-Annessi IV u IX għandhom 
ikunu riżervati għall-interventi li 
jindirizzaw l-objettivi speċifiċi relatati 
mal-ambjent u mal-klima f'konformità 
mal-Artikolu 6(1)(d), (e) u (f), kif ukoll 
għall-ħtiġijiet tas-soċjetà msemmija fil-
punt (i) ta' dan ir-Regolament. L-Istati 
Membri jistgħu jagħżlu l-proporzjon tal-
FAEŻR u tal-pagamenti diretti fil-FAEG, 
li jikkorrispondu għal dawk l-objettivi, 
dment li l-ammont totali jkun 70 %.

Minkejja l-paragrafu preċedenti, mill-
inqas 50 % tal-kontribuzzjoni totali tal-
FAEŻR kif stabbilit fl-Anness IX u mill-
inqas 50 % tal-kontribuzzjoni totali tal-
FAEG kif stabbilit fl-Anness IV lill-Pjan 
Strateġiku tal-PAK għandhom ikunu 
riżervati għall-interventi li jindirizzaw l-
objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u 
mal-klima stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) 
tal-Artikolu 6(1) ta'dan ir-Regolament, li 
jkopru biss miżuri skont l-Artikolu 28, 
28a(ġdid), l-Artikolu 65, l-Artikolu 67 u l-
Artikolu 68(4)(a). L-Istati Membri jistgħu 
jagħżlu l-proporzjon tal-FAEŻR u tal-
pagamenti diretti fil-FAEG, li 
jikkorrispondu għal dawk l-objettivi, 
dment li l-ammont totali jkun 50 %.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Allokazzjoni ta' fondi għan-natura, l-ambjent, il-klima u s-soċjetà.

Emenda 1275
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66.

Mill-inqas 70 % tas-somma totali tal-
kontribuzzjonijiet tal-FAEŻR lill-Pjan 
Strateġiku tal-PAK u l-pagamenti diretti 
fil-FAEG kif stabbilit fl-Annessi VII u IX 
għandu jkun riżervat għall-interventi li 
jindirizzaw l-objettivi speċifiċi relatati 
mal-ambjent u mal-klima stabbiliti fil-
punti (d), (e) u (f), u l-objettiv (i) dwar it-
talbiet tas-soċjetà fl-Artikolu 6(1) ta' dan 
ir-Regolament, bl-eċċezzjoni tal-interventi 
bbażati fuq l-Artikolu 66. L-Istati Membri 
jistgħu jagħżlu l-proporzjon tal-FAEŻR u 
l-pagamenti diretti li jmorru għall-
objettivi msemmija, sakemm is-somma 
totali tammonta għal 70 %.

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 
preċedenti, mill-inqas 30 % tal-
kontribuzzjoni totali tal-FAEŻR lill-Pjan 
Strateġiku tal-PAK kif stabbilit fl-
Anness IX għandu jkun riżervat għall-
interventi li jindirizzaw l-objettivi speċifiċi 
relatati mal-ambjent u mal-klima stabbiliti 
fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1) ta' 
dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni tal-
interventi bbażati fuq l-Artikolu 66.

Or. en

Emenda 1276
Estefanía Torres Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 30 % kontribuzzjoni totali tal-
FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) ta'dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66.

Mill-inqas 40 % kontribuzzjoni totali tal-
FAEG u l-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-
PAK kif stabbilit fl-Anness IX għandu 
jkun riżervat għall-interventi li jindirizzaw 
l-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u 
mal-klima stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) 
tal-Artikolu 6(1) ta'dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66, kif ukoll dawk il-miżuri 
ta'investiment kollha, minbarra dawk 
ikklassifikati bħala "mhux produttivi". Is-
sistemi favur il-klima u l-ambjent se 
jkollhom mill-inqas il-baġit stabbilit fl-
Artikolu 28.9. Il-miżuri magħżula bħala 
eliġibbli biex jagħtu rendikont tal-
kontribut tagħhom għall-għanijiet 
ambjentali u klimatiċi se jkunu magħżula 
minn kumitat, ikkostitwit mill-
amministrazzjonijiet agrarji, ambjentali u 
esperti fi kwistjonijiet ambjentali. 

Or. es

Emenda 1277
Nessa Childers

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66.

Mill-inqas 50 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEG u tal-FAEŻR lill-Pjan 
Strateġiku tal-PAK kif stabbilit fl-
Anness IX għandu jkun riżervat għall-
interventi li jindirizzaw l-objettivi speċifiċi 
relatati mal-ambjent u mal-klima stabbiliti 
fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1) ta' 
dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni tal-
interventi bbażati fuq l-Artikolu 66. Minn 
dan l-ammont, minimu ta' EUR 15-il 
biljun fis-sena għandu jkun riżervat għal 
skemi ta' bijodiversità mmirati u effettivi 
li jindirizzaw l-objettiv speċifiku stabbilit 



AM\1172552MT.docx 73/153 PE632.145v01-00

MT

fil-punti (f) tal-Artikolu 6(1) ta' dan ir-
Regolament. L-Istati Membri għandhom 
jallokaw perċentwal minimu ta' 2 % tal-
baġit ta' kull skema għal evalwazzjoni 
xjentifika indipendenti tal-effettività 
tagħha biex tilħaq l-objettiv iddikjarat 
tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

There is a huge funding gap for nature at EU level: DG ENV estimated that currently at most 
20% of the costs of implementing the Natura 2000 network were covered in 2011 (IEEP, 
2011). This is despite the fact that the EU is legally obliged to allocate money towards paying 
for implementation of the EU's nature protection laws. The European Parliament report on 
the mid-term review of the EU's Biodiversity Strategy (2015/2137(INI)) noted that agriculture 
and forestry were the areas of most concern in relation to the implementation of the EU's 
Nature Directives, and called on Member States to "prioritise the target of restoring 15 % of 
degraded ecosystems by 2020 and to use the appropriations available within the MFF for this 
purpose". EU leaders have committed to fund nature conservation (Council Conclusions on 
EU Action Plan for nature, people and the economy, 2017), but instead of choosing to have a 
dedicated nature fund, they chose to integrate funding for nature into other funds, namely the 
CAP, which continues to fail to deliver any significant dedicated fund. There is therefore a 
need for hard ring-fencing of funds for biodiversity given that other approaches have not been 
successful. The best EU-level estimate of what is needed for funding nature in the EU is 15bn-
20bn per year, based on research done in Germany which found that at least 1.4bn Euros 
annually are required in Germany alone to fully implement the Birds and Habitats Directive 
in terrestrial areas. A small fraction of the budget for each scheme should be allocated for 
scientific evaluation of its effectiveness, as currently there is no other mechanism put in place 
in the new delivery model for checking whether interventions funded under each objective are 
effective.

Emenda 1278
Stefan Eck 

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent, mal-klima u 
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stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66.

mal-benesseri tal-annimali stabbiliti fil-
punti (d), (e), (f) u (i) tal-Artikolu 6(1) ta' 
dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni tal-
interventi bbażati fuq l-Artikolu 66. L-
ewwel subparagrafu ma japplikax għar-
reġjuni ultraperiferiċi.

Or. en

Emenda 1279
Rory Palmer, Paul Brannen

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66.

Mill-inqas 50 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEG u tal-FAEŻR lill-Pjan 
Strateġiku tal-PAK kif stabbilit fl-
Annessi VII u IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) u l-objettiv 
relatat mal-ikel u s-saħħa stabbilit fil-
punt (I) tal-Artikolu 6(1) ta' dan ir-
Regolament, bl-eċċezzjoni tal-interventi 
bbażati fuq l-Artikolu 66.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjoni ta' mill-inqas nofs il-baġit totali tal-PAK għal miżuri biex jinkisbu l-objettivi 
speċifiċi d, e, f u i skont l-Artikolu 6(1) hija meħtieġa biex tiżgura li l-PAK tippromwovi 
effettivament il-beni pubbliċi ewlenin, bħall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, il-ġestjoni 
sostenibbli tar-riżorsi naturali, it-titjib tal-bijodiversità, u l-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà 
relatati mas-sostenibbiltà tas-sistema tal-ikel u s-saħħa.

Emenda 1280
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 
6(1) ta'dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni 
tal-interventi bbażati fuq l-Artikolu 66.

Mill-inqas 50 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fl-Artikolu 6(1)(d), (e), (f), (h) u 
(i) jew fl-Artikolu 60(1)(a)(vi) u (d) ta'dan 
ir-Regolament, bl-inklużjoni tal-interventi 
bbażati fuq l-Artikolu 66.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-pilastru II, jenħtieġ li kull Stat Membru jkollu perċentwal obbligatorju ddedikat għall-
miżuri agroambjentali, it-trattament xieraq tal-annimali, il-benessri tal-annimali u ż-żoni 
żvantaġġati.

Emenda 1281
Annie Schreijer-Pierik

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66.

30 % tal-FAEG totali u mill-inqas 30 % 
tal-kontribuzzjoni totali tal-FAEŻR lill-
Pjan Strateġiku tal-PAK kif stabbilit fl-
Anness IX għandu jkun riżervat għall-
interventi li jindirizzaw l-objettivi speċifiċi 
relatati mal-ambjent u mal-klima stabbiliti 
fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1) ta' 
dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni tal-
interventi bbażati fuq l-Artikolu 66.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-PAK attwali talloka 30 % tal-FAEG għat-titjib ekoloġiku ferm burokratiku tal-pagamenti 
diretti u 30 % tal-FAEŻR għall-impenji tal-ġestjoni ambjentali u tal-klima. L-Artikolu 87 
jippreżumi li 40 % tal-pagamenti diretti u 100 % tal-impenji tal-ġestjoni ambjentali u tal-
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klima jgħoddu bħala appoġġ għall-objettivi tal-klima tal-ftehim ta' Pariġi, li ma jistgħux 
jintlaħqu mingħajr mira għall-FAEG ukoll. Madankollu, l-emenda tiegħi jenħtieġ li tinftiehem 
u tista' tapplika biss bl-emendi l-oħra tiegħi u bl-ippremjar pożittiv tal-bdiewa, mingħajr il-
kondizzjonalità eċċessiva fil-proposta oriġinali tal-KE.

Emenda 1282
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66.

Mill-inqas 40 % tal-kontribuzzjonijiet
totali tal-FAEG u tal-FAEŻR lill-Pjan 
Strateġiku tal-PAK kif stabbilit fl-
Anness IX għandu jkun riżervat għall-
interventi li jindirizzaw l-objettivi speċifiċi 
relatati mal-ambjent u mal-klima stabbiliti 
fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1) ta' 
dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni tal-
interventi bbażati fuq l-Artikolu 66.

Or. en

Emenda 1283
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66.

Mill-inqas 50 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm sforzi akbar fir-rigward tal-miżuri ambjentali.

Emenda 1284
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66.

Mill-inqas 50 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat 
għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66.

Or. en

Emenda 1285
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
ammont minimu li jikkontribwixxi għall-
objettiv speċifiku msemmi fl-
Artikolu 6(1)(f). Dan għandu jiġi 
kkalkolat abbażi tal-analiżi SWOT u l-
identifikazzjoni tal-ħtiġijiet li jiġu 
indirizzati fir-rigward tal-ispeċijiet u l-
ħabitats ta' prijorità fil-qafas ta' azzjoni 
ta' prijorità skont id-Direttiva 92/43/KEE 
u d-Direttiva 2009/147/KE. L-ammont 
għandu jintuża għall-miżuri deskritti fl-
Artikolu 65, l-Artikolu 67 u l-
Artikolu 68(4)(a) ta' dan ir-Regolament u 
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biex jintuża l-appoġġ għall-proġetti 
strateġiċi tal-konservazzjoni tan-natura 
fil-qafas [tar-Regolament LIFE] imsemmi 
fil-paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Allokazzjoni ta' fondi għan-natura, l-ambjent u l-klima

Emenda 1286
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 5 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEG lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif 
stabbilit fl-Anness VII għandu jkun 
riżervat għall-interventi li jindirizzaw l-
objettivi speċifiċi relatati mas-sikurezza 
alimentari u mal-benesseri tal-annimali 
stabbiliti fil-punt (i) tal-Artikolu 6(1).

Or. en

Emenda 1287
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu ma japplikax għar-
reġjuni ultraperiferiċi.

imħassar

Or. en
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Emenda 1288
Susanne Melior

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu ma japplikax għar-
reġjuni ultraperiferiċi.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Allokazzjoni ta' fondi għan-natura, l-ambjent u l-klima

Emenda 1289
Angélique Delahaye

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-
PAK kif stabbilit fl-Anness IX għandu 
jkun riżervat għall-interventi li jindirizzaw 
l-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u 
mal-klima stabbiliti fil-punti (b), (d), (e), 
(h), (f) u (j) tal-Artikolu 6(1) ta'dan ir-
Regolament, bl-eċċezzjoni tal-interventi 
bbażati fuq l-Artikolu 66;

Or. fr

Emenda 1290
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-
PAK kif stabbilit fl-Anness IX għandu 
jkun riżervat għall-interventi li jindirizzaw 
l-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent, 
mal-klima u mal-benesseri tal-annimali 
stabbiliti fil-punti (d), (e), (f), u (ia) tal-
Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-formulazzjoni u l-implimentazzjoni tal-PAK, l-UE u l-Istati Membri jeħtiġilhom iqisu bis-
sħiħ ir-rekwiżiti tal-benesseri tal-annimali, peress li huma esseri sensibbli (l-Artikolu 13 tat-
TFUE). Dan jenħtieġ li jinkludi d-delimitazzjoni tal-infiq immirat biex jikkontribwixxi għal 
objettivi relatati mal-benesseri tal-annimali.

Emenda 1291
Angélique Delahaye

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-
PAK kif stabbilit fl-Anness IX għandu 
jkun riżervat għall-interventi li jindirizzaw 
l-objettivi speċifiċi relatati mal-
investimenti u mal-intrapriżi rurali 
stabbiliti fil-punti (b), (d), (e), (h), (f) u (j) 
tal-Artikolu 6(1) ta'dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66;

Or. fr
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Emenda 1292
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Mill-inqas 5 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-
PAK kif stabbilit fl-Anness IX għandu 
jkun riżervat għall-interventi li jindirizzaw 
l-objettiv speċifiku relatati mal-benesseri 
tal-annimali stabbilit fil-punt (ia) tal-
Artikolu 6(1), bl-eċċezzjoni tal-interventi 
bbażati fuq l-Artikolu 66.

Or. en

Emenda 1293
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEG lill-Pjan Strateġiku tal-
PAK għandu jkun riżervat għall-appoġġ 
ridistributtiv komplementari għall-ewwel 
ettari kif deskritt fl-Artikolu 26.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi mmirat l-appoġġ lejn azjendi agrikoli żgħar u ta' daqs medju, 30 % tal-
kontribuzzjoni tal-FAEG jenħtieġ li jitwarrab għar-ridistribuzzjoni.

Emenda 1294
Karl-Heinz Florenz
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Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-allokazzjonijiet finanzjarji 
indikattivi għall-Iskemi għall-Klima u l-
Ambjent imsemmija fis-Subtaqsima 4 tat-
Taqsima 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu III, se 
jkunu mill-inqas 30 % tal-ammonti 
stabbiliti fl-Anness VII.

L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li 
jittrasferixxu l-allokazzjoni finanzjarja 
msemmija fl-ewwel subparagrafu għall-
allokazzjoni tal-Istat Membru għall-
FAEŻR, skont l-Artikolu 90, sakemm 
tintuża f'interventi tal-FAEŻR li 
jindirizzaw l-objettivi speċifiċi relatati 
mal-ambjent, mal-klima u mat-talbiet tas-
soċjetà msemmija fil-punti (d), (e), (f) u (i) 
tal-Artikolu 6(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li jiġi ffissat perċentwal minimu tan-nefqa fuq l-ekoskemi biex jiġu assigurati 
kundizzjonijiet ekwi u azzjoni konġunta mill-Istati Membri kollha.

Emenda 1295
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Mill-inqas 65 % tal-ammonti 
indikati fl-Anness VII, qabel it-
trasferiment previst fl-Artikoli 15 u 90, 
għandhom jiġu allokati biex jappoġġaw l-
għajnuna għall-introjtu bażiku għas-
sostenibbiltà prevista fis-subtaqsima 1 tat-
taqsima 2 Kapitolu II tat-Titolu III.

Or. en
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Emenda 1296
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Mill-inqas 50 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEG għall-Pjan Strateġiku tal-
PAK għandha tkun riżervata għal skemi 
għall-klima u l-ambjent kif deskritt fl-
Artikolu 28.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-bdiewa jkunu megħjuna jgħaddu għal metodi ta' produzzjoni aktar favur il-klima u li 
ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, u sabiex jinkisbu l-impenji tal-Unjoni dwar il-klima u l-
ambjent, mill-inqas 50 % tal-kontribuzzjoni tal-FAEG jenħtieġ li titwarrab għall-ekoskemi.

Emenda 1297
Paul Brannen

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-minimu ta' 20 % tal-ammont 
stabbilit fl-Anness VII għandu jkun 
riżervat għall-iskemi msemmija fl-
Artikolu 28.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ammont propost huwa minimu li jenħtieġ li jiġi kkunsidrat, flimkien ma' proposti oħra li 
jimpedixxu li l-pagamenti diretti jkunu sussidji direttament ta' ħsara u perversi għall-ambjent 
u għall-klima u dawk li għandhom l-għan li jtejbu t-twettiq tal-proposta f'termini ta' klima, 
ambjent u benesseri tal-annimali. Mill-bqija l-ebda oġġezzjoni għal proposta ta' 50 % mid-
dell tal-S&D bħala tali.
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Emenda 1298
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Massimu ta' 30 % tal-ammonti 
stabbiliti fl-Anness VII għandhom jiġu 
allokati għall-appoġġ għall-introjtu 
bażiku għall-vijabbiltà kif imsemmi fis-
Subtaqsima 1 tat-Taqsima 2 tal-
Kapitolu II tat-Titolu III. Dan il-massimu 
għandu jonqos għal 0 % sal-2027, biex 
jippermetti li l-fondi jiġu indirizzati mill-
ġdid lejn miżuri aktar immirati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għall-introjtu bażiku jenħtieġ li jitneħħa gradwalment, biex jippermetti mmirar 
aħjar tal-flus pubbliċi permezz ta' skemi ta' pagamenti bbażati fuq ir-riżultati.

Emenda 1299
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi 
għall-interventi tal-appoġġ għall-introjtu 
akkoppjat imsemmija fis-Subtaqsima 1 tat-
Taqsima 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu III, 
għandha tkun limitata għal massimu ta' 
25 % tal-ammont stabbilit fl-Anness VII.

Or. en
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Emenda 1300
Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi 
għall-interventi tal-appoġġ għall-introjtu 
akkoppjat imsemmija fis-Subtaqsima 1 tat-
Taqsima 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu III, 
għandha tkun limitata għal massimu 
ta'13.5 % tal-ammont stabbilit fl-
Anness VII.

Or. es

Emenda 1301
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi 
għall-interventi tal-appoġġ għall-introjtu 
akkoppjat imsemmija fis-Subtaqsima 1 tat-
Taqsima 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu III, 
għandha tkun limitata għal massimu ta' 5 %
tal-ammont stabbilit fl-Anness VII.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għall-introjtu akkoppjat wassal għal kundizzjonijiet mhux ekwivalenti ta' 
kompetizzjoni f'xi setturi fil-passat. L-Unjoni jenħtieġ li tinkoraġġixxi aktar approċċ orjentat 
lejn is-suq tal-PAK u b'hekk tnaqqas l-ammont massimu għall-appoġġ għall-introjtu 
akkoppjat.

Emenda 1302
Bas Eickhout
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Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pagamenti akkoppjati jenħtieġ li ma jaqbżux l-10 % tal-ammonti stabbiliti fl-Anness VII.

Emenda 1303
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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akkoppjat. Il-perċentwali li jirriżulta ma 
għandux jaqbeż il-perċentwal approvat 
mill-Kummissjoni għall-appoġġ akkoppjat 
volontarju fir-rigward tas-sena tat-talba 
2018.

Or. en

Emenda 1304
Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati 
Membri li skont l-Artikolu 53(4) tar-
Regolament (UE) Nru 1307/2013 użaw 
aktar minn 15 % tal-limitu massimu 
nazzjonali annwali tagħhom stabbilit fl-
Anness II ta'dak ir-Regolament għall-iskop 
ta'appoġġ akkoppjat volontarju, jistgħu 
jiddeċiedu li jużaw aktar minn 15 % tal-
ammont stabbilit fl-Anness VII għall-iskop 
tal-appoġġ għall-introjtu akkoppjat. Il-
perċentwali li jirriżulta ma għandux jaqbeż 
il-perċentwal approvat mill-Kummissjoni 
għall-appoġġ akkoppjat volontarju fir-
rigward tas-sena tat-talba 2018.

Or. es

Emenda 1305
Paul Brannen

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perċentwal imseemi fl-ewwel 
subparagrafu jista' jiġi miżjud b'massimu 
ta' 2 %, sakemm l-ammont li jikkorrispondi 
għall-perċentwali li jaqbeż l-10 % jiġi 

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

allokat għall-appoġġ għall-għelejjel tal-
proteini taħt is-Subtaqsima 1 tat-Taqsima 2 
tal-Kapitolu II tat-Titolu III jew għall-
appoġġ għal sistemi agroforestali 
silviarabbli jew silvipastorali, anki bħala 
sistemi ċċertifikati ta' siġar barra l-foresti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-emenda għall-Artikolu 30.

Emenda 1306
Angélique Delahaye

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 1307
Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perċentwal imseemi fl-ewwel 
subparagrafu jista'jiġi miżjud b’massimu 
ta'2 %, sakemm l-ammont li jikkorrispondi 
għall-perċentwali li jaqbeż l-10 % jiġi 
allokat għall-appoġġ għall-għelejjel tal-

Il-perċentwal imseemi fl-ewwel 
subparagrafu jista'jiġi miżjud b’massimu 
ta'2.1 %, sakemm l-ammont li 
jikkorrispondi għall-perċentwali li jaqbeż l-
13.5 % jiġi allokat għall-appoġġ għall-
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proteini taħt is-Subtaqsima 1 tat-Taqsima 2 
tal-Kapitolu II tat-Titolu III.

għelejjel tal-proteini taħt is-Subtaqsima 1 
tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu III.

Or. es

Emenda 1308
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-perċentwal imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu jista' jiġi miżjud b'massimu 
ta' 5 %, sakemm l-ammont li jikkorrispondi 
għall-perċentwali li jaqbeż il-25 % jiġi 
allokat għall-appoġġ għall-għelejjel tal-
proteini taħt is-Subtaqsima 1 tat-Taqsima 2 
tal-Kapitolu II tat-Titolu III. .

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-interventi tal-appoġġ għall-introjtu akkoppjat jikkontribwixxu biex jistabbilizzaw setturi 
vulnerabbli, jgħinu lill-bdiewa biex ilaħħqu mal-effetti avversi bħall-volatilità tas-suq, it-
tibdil fil-klima jew ir-rekwiżiti tal-impjiegi. Uħud mis-setturi ma jilħqux, minkejja l-livell 
attwali tal-appoġġ, profittabilità sodisfaċenti. Għalhekk, l-interventi tal-appoġġ għall-introjtu 
akkoppjat sa ċertu punt huma essenzjali biex iżommu l-kompetittività u s-sostenibbiltà ta' 
dawk is-setturi.

Emenda 1309
Angélique Delahaye

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għall-għelejjel tal-proteini taż-
żejt għandu jissodisfa l-objettivi stabbiliti 
fid-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli 
fir-rigward tat-titjib tal-bijokarburant tal-
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koprodotti ta'dawn l-għelejjel.

Or. fr

Emenda 1310
Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Għall-finanzjament tal-għajnuna 
msemmija fit-Titolu III, Kapitolu II, 
Taqsima 2, Subtaqsima 1a, l-Istati 
Membri se jużaw 15 % tal-ammont muri 
fl-Anness VII. 

Or. es

Emenda 1311
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-pagamenti mill-ewwel pilastru, 
inkluż l-appoġġ akkoppjat, għandhom 
ikunu limitati għal kull ettaru u 
benefiċjarju għall-ekwivalenti tad-doppju 
tal-medja tal-pagamenti diretti tal-UE 
għal kull ettaru.

Or. en

Emenda 1312
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-allokazzjonijiet finanzjarji 
indikattivi għall-ekoskemi msemmija fl-
Artikolu 28 għandhom ikunu mill-inqas 
30 % fl-2021 u l-2022, 40 % fl-2023 u l-
2024, 50 % fl-2025 u l-2026 u 60 % fl-
2027.

Or. en

Emenda 1313
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Il-fondi tal-PAK ma għandhomx 
jintużaw biex jiffinanzjaw jew jappoġġaw 
operazzjonijiet ikkonċentrati ta' tmigħ tal-
annimali.

Or. en

Emenda 1314
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK 
tagħhom l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
li jużaw ċertu sehem tal-allokazzjoni mill-
FAEŻR bħala ingranaġġ għall-appoġġ u 
biex itejbu l-Proġetti Strateġiċi tan-Natura 
integrati kif definit fir-[Regolament LIFE] 
u biex jiffinanzjaw l-azzjonijiet fir-rigward 
tal-mobbiltà għat-tagħlim transnazzjonali 
tal-persuni fil-qasam tal-iżvilupp agrikolu 
u rurali b’attenzjoni fuq il-bdiewa 

7. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK 
tagħhom l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
li jużaw ċertu sehem tal-allokazzjoni mill-
FAEŻR bħala ingranaġġ għall-appoġġ u 
biex itejbu l-Proġetti Strateġiċi tan-Natura 
integrati kif definit fir-[Regolament LIFE] 
u biex jiffinanzjaw l-azzjonijiet fir-rigward 
tal-mobbiltà għat-tagħlim transnazzjonali 
tal-persuni fil-qasam tal-iżvilupp agrikolu 
u rurali b'attenzjoni fuq il-bdiewa 
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żgħażagħ, skont ir-[Regolament Erasmus]. żgħażagħ, skont ir-[Regolament Erasmus], 
u n-nisa fiż-żoni rurali.

Or. sv

Emenda 1315
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Mill-inqas 10 % tal-ammonti 
stabbiliti fl-Anness VII għandhom ikunu 
riżervati biex jappoġġaw skemi volontarji 
għall-klima u l-ambjent (ekoskemi) skont 
l-Artikolu 28.

Or. en

Emenda 1316
Jadwiga Wiśniewska

Proposta għal regolament
Artikolu 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 87 imħassar

It-traċċar tan-nefqa relatata mal-klima

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.

2. Il-kontribut lejn il-mira tan-nefqa 
għandu jiġi stmat permezz tal-
applikazzjoni ta' piżijiet speċifiċi 
differenzjati fuq il-bażi ta' jekk l-appoġġ 
jagħmilx kontribut sinifikanti jew 
moderat lejn l-objettivi tat-tibdil fil-klima. 
Dawn il-piżijiet għandhom ikunu kif ġej:
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a) 40 % għan-nefqa taħt l-Appoġġ 
għall-Introjtu Bażiku għas-Sostenibbiltà u 
l-Appoġġ għall-Introjtu Komplementari 
msemmija fit-Titolu III, il-Kapitolu II, it-
Taqsima II, is-Subtaqsimiet 2 u 3;

b) 100 % għan-nefqa taħt l-iskemi 
għall-klima u għall-ambjent imsemmija 
fit-Titolu III, il-Kapitolu II, it-Taqsima II, 
is-Subtaqsima 4;

c) 100 % għan-nefqa għall-interventi 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 86(2);

d) 40 % għan-nefqa għar-
restrizzjonijiet naturali jew speċifiċi għaż-
żona msemmija fl-Artikolu 66.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Meta titqies is-suppożizzjoni fir-rigward tas-simplifikazzjoni tal-PAK tal-ġejjieni, l-
introduzzjoni ta' regolamenti relatati mar-rapportar tan-nefqa fuq il-klima tidher li hija 
ġġustifikata. B'mod partikolari, meta jitqies li (b'mod analoġiku għall-perjodu ta' 
programmar attwali), l-abbozz tar-regolament jistabbilixxi dispożizzjonijiet għal livelli 
minimi ta' monitoraġġ tan-nefqa għall-ambjent u għall-klima (mill-inqas 30 % tal-fondi mill-
Pilastru 2). Għalhekk, l-introduzzjoni ta' traċċar addizzjonali tan-nefqa relatata mal-klima 
tidher li mhijiex iġġustifikata.

Emenda 1317
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-traċċar tan-nefqa relatata mal-
klima

It-traċċar tan-nefqa relatata mal-klima, 
mal-bijodiversità u mal-ġlieda kontra t-
tniġġis imxerred

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-ekoloġizzazzjoni tal-baġit Ewropew jenħtieġ li ma tirrigwardax biss il-klima iżda wkoll il-
bijodiversità u l-ġlieda kontra t-tniġġis imxerred, fejn huwa importanti wkoll li jiġi ttraċċat il-
kontribut tal-PAK, bħal fil-politiki Ewropej kollha, għall-kisba tal-objettivi. 

Emenda 1318
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-traċċar tan-nefqa relatata mal-klima It-traċċar tan-nefqa relatata mal-ambjent u 
mal-klima

Or. en

Emenda 1319
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

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 u komuni. Il-
Kummissjoni għandha tirrapporta 
regolarment dwar il-progress lejn l-
integrazzjoni tal-azzjoni klimatika, inkluż 
l-ammont tan-nefqa. Is-sejbiet għandhom 
jiġu ppreżentati fir-reviżjoni tas-sena 
annwali kif stabbilit fl-Artikolu 122.

Or. en

Emenda 1320
Françoise Grossetête
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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, tal-
bijodiversità u tal-ġlieda kontra t-tniġġis 
imxerred bl-użu ta'metodoloġija sempliċi u 
komuni.

Or. fr

Emenda 1321
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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 ambjentali u tat-tibdil fil-
klima bl-użu ta' metodoloġija sempliċi, 
xierqa u komuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li ssir valutazzjoni mill-Kummissjoni, bl-użu ta' metodoloġija xierqa, li għandha 
x'taqsam man-nefqa fuq il-klima u l-ambjent inġenerali.

Emenda 1322
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 1
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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, ibbażata 
fuq l-evidenza u komuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jenħtieġ li jsir bl-aktar mod preċiż possibbli biex tingħata assigurazzjoni ta' nfiq tajjeb 
tal-fondi tal-UE. Il-PAK jenħtieġ li tħallas għar-riżultati, mhux għall-kliem fieraħ maħsub 
biex jimpressjona.

Emenda 1323
Estefanía Torres Martínez

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-metodoloġija għall-infiq relatat 
mal-klima jenħtieġ li tqis it-tnaqqis tal-
emissjonijiet u ż-żieda fil-qbid tal-
karbonju li huma mistennija li jiġu 
prodotti mill-miżuri inklużi fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-Istati Membri, u żviluppati 
b’konsultazzjoni mal-Aġenzija Ewropea 
tal-Ambjent u l-Istati Membri.

Or. es

Emenda 1324
Estefanía Torres Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 1b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-metodoloġija għall-infiq 
ambjentali jenħtieġ li tqis it-titjib fl-
impatti tal-agrikoltura fuq in-natura li 
huma mistennija li jikkonformaw mal-
miżuri inklużi fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-
Istati Membri, u żviluppati 
f’konsultazzjoni mal-Aġenzija Ewropea 
tal-Ambjent u l-Istati Membri.

Or. es

Emenda 1325
Estefanía Torres Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribut lejn il-mira tan-nefqa 
għandu jiġi stmat permezz tal-
applikazzjoni ta'piżijiet speċifiċi 
differenzjati fuq il-bażi ta'jekk l-appoġġ 
jagħmilx kontribut sinifikanti jew 
moderat lejn l-objettivi tat-tibdil fil-klima. 
Dawn il-piżijiet għandhom ikunu kif ġej:

imħassar

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

(b) 100 % għan-nefqa taħt l-iskemi 
għall-klima u għall-ambjent imsemmija 
fit-Titolu III, il-Kapitolu II, it-Taqsima II, 
is-Subtaqsima 4;

(c) 100 % għan-nefqa għall-interventi 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 86(2);

(d) 40 % għan-nefqa għar-
restrizzjonijiet naturali jew speċifiċi għaż-
żona msemmija fl-Artikolu 66.
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Or. es

Emenda 1326
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribut lejn il-mira tan-nefqa 
għandu jiġi stmat permezz tal-
applikazzjoni ta' piżijiet speċifiċi 
differenzjati fuq il-bażi ta' jekk l-appoġġ 
jagħmilx kontribut sinifikanti jew 
moderat lejn l-objettivi tat-tibdil fil-klima. 
Dawn il-piżijiet għandhom ikunu kif ġej:

2. 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. 

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-
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. 

Or. en

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. L-istimi peżati kif proposti 
mill-Kummissjoni jirriskjaw li jnaqqsu l-ambizzjoni ġenerali tal-Unjoni għall-klima, peress li 
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ma jistax jiġi vverifikat jekk in-nefqiet differenti fil-fatt iwasslux għal xi impatt fuq il-klima.

Emenda 1327
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribut lejn il-mira tan-nefqa 
għandu jiġi stmat permezz tal-
applikazzjoni ta'piżijiet speċifiċi 
differenzjati fuq il-bażi ta'jekk l-appoġġ 
jagħmilx kontribut sinifikanti jew moderat 
lejn l-objettivi tat-tibdil fil-klima. Dawn il-
piżijiet għandhom ikunu kif ġej:

2. Il-kontribut lejn il-mira tan-nefqa 
għandu jiġi stmat permezz tal-
applikazzjoni ta'piżijiet speċifiċi 
differenzjati fuq il-bażi ta'jekk l-appoġġ 
jagħmilx kontribut sinifikanti jew moderat 
lejn l-objettivi tat-tibdil fil-klima, tal-
bijodiversità u tal-ġlieda kontra t-tniġġis 
imxerred. Dawn il-piżijiet għandhom 
ikunu kif ġej:

Or. fr

Emenda 1328
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribut lejn il-mira tan-nefqa 
għandu jiġi stmat permezz tal-
applikazzjoni ta' piżijiet speċifiċi 
differenzjati fuq il-bażi ta' jekk l-appoġġ 
jagħmilx kontribut sinifikanti jew moderat 
lejn l-objettivi tat-tibdil fil-klima. Dawn il-
piżijiet għandhom ikunu kif ġej:

2. Il-kontribut lejn il-mira tan-nefqa 
għandu jiġi stmat permezz tal-
applikazzjoni ta' piżijiet speċifiċi
differenzjati fuq il-bażi ta' jekk l-appoġġ 
jagħmilx kontribut sinifikanti jew moderat 
lejn l-objettivi tat-tibdil fil-klima u jiġi 
kkomplementat mis-sistema tal-Unjoni 
tal-indikaturi tal-klima. Dawn il-piżijiet 
għandhom ikunu kif ġej:

Or. en

Emenda 1329
Bas Eickhout
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Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 1330
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 100 % għan-nefqa taħt l-iskemi 
għall-klima u għall-ambjent imsemmija 
fit-Titolu III, il-Kapitolu II, it-Taqsima II, 
is-Subtaqsima 4;

imħassar

Or. en

Emenda 1331
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 100 % għan-nefqa għall-interventi 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 86(2);

imħassar

Or. en
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Emenda 1332
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 100 % għan-nefqa għall-interventi 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 86(2);

(c) 100 % għan-nefqa għall-interventi 
msemmija fl-Artikoli 65 u 67;

Or. en

Emenda 1333
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) 100 % għan-nefqa fuq l-appoġġ 
għall-għelejjel tal-proteini skont it-
Titolu III, il-Kapitolu II, it-Taqsima 2, is-
Subtaqsima 1;

Or. en

Emenda 1334
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 40 % għan-nefqa għar-
restrizzjonijiet naturali jew speċifiċi għaż-
żona msemmija fl-Artikolu 66.

imħassar

Or. en
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Emenda 1335
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 40 % għan-nefqa għar-
restrizzjonijiet naturali jew speċifiċi għaż-
żona msemmija fl-Artikolu 66.

(d) 60 % għan-nefqa għar-
restrizzjonijiet naturali jew speċifiċi għaż-
żona msemmija fl-Artikolu 66.

Or. en

Emenda 1336
Stefan Eck

Proposta għal regolament
Artikolu 87a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 87a

It-traċċar tan-nefqa relatata mal-
benesseri tal-annimali 

1. Abbażi tal-informazzjoni pprovduta 
mill-Istati Membri, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa l-kontribut tal-politika 
għall-objettiv tal-benesseri tal-annimali 
bl-użu ta' metodoloġija sempliċi u 
komuni. 

2. Il-kontribut lejn il-mira tan-nefqa 
għandu jiġi stmat permezz tal-
applikazzjoni ta' piżijiet speċifiċi 
differenzjati fuq il-bażi ta' jekk l-appoġġ 
jagħmilx kontribut sinifikanti jew 
moderat lejn l-objettiv tal-benesseri tal-
annimali. 

L-ippeżar għandu jkun kif ġej: (a) 100 % 
għan-nefqa għall-interventi msemmija fl-
Artikolu 86(3) (b) 30 % għan-nefqa taħt l-
iskemi għall-klima u għall-ambjent 
imsemmija fit-Titolu III, il-Kapitolu II, it-
taqsima II, is-subtaqsima 4. 
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Or. en

Emenda 1337
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu allokazzjoni finanzjarja 
indikattiva għal kull intervent. Għal kull 
intervent, il-multiplikazzjoni tal-ammont 
unitarju ppjanat, mingħajr l-applikazzjoni 
tal-perċentwal tal-varjazzjoni msemmi fl-
Artikolu 89, u l-outputs ippjanati, għandha 
tkun ugwali għal din l-allokazzjoni 
finanzjarja indikattiva.

1. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu allokazzjoni finanzjarja 
indikattiva għal kull intervent, f'koerenza 
mal-Artikoli 28(1) u 86(2). Għal kull 
intervent, il-multiplikazzjoni tal-ammont 
unitarju ppjanat, mingħajr l-applikazzjoni 
tal-perċentwal tal-varjazzjoni msemmi fl-
Artikolu 89, u l-outputs ippjanati, għandha 
tkun ugwali għal din l-allokazzjoni 
finanzjarja indikattiva.

Or. en

Emenda 1338
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-pagamenti diretti diżakkoppjati u 
l-appoġġ għall-introjtu akkoppjat 
imsemmija fil-Kapitolu II tat-Titolu III;

(a) il-pagamenti diretti diżakkoppjati, 
ħlief għal skemi għall-klima u għall-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 28, u l-
appoġġ għall-introjtu akkoppjat imsemmija 
fil-Kapitolu II tat-Titolu III;

Or. en

Emenda 1339
Bas Eickhout
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Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sa 15 % tal-allokazzjoni tal-
pagamenti diretti tal-Istati Membri 
stabbilita fl-Anness IV wara tnaqqis tal-
allokazzjoni għall-qoton stabbiliti fl-
Anness VI għas-snin kalendarji 2021 sa 
2026 lill-allokazzjoni tal-Istat Membru 
għall-FAEŻR fis-snin finanzjarji 2022 –
2027; jew

(a) sa 20 % tal-allokazzjoni tal-
pagamenti diretti tal-Istati Membri 
stabbilita fl-Anness IV wara tnaqqis tal-
allokazzjoni għall-qoton stabbiliti fl-
Anness VI għas-snin kalendarji 2021 sa 
2026 lill-allokazzjoni tal-Istat Membru 
għall-FAEŻR fis-snin finanzjarji 2022 –
2027; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pagamenti tal-FAEŻR huma ġeneralment aktar immirati lejn il-kisba tal-għanijiet mill-
pagamenti tal-FAEG. Sabiex jiġi żgurat li l-PAK tilħaq l-objettivi tagħha, l-allokazzjonijiet 
jenħtieġ li jitħallew biss jiġu ttrasferiti lejn l-allokazzjonijiet tal-FAEŻR aktar orjentati lejn 
ir-riżultati.

Emenda 1340
Karl-Heinz Florenz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 1341
Bas Eickhout
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Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pagamenti tal-FAEŻR huma ġeneralment aktar immirati lejn il-kisba tal-għanijiet mill-
pagamenti tal-FAEG. Sabiex jiġi żgurat li l-PAK tilħaq l-objettivi tagħha, l-allokazzjonijiet 
jenħtieġ li jitħallew biss jiġu ttrasferiti lejn l-allokazzjonijiet tal-FAEŻR aktar orjentati lejn 
ir-riżultati.

Emenda 1342
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Appoġġ għall-miżuri relatati mal-ambjent u l-klima fil-pilastru II

Emenda 1343
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries
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Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) sa 15 % tal-allokazzjoni għall-
FAEŻR tal-Istat Membru fis-snin 
finanzjarji 2022 – 2027 lill-allokazzjoni
għall-iskemi għall-klima u għall-ambjent 
tal-Istat Membru kif stabbilita fl-
Artikolu 28.

Or. en

Emenda 1344
Jadwiga Wiśniewska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) sa 25 % tal-allokazzjoni għall-
FAEŻR tal-Istat Membru fis-snin 
finanzjarji 2022 – 2027 lill-allokazzjoni 
tal-pagamenti diretti tal-Istat Membru 
stabbilita fl-Anness IV għas-snin kalendarji 
2021 sa 2026.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu mmirati r-riżultati tal-implimentazzjoni tal-mudell il-ġdid tal-implimentazzjoni, 
dan jirrikjedi li l-Istati Membri jingħataw biżżejjed flessibbiltà.

Emenda 1345
Christophe Hansen

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) sa 20 % tal-allokazzjoni għall-
FAEŻR tal-Istat Membru fis-snin 
finanzjarji 2022 – 2027 lill-allokazzjoni 
tal-pagamenti diretti tal-Istat Membru 
stabbilita fl-Anness IV għas-snin kalendarji 
2021 sa 2026.

Or. en

Emenda 1346
Susanne Melior

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perċentwal ta'trasferiment mill-
allokazzjoni tal-pagamenti diretti tal-Istat 
Membru lill-allokazzjoni tiegħu għall-
FAEŻR imsemmi fl-ewwel subparagrafu 
jista'jiżdied bi:

imħassar

(a) sa 15 punti perċentwali dejjem 
jekk l-Istati Membri jużaw iż-żieda 
korrispondenti għall-interventi ffinanzjati 
mill-FAEŻR li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
msemmija fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1);

(b) sa 2 punti perċentwali dejjem jekk 
l-Istati Membri jużaw iż-żieda 
korrispondenti skont il-punt (b) tal-
Artikolu 86(4).

Or. de

Emenda 1347
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sa 15 punti perċentwali dejjem jekk 
l-Istati Membri jużaw iż-żieda 
korrispondenti għall-interventi ffinanzjati 
mill-FAEŻR li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
msemmija fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1);

(a) sa 30 punt perċentwali dejjem jekk 
l-Istati Membri jużaw iż-żieda 
korrispondenti għall-interventi ffinanzjati 
mill-FAEŻR li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
msemmija fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1);

Or. en

Emenda 1348
Susanne Melior

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-perċentwal ta'trasferiment mill-
allokazzjoni tal-pagamenti diretti tal-Istat 
Membru lill-allokazzjoni tiegħu għall-
FAEŻR imsemmi fl-ewwel paragrafu 
jista'jiżdied kif ġej:

(a) sa 50 punt perċentwali dejjem jekk l-
Istati Membri jużaw iż-żieda 
korrispondenti għall-interventi ffinanzjati 
mill-FAEŻR li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
msemmija fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1);

(a) sa 2 punti perċentwali dejjem jekk l-
Istati Membri jużaw iż-żieda 
korrispondenti skont il-punt (b) tal-
Artikolu 86(4).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Appoġġ għall-miżuri relatati mal-ambjent u l-klima fil-pilastru II
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Emenda 1349
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK skont dan ir-
Regolament biex jimplimentaw l-appoġġ 
mill-Unjoni ffinanzjat mill-FAEG u mill-
FAEŻR għall-kisba tal-objettivi speċifiċi 
stabbiliti fl-Artikolu 6.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK skont dan ir-
Regolament u skont l-Artikolu 4 ta' dan 
ir-Regolament biex jimplimentaw l-
appoġġ mill-Unjoni ffinanzjat mill-FAEG 
u mill-FAEŻR għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

Or. de

Emenda 1350
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrateġiji ta' intervent tal-Istati Membri 
individwali skont l-Artikolu 95(1)(b) u l-
Artikolu 97 ta' dan ir-Regolament 
għandhom jingħataw lill-Kummissjoni 
taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri u 
għandhom jiġu implimentati mill-
Kummissjoni bħala inventarju tal-UE.

Or. de

Emenda 1351
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq il-bażi tal-analiżi SWOT imsemmija Fuq il-bażi tal-analiżi SWOT imsemmija 



PE632.145v01-00 110/153 AM\1172552MT.docx

MT

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

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

Or. en

Emenda 1352
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1353
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Pjan Strateġiku tal-PAK għandu 
jkopri l-perjodu mill-1 ta'Jannar 2021 sal-
31 ta'Diċembru 2027.

Kull Pjan Strateġiku tal-PAK għandu jsir 
effettiv sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' 
din ir-riforma.

Or. de

Emenda 1354
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
istrateġiji ta' intervent stabbiliti mill-Istati 
Membri skont l-Artikolu 95b ta' dan ir-
Regolament jitqiesu fl-inventarju tal-UE. 

Or. de

Emenda 1355
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-
koerenza tal-inventarju tal-UE, li għandu 
jibbaża fuq l-istrateġiji ta' intervent 
imsemmija fl-Artikolu 95b ippreżentati 
mill-Istati Membri sabiex jintlaħqu l-
objettivi rilevanti ta' dan ir-Regolament.

Or. de

Emenda 1356
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic
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Proposta għal regolament
Artikolu 92 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aktar ambizzjoni fir-rigward tal-objettivi 
relatati mal-ambjent u mal-klima

Aktar ambizzjoni fir-rigward tal-objettivi 
relatati mal-ambjent, mal-klima u mal-
benessri tal-annimali

Or. sv

Emenda 1357
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom u b’mod partikolari permezz 
tal-elementi tal-istrateġija tal-interventi 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 97(2), l-
Istati Membri għandhom jimmiraw li 
jagħmlu kontribut ġenerali akbar għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi relatati mal-
ambjent u mal-klima stipulati fil-punti 
(d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1) b’paragun 
mal-kontribut ġenerali li jkun sar għall-
kisba tal-objettiv stipulat fil-punt (b) tal-
ewwel subparagrafu tal-Artikolu 110(2) 
tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 
permezz tal-appoġġ taħt il-FAEG u l-
FAEŻR fil-perjodu mill-2014 sal-2020.

1. Permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom u b’mod partikolari permezz 
tal-elementi tal-istrateġija tal-interventi 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 97(2), 
meta mqabbla mas-sehem baġitarju 
ġenerali meħtieġ biex jintlaħaq l-objettiv 
imsemmi fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 110(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1306/2013 
b'appoġġ mill-FAEG u mill-FAEŻR 
matul il-perjodu bejn l-2014 u l-2020, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu sehem 
baġitarju ġenerali akbar biex jintlaħqu l-
objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u l-
klima msemmija fl-Artikolu 6(1)(d), (e) u 
(f). L-Istati Membri għandhom jallokaw 
il-proporzjon ta' approprjazzjonijiet 
allokati għal kull miżura kif ġej:

(a) il-miżuri previsti fl-Artikolu 28 ta' dan 
ir-Regolament għandhom jintrabtu mal-
Artikolu 43 tar-Regolament (UE) 
Nru 1307/2013

(b) l-interventi skont l-Artikolu 65, l-
Artikolu 67 u l-Artikolu 68(4)(a) ta' dan 
ir-Regolament għandhom jintrabtu mal-
Artikolu 17(d), l-Artikolu 21 sa 23, l-
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Artikolu 25 u l-Artikolu 34 tar-
Regolament (UE) Nru 1305/2013.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Allokazzjoni għall-ambjent u l-klima

Emenda 1358
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom u b'mod partikolari permezz 
tal-elementi tal-istrateġija tal-interventi 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 97(2), l-
Istati Membri għandhom jimmiraw li 
jagħmlu kontribut ġenerali akbar għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi relatati mal-
ambjent u mal-klima stipulati fil-punti (d), 
(e) u (f) tal-Artikolu 6(1) b'paragun mal-
kontribut ġenerali li jkun sar għall-kisba 
tal-objettiv stipulat fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 110(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1306/2013 permezz 
tal-appoġġ taħt il-FAEG u l-FAEŻR fil-
perjodu mill-2014 sal-2020.

1. Permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom u b'mod partikolari permezz 
tal-elementi tal-istrateġija tal-interventi 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 97(2), l-
Istati Membri għandhom jimmiraw li 
jagħmlu kontribut ġenerali akbar għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi relatati mal-
ambjent u mal-klima stipulati fil-punti (d), 
(e) u (f) tal-Artikolu 6(1) b'paragun mal-
kontribut ġenerali li jkun sar għall-kisba 
tal-objettiv stipulat fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 110(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1306/2013 permezz 
tal-appoġġ taħt il-FAEG u l-FAEŻR fil-
perjodu mill-2014 sal-2020. Il-pagamenti 
għall-konverżjoni organika u l-
manutenzjoni fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK taħt l-Artikoli 28 u 65 ta' dan ir-
Regolament għandhom jaqbżu l-
pagamenti totali magħmula qabel l-2021 
taħt l-Iżvilupp Rurali lil bdiewa organiċi, 
ikkalkulati bħala medja annwali bl-użu 
ta' prezzijiet kostanti.

Or. en
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Emenda 1359
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom u b'mod partikolari permezz 
tal-elementi tal-istrateġija tal-interventi 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 97(2), l-
Istati Membri għandhom jimmiraw li 
jagħmlu kontribut ġenerali akbar għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi relatati mal-
ambjent u mal-klima stipulati fil-punti (d), 
(e) u (f) tal-Artikolu 6(1) b'paragun mal-
kontribut ġenerali li jkun sar għall-kisba 
tal-objettiv stipulat fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 110(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1306/2013 permezz 
tal-appoġġ taħt il-FAEG u l-FAEŻR fil-
perjodu mill-2014 sal-2020.

1. Permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom u b'mod partikolari permezz 
tal-elementi tal-istrateġija tal-interventi 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 97(2), l-
Istati Membri għandhom jimmiraw li fil-
livell tal-Unjoni jagħmlu kontribut ġenerali 
akbar għall-kisba tal-objettivi speċifiċi 
relatati mal-ambjent u mal-klima stipulati 
fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1) 
b'paragun mal-kontribut ġenerali li jkun sar 
għall-kisba tal-objettiv stipulat fil-punt (b) 
tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 110(2) 
tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 
permezz tal-appoġġ taħt il-FAEG u l-
FAEŻR fil-perjodu mill-2014 sal-2020, kif 
ukoll jimmiraw li jżommu kundizzjonijiet 
ekwivalenti ta' kompetizzjoni bejn il-
bdiewa minn Stati Membri differenti.

Or. en

Emenda 1360
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom u b'mod partikolari permezz 
tal-elementi tal-istrateġija tal-interventi 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 97(2), l-
Istati Membri għandhom jimmiraw li 
jagħmlu kontribut ġenerali akbar għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi relatati mal-
ambjent u mal-klima stipulati fil-punti (d), 
(e) u (f) tal-Artikolu 6(1) b'paragun mal-

1. Permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom u b'mod partikolari permezz 
tal-elementi tal-istrateġija tal-interventi 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 97(2), l-
Istati Membri għandhom jimmiraw li 
jagħmlu kontribut ġenerali akbar għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi relatati mal-
ambjent, mal-klima u mal-benesseri tal-
annimali stipulati fil-punti (d), (e), (f) u 
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kontribut ġenerali li jkun sar għall-kisba 
tal-objettiv stipulat fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 110(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1306/2013 permezz 
tal-appoġġ taħt il-FAEG u l-FAEŻR fil-
perjodu mill-2014 sal-2020.

(ia) tal-Artikolu 6(1) b'paragun mal-
kontribut ġenerali li jkun sar għall-kisba 
tal-objettiv stipulat fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 110(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1306/2013 permezz 
tal-appoġġ taħt il-FAEG u l-FAEŻR fil-
perjodu mill-2014 sal-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aħħar Ewrobarometru Speċjali dwar il-Benesseri tal-Annimali (nru 442) żvela li 82 % taċ-
ċittadini tal-UE kienu jemmnu li l-benesseri tal-annimali mrobbija jenħtieġ li jkun protett 
aħjar. Aktar ambizzjoni f'dan il-qasam tidher xierqa u neċessarja.

Emenda 1361
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom u b’mod partikolari permezz 
tal-elementi tal-istrateġija tal-interventi 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 97(2), l-
Istati Membri għandhom jimmiraw li 
jagħmlu kontribut ġenerali akbar għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi relatati mal-
ambjent u mal-klima stipulati fil-punti (d), 
(e) u (f) tal-Artikolu 6(1) b’paragun mal-
kontribut ġenerali li jkun sar għall-kisba 
tal-objettiv stipulat fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 110(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1306/2013 permezz 
tal-appoġġ taħt il-FAEG u l-FAEŻR fil-
perjodu mill-2014 sal-2020.

1. Permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom u b’mod partikolari permezz 
tal-elementi tal-istrateġija tal-interventi 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 97(2), l-
Istati Membri għandhom jimmiraw li 
jagħmlu kontribut ġenerali akbar għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi relatati mal-
ambjent, mal-klima u mal-benessri tal-
annimali stipulati fil-punti (d), (e), (f) u 
(ia) tal-Artikolu 6(1) b’paragun mal-
kontribut ġenerali li jkun sar għall-kisba 
tal-objettiv stipulat fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 110(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1306/2013 permezz 
tal-appoġġ taħt il-FAEG u l-FAEŻR fil-
perjodu mill-2014 sal-2020.

Or. sv
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Ġustifikazzjoni

L-aħħar stħarriġ tal-Ewrobarometru wera li 82 % taċ-ċittadini tal-UE jemmnu li l-benessri 
tal-annimali tar-razzett jenħtieġ li tiżdied. Għalhekk, huwa raġonevoli li dan isir permezz ta' 
livell ogħla ta' ambizzjoni fil-PAK.

Emenda 1362
Merja Kyllönen

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom u b'mod partikolari permezz 
tal-elementi tal-istrateġija tal-interventi 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 97(2), l-
Istati Membri għandhom jimmiraw li
jagħmlu kontribut ġenerali akbar għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi relatati mal-
ambjent u mal-klima stipulati fil-punti (d), 
(e) u (f) tal-Artikolu 6(1) b'paragun mal-
kontribut ġenerali li jkun sar għall-kisba 
tal-objettiv stipulat fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 110(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1306/2013 permezz 
tal-appoġġ taħt il-FAEG u l-FAEŻR fil-
perjodu mill-2014 sal-2020.

1. Permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom u b'mod partikolari permezz 
tal-elementi tal-istrateġija tal-interventi 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 97(2), l-
Istati Membri għandhom jagħmlu kontribut 
ġenerali akbar għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stipulati fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) b'paragun mal-kontribut 
ġenerali li jkun sar għall-kisba tal-objettiv 
stipulat fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu 
tal-Artikolu 110(2) tar-Regolament (UE) 
Nru 1306/2013 permezz tal-appoġġ taħt il-
FAEG u l-FAEŻR fil-perjodu mill-2014 
sal-2020.

Or. en

Emenda 1363
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom u b'mod partikolari permezz 
tal-elementi tal-istrateġija tal-interventi 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 97(2), l-
Istati Membri għandhom jimmiraw li

1. Permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom u b'mod partikolari permezz 
tal-elementi tal-istrateġija tal-interventi 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 97(2), l-
Istati Membri għandhom jagħmlu kontribut 



AM\1172552MT.docx 117/153 PE632.145v01-00

MT

jagħmlu kontribut ġenerali akbar għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi relatati mal-
ambjent u mal-klima stipulati fil-punti (d), 
(e) u (f) tal-Artikolu 6(1) b'paragun mal-
kontribut ġenerali li jkun sar għall-kisba 
tal-objettiv stipulat fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 110(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1306/2013 permezz 
tal-appoġġ taħt il-FAEG u l-FAEŻR fil-
perjodu mill-2014 sal-2020.

ġenerali akbar għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stipulati fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) b'paragun mal-kontribut 
ġenerali li jkun sar għall-kisba tal-objettiv 
stipulat fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu 
tal-Artikolu 110(2) tar-Regolament (UE) 
Nru 1306/2013 permezz tal-appoġġ taħt il-
FAEG u l-FAEŻR fil-perjodu mill-2014 
sal-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK jenħtieġ li jżidu l-ambizzjoni, u, billi l-pagamenti għandhom 
ikunu bbażati fuq ir-riżultati, il-pjanijiet jenħtieġ li jiġu żviluppati biex jiżguraw titjib reali -
mhux biss jimmiraw lejn titjib.

Emenda 1364
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom u b'mod partikolari permezz 
tal-elementi tal-istrateġija tal-interventi 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 97(2), l-
Istati Membri għandhom jimmiraw li
jagħmlu kontribut ġenerali akbar għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi relatati mal-
ambjent u mal-klima stipulati fil-punti (d), 
(e) u (f) tal-Artikolu 6(1) b'paragun mal-
kontribut ġenerali li jkun sar għall-kisba 
tal-objettiv stipulat fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 110(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1306/2013 permezz 
tal-appoġġ taħt il-FAEG u l-FAEŻR fil-
perjodu mill-2014 sal-2020.

1. Permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom u b'mod partikolari permezz 
tal-elementi tal-istrateġija tal-interventi 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 97(2), l-
Istati Membri għandhom jagħmlu kontribut 
ġenerali akbar għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stipulati fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1) b'paragun mal-kontribut 
ġenerali li jkun sar għall-kisba tal-objettiv 
stipulat fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu 
tal-Artikolu 110(2) tar-Regolament (UE) 
Nru 1306/2013 permezz tal-appoġġ taħt il-
FAEG u l-FAEŻR fil-perjodu mill-2014 
sal-2020.

Or. en
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Emenda 1365
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-pagamenti għall-konverżjoni 
organika u l-manutenzjoni fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK taħt l-Artikoli 28 u 65 
ta' dan ir-Regolament għandhom jaqbżu 
l-pagamenti totali magħmula qabel l-2021 
taħt l-Iżvilupp Rurali lil bdiewa organiċi, 
ikkalkulati bħala medja annwali bl-użu 
ta' prezzijiet kostanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-biedja organika hija mod importanti biex jinkisbu l-għanijiet ambjentali u tas-soċjetà. Fl-
istess ħin, f'bosta pajjiżi, l-appoġġ għas-settur kien limitat u jinsab fir-riskju li jkompli 
jitnaqqas fil-futur. Għalhekk, huwa importanti li jkun inkluż rekwiżit biex ma mmorrux lura 
mill-ambizzjoni għat-tranżizzjoni lejn l-organiku.

Emenda 1366
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jispjegaw, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
disponibbli, kif għandhom l-intenzjoni
jiksbu l-kontribut ġenerali akbar stabbilit 
fil-paragrafu 1. Dik l-ispjegazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq informazzjoni 
rilevanti bħal pereżempju l-elementi 
msemmija fil-punti (a) sa (f) tal-
Artikolu 95(1) u fil-punt (b) tal-
Artikolu 95(2).

2. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jispjegaw, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
disponibbli, kif għandhom l-intenzjoni 
jiksbu l-kontribut ġenerali akbar stabbilit 
fil-paragrafu 1. Dik l-ispjegazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq informazzjoni 
rilevanti bħal pereżempju l-elementi 
msemmija fil-punti (a) sa (f) tal-
Artikolu 95(1) u fil-punt (b) tal-
Artikolu 95(2). Fejn rilevanti, l-Istati 
Membri jistgħu jieħdu miżuri speċifiċi 
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biex jilħqu l-miri stabbiliti fl-Artikolu 91. 
Miżuri bħal dawn mhumiex meħtieġa li 
jkunu kontinwazzjoni diretta tal-miżuri 
eżistenti. Devjazzjonijiet minuri minn 
sena għal oħra jistgħu jiġu ttollerati bil-
kundizzjoni li jista' jiġi osservat l-progress 
lejn il-miri tal-perjodu ta' ppjanar 
strateġiku mill-1 ta' Jannar 2021 sal-
31 ta' Diċembru 2027.

Or. en

Emenda 1367
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jispjegaw, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
disponibbli, kif għandhom l-intenzjoni 
jiksbu l-kontribut ġenerali akbar stabbilit 
fil-paragrafu 1. Dik l-ispjegazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq informazzjoni 
rilevanti bħal pereżempju l-elementi 
msemmija fil-punti (a) sa (f) tal-
Artikolu 95(1) u fil-punt (b) tal-
Artikolu 95(2).

2. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jispjegaw, kif għandhom l-intenzjoni jiksbu 
l-kontribut ġenerali akbar stabbilit fil-
paragrafu 1, inkluż billi jiżguraw li l-
objettivi tagħhom stabbiliti abbażi tal-
indikaturi msemmija fl-Artikolu 91(1) 
jirrappreżentaw titjib tas-sitwazzjoni 
attwali. Dik l-ispjegazzjoni għandha tkun 
ibbażata fuq informazzjoni rilevanti bħal 
pereżempju l-elementi msemmija fil-punti 
(a) sa (f) tal-Artikolu 95(1) u fil-punti (a) u
(b) tal-Artikolu 95(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Allokazzjoni għall-ambjent u l-klima

Emenda 1368
Estefanía Torres Martínez
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Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jispjegaw, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
disponibbli, kif għandhom l-intenzjoni 
jiksbu l-kontribut ġenerali akbar stabbilit 
fil-paragrafu 1. Dik l-ispjegazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq informazzjoni 
rilevanti bħal pereżempju l-elementi 
msemmija fil-punti (a) sa (f) tal-Artikolu 
95(1) u fil-punt (b) tal-Artikolu 95(2).

2. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jispjegaw l-impatt ambjentali u klimatiku 
li beħsiebhom jiksbu sa l-2027, fuq il-bażi 
tal-għanijiet mistennija u skont l-
indikaturi tal-impatt rilevanti stabbiliti fl-
Anness I. U kif għandhom l-intenzjoni 
jiksbu l-kontribut ġenerali akbar stabbilit 
fil-paragrafu 1. Dik l-ispjegazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq informazzjoni 
rilevanti bħal pereżempju l-elementi 
msemmija fil-punti (a) sa (f) tal-
Artikolu 95(1) u fil-punt (b) tal-
Artikolu 95(2).

Or. es

Emenda 1369
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jispjegaw, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
disponibbli, kif għandhom l-intenzjoni 
jiksbu l-kontribut ġenerali akbar stabbilit 
fil-paragrafu 1. Dik l-ispjegazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq informazzjoni 
rilevanti bħal pereżempju l-elementi 
msemmija fil-punti (a) sa (f) tal-
Artikolu 95(1) u fil-punt (b) tal-
Artikolu 95(2).

2. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jispjegaw l-objettivi ambjentali u tal-klima 
li għandhom l-għan li jiksbu fil-
perjodu 2021-2027, fuq il-bażi tal-miri 
għall-indikaturi rilevanti tal-impatt 
stabbiliti fl-Anness I, u kif għandhom l-
intenzjoni jiksbu l-kontribut ġenerali akbar 
stabbilit fil-paragrafu 1. Dik l-ispjegazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq informazzjoni 
rilevanti bħal pereżempju l-elementi 
msemmija fil-punti (a) sa (f) tal-
Artikolu 95(1) u fil-punt (b) tal-
Artikolu 95(2).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għall-valutazzjoni tal-ambizzjoni ambjentali u klimatika, l-Istati Membri jenħtieġ li jużaw l-
indikaturi tal-impatt u l-miri rispettivi li jkunu stabbilew.

Emenda 1370
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jispjegaw, fuq il-bażi tal-informazzjoni
disponibbli, kif għandhom l-intenzjoni 
jiksbu l-kontribut ġenerali akbar stabbilit 
fil-paragrafu 1. Dik l-ispjegazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq informazzjoni 
rilevanti bħal pereżempju l-elementi 
msemmija fil-punti (a) sa (f) tal-
Artikolu 95(1) u fil-punt (b) tal-
Artikolu 95(2).

2. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jispjegaw, fuq il-bażi tal-aktar 
informazzjoni reċenti u affidabbli, kif 
għandhom l-intenzjoni jiksbu l-kontribut 
ġenerali akbar stabbilit fil-paragrafu 1. Dik 
l-ispjegazzjoni għandha tkun ibbażata fuq 
informazzjoni rilevanti bħal pereżempju l-
elementi msemmija fil-punti (a) sa (f) tal-
Artikolu 95(1) u fil-punt (b) tal-
Artikolu 95(2).

Or. en

Emenda 1371
Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 92a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 92a

Ambizzjoni reġjonali minima f’żoni 
b’limitazzjonijiet naturali jew 

b’limitazzjonijiet speċifiċi oħra, 
investimenti f’azjendi agrikoli u żgħażagħ

1. L-Istati Membri li, fil-perjodu 2014-
2020, għażlu programmi reġjonali għall-
iżvilupp rurali, skont id-dispożizzjonijiet 
tat-Titolu II, Kapitolu I tar-Regolament 
(UE) Nru 1305/2013, permezz tal-pjanijiet 
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strateġiċi tal-PAK tagħhom u b’mod 
partikolari, permezz tal-elementi tal-
istrateġija tal-interventi ta'żvilupp rurali 
previsti fl-Artikoli 66, 68 u 69, huma 
jenħtieġ li jikkontribwixxu, tal-inqas, 
għall-istess għanijiet u livelli ta'għajnuna 
fil-livell ta'kull wieħed mir-reġjuni 
tagħhom, fir-rigward ta'reġjuni 
b’limitazzjonijiet naturali jew 
limitazzjonijiet speċifiċi oħra, tal-
investimenti f’azjendi agrikoli u tal-
installazzjoni ta'bdiewa żgħażagħ.

2. Il-pjanijiet strateġiċi tal-PAK tal-Istati 
Membri li għalihom japplika l-
paragrafu 1 hawn fuq, jenħtieġ li 
japplikaw mutatis mutandis sistema 
ta'indikaturi u l-evalwazzjoni tagħha 
previsti fl-Artikolu 7 fil-livell ta'kull 
wieħed mir-reġjuni tagħhom, kif ukoll, 
mill-parti korrispondenti, tal-kontenut tal-
pjan strateġiku tal-PAK.

Or. es

Emenda 1372
Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-elementi tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK jiġu stabbiliti fil-livell reġjonali, l-
Istat Membru għandu jiżgura l-koerenza 
u l-konsistenza mal-elementi tal-Pjan 
Strateġiku tal-PAK stabbilit fil-livell 
nazzjonali.

imħassar

Or. en

Emenda 1373
Damiano Zoffoli
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Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-elementi tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK jiġu stabbiliti fil-livell reġjonali, l-
Istat Membru għandu jiżgura l-koerenza u 
l-konsistenza mal-elementi tal-Pjan 
Strateġiku tal-PAK stabbilit fil-livell 
nazzjonali.

Meta l-elementi tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK jiġu stabbiliti fil-livell reġjonali, l-
Istat Membru għandu jiżgura l-koerenza u 
l-konsistenza ta' dawn l-elementi tal-
iżvilupp rurali mal-elementi tal-Pjan 
Strateġiku tal-PAK stabbilit fil-livell 
nazzjonali.

Or. it

Emenda 1374
Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Pjanijiet Strateġiċi għandhom jiġu 
stabbiliti fil-livell reġjonali, u kull Stat 
Membru għandu jiżgura li l-pjanijiet 
strateġiċi reġjonali jkunu koerenti mal-
objettivi u l-indikaturi tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK stabbilit fil-livell nazzjonali.

Or. en

Emenda 1375
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw il-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK u l-annessi relatati magħhom, kemm 
fl-istadju tal-abbozz kif ukoll wara l-
approvazzjoni tagħhom, sabiex 
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jippermettu li jsir dibattitu pubbliku 
infurmat. L-Istati Membri għandhom 
jikkonsultaw lis-sħab dwar l-
arranġamenti għall-pubblikazzjoni tal-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u d-
dokumentazzjoni relatata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa, is-soċjetà ċivili u l-midja jeħtiġilhom li jkollhom aċċess għall-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK, inkluż l-abbozzi u l-verżjonijiet finali, biex jippermettu dibattitu demokratiku dwar 
kwistjonijiet li huma ċentrali għall-ħajja tan-nies, jiġifieri kif l-ikel tagħna jitkabbar. L-
"approċċ ibbażat fuq ir-riżultati" tal-Mudell il-Ġdid tat-Twettiq jeħtieġ parteċipazzjoni ċivika 
akbar biex jaħdem b'suċċess, peress li l-konformità legali ġiet imnaqqsa u huma "r-riżultati 
fil-prattika" li jgħoddu. Huwa importanti li jiġu stabbiliti r-rekwiżiti minimi ta' trasparenza 
għall-Unjoni kollha kemm hi, billi bħalissa dawn ivarjaw ħafna madwar l-UE.

Emenda 1376
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw il-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK u l-annessi relatati magħhom, kemm 
fl-istadju tal-abbozz kif ukoll wara l-
approvazzjoni tagħhom, sabiex 
jippermettu li jsir dibattitu pubbliku 
infurmat. L-Istati Membri għandhom 
jikkonsultaw lis-sħab dwar l-
arranġamenti għall-pubblikazzjoni tal-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u d-
dokumentazzjoni relatata.

Or. en

Emenda 1377
Bas Eickhout
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Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw il-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK u l-annessi relatati magħhom, kemm 
fl-istadju tal-abbozz kif ukoll wara l-
approvazzjoni tagħhom, sabiex 
jippermettu li jsir dibattitu pubbliku 
infurmat. L-Istati Membri għandhom 
jikkonsultaw lis-sħab dwar l-
arranġamenti għall-pubblikazzjoni tal-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u d-
dokumentazzjoni relatata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa, is-soċjetà ċivili u l-midja jeħtiġilhom li jkollhom aċċess għall-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK, inkluż l-abbozzi u l-verżjonijiet finali, biex jippermettu dibattitu demokratiku dwar 
kwistjonijiet li huma ċentrali għall-ħajja tan-nies, jiġifieri kif l-ikel tagħna jitkabbar. L-
"approċċ ibbażat fuq ir-riżultati" tal-Mudell il-Ġdid tat-Twettiq jeħtieġ parteċipazzjoni ċivika 
akbar biex jaħdem b'suċċess, peress li l-konformità legali ġiet imnaqqsa u huma "r-riżultati 
fil-prattika" li jgħoddu. Huwa importanti li jiġu stabbiliti r-rekwiżiti minimi ta' trasparenza 
għall-Unjoni kollha kemm hi, billi bħalissa dawn ivarjaw ħafna madwar l-UE.

Emenda 1378
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw il-pjanijiet strateġiċi 
tagħhom tal-PAK u l-annessi relatati, 
kemm bħala abbozzi kif ukoll wara l-
approvazzjoni, sabiex jiżguraw il-
possibbiltà ta' dibattitu pubbliku informat.

Or. sv
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Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa, is-soċjetà ċivili u l-midja jeħtiġilhom ikollhom aċċess għall-pjanijiet strateġiċi tal-
PAK tal-Istati Membri, inklużi l-abbozzi, biex il-persuni jkunu jistgħu jipparteċipaw 
f''dibattitu miftuħ dwar kwistjonijiet li huma ċentrali għall-ħajja tal-persuni, jiġifieri kif huwa 
prodott l-ikel tagħna.

Emenda 1379
Jadwiga Wiśniewska

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp tal-Istat Membru 
responsabbli għat-tfassil tal-Pjan
Strateġiku tal-PAK għandu jiżgura li l-
awtoritajiet kompetenti għall-ambjent u l-
klima jkunu involuti effettivament fit-
tfassil tal-aspetti ambjentali u klimatiċi 
tal-Pjan.

imħassar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-pjanijiet strateġiċi jridu jiġu kkonsultati b'mod wiesa' mas-sħab rilevanti. Għaldaqstant, 
m'hemmx il-ħtieġa li jinħolqu dispożizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw il-kwistjonijiet tal-
iżgurar tal-parteċipazzjoni effettiva tal-awtoritajiet kompetenti ambjentali u klimatiċi fl-
iżvilupp tal-aspetti ambjentali u klimatiċi tal-pjan.

Emenda 1380
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp tal-Istat Membru 
responsabbli għat-tfassil tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK għandu jiżgura li l-awtoritajiet 
kompetenti għall-ambjent u l-klima jkunu 
involuti effettivament fit-tfassil tal-aspetti 
ambjentali u klimatiċi tal-Pjan.

2. Il-korp tal-Istat Membru 
responsabbli għat-tfassil tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK għandu jiżgura li l-awtoritajiet 
kompetenti għall-ambjent u l-klima jkunu 
involuti bis-sħiħ fit-tfassil tal-elementi 
kollha tal-pjan u b'mod partikolari li 
jkunu responsabbli b'mod konġunt fir-
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rigward tal-aspetti ambjentali u klimatiċi 
tal-Pjan, inkluż meta jistabbilixxu objettivi 
ambjentali abbażi tar-riżultati u l-
indikaturi tal-impatt, l-Artikolu 28, l-
Artikolu 28a(ġdid) u l-Artikoli 65-67.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-inkorporazzjoni effettiva tal-aspetti relatati mal-klima u l-ambjent

Emenda 1381
Paul Brannen

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp tal-Istat Membru 
responsabbli għat-tfassil tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK għandu jiżgura li l-awtoritajiet 
kompetenti għall-ambjent u l-klima jkunu 
involuti effettivament fit-tfassil tal-aspetti 
ambjentali u klimatiċi tal-Pjan.

2. Il-korp tal-Istat Membru 
responsabbli għat-tfassil tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK għandu jiżgura li l-awtoritajiet 
kompetenti għall-ambjent u l-klima jkunu 
involuti bis-sħiħ fit-tfassil tal-Pjan u 
jkunu responsabbli b'mod konġunt fir-
rigward tal-aspetti ambjentali u klimatiċi 
tal-Pjan.

Or. en

Emenda 1382
Christophe Hansen

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp tal-Istat Membru 
responsabbli għat-tfassil tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK għandu jiżgura li l-awtoritajiet 
kompetenti għall-ambjent u l-klima jkunu 
involuti effettivament fit-tfassil tal-aspetti

2. Il-korp tal-Istat Membru 
responsabbli għat-tfassil tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK għandu jiżgura li l-awtoritajiet 
kompetenti għall-ambjent u l-klima kif 
ukoll il-partijiet ikkonċernati jiġu 



PE632.145v01-00 128/153 AM\1172552MT.docx

MT

ambjentali u klimatiċi tal-Pjan. kkonsultati qabel jitfasslu l-aspetti
ambjentali u klimatiċi tal-Pjan.

Or. en

Emenda 1383
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp tal-Istat Membru 
responsabbli għat-tfassil tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK għandu jiżgura li l-awtoritajiet 
kompetenti għall-ambjent u l-klima jkunu 
involuti effettivament fit-tfassil tal-aspetti 
ambjentali u klimatiċi tal-Pjan.

2. Il-korp tal-Istat Membru 
responsabbli għat-tfassil tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK għandu jiżgura li l-awtoritajiet 
kompetenti għall-ambjent u l-klima jkunu 
involuti effettivament u inklussivament fit-
tfassil tal-aspetti ambjentali u klimatiċi tal-
Pjan.

Or. en

Emenda 1384
Rory Palmer, Nicola Caputo, Paul Brannen

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp tal-Istat Membru 
responsabbli għat-tfassil tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK għandu jiżgura li l-awtoritajiet 
kompetenti għall-ambjent u l-klima jkunu 
involuti effettivament fit-tfassil tal-aspetti 
ambjentali u klimatiċi tal-Pjan.

2. Il-korp tal-Istat Membru 
responsabbli għat-tfassil tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK għandu jiżgura li l-awtoritajiet 
kompetenti għall-ambjent, il-klima u s-
saħħa jkunu involuti effettivament fit-
tfassil tal-aspetti ambjentali u klimatiċi tal-
Pjan.

Or. en

Emenda 1385
Paul Brannen
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Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 1386
Nessa Childers

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 1387
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 1388
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

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 ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-inkorporazzjoni effettiva tal-aspetti relatati mal-klima u l-ambjent

Emenda 1389
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Se tkun meħtieġa parteċipazzjoni effettiva tal-partijiet ikkonċernati u s-sħab ambjentali biex 
tkun żgurata implimentazzjoni tajba.

Emenda 1390
Bas Eickhout

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 

(c) il-korpi rilevanti li jirrappreżentaw 
is-sħab ambjentali u partijiet oħra tas-
soċjetà ċivili, b'mod partikolari dawk li l-
attivitajiet tagħhom huma relatati mal-
objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6 ta' 
din il-proposta, u l-korpi responsabbli 
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n-nondiskriminazzjoni. għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, 
id-drittijiet fundamentali, id-drittijiet tal-
persuni b'diżabilità, l-ugwaljanza bejn is-
sessi u n-nondiskriminazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-gruppi tas-soċjetà ċivili li għandhom jiġu kkonsultati huma dawk marbuta mad-disa' 
objettivi tal-Artikolu 6 inklużi rappreżentanti tal-bdiewa, organizzazzjonijiet attivi fil-
protezzjoni tal-ambjent u tal-bijodiversità, tal-ikel u tas-saħħa eċċ. Ir-referenza espliċita 
għall-Artikolu 6 tkun utli hawnhekk.

Emenda 1391
Nessa Childers

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 mhux ekonomiċi tas-soċjetà
ċivili b'mod partikolari l-NGOs 
ambjentali, u l-korpi rilevanti responsabbli 
għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, 
id-drittijiet fundamentali, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi u n-nondiskriminazzjoni.

Or. en

Emenda 1392
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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 

(c) il-korpi rilevanti li jirrappreżentaw 
l-objettivi mingħajr skop ta' qligħ tas-
soċjetà ċivili u fejn rilevanti l-korpi 
responsabbli għall-promozzjoni tal-
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fundamentali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
n-nondiskriminazzjoni.

inklużjoni soċjali, id-drittijiet 
fundamentali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
n-nondiskriminazzjoni.

Or. de

Emenda 1393
Rory Palmer, Paul Brannen, Nicola Caputo

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 
is-soċjetà ċivili u fejn rilevanti l-korpi 
responsabbli għall-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali, id-drittijiet 
fundamentali, is-saħħa pubblika, l-
ugwaljanza bejn is-sessi u n-
nondiskriminazzjoni.

Or. en

Emenda 1394
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Gruppi ta' Azzjoni Lokali jew 
aġenziji oħra ta' żvilupp subreġjonali li 
huma kapaċi jużaw fondi taħt l-intervent 
ta' LEADER.

Or. en

Emenda 1395
Bas Eickhout
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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 b'mod ugwali fit-tħejjija u fl-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK, b'mod partikolari fid-
definizzjoni tal-modalitajiet għall-
valutazzjoni tal-ħtiġijiet. L-Istati Membri 
għandhom jinvolvu wkoll lis-sħab kollha 
fid-deċiżjonijiet dwar l-iskeda u l-passi 
proċedurali involuti fit-tħejjija tal-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, u jiżguraw li 
jkun hemm biżżejjed ħin għall-
koordinazzjoni u d-dibattitu fost l-atturi 
differenti involuti. L-organizzazzjoni u l-
implimentazzjoni tas-sħubija għandhom 
isiru f'konformità mar-Regolament ta' 
Delega tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 240/2014. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sħab jeħtiġilhom jieħdu deċiżjonijiet kollettivi dwar skedi u proċeduri għat-tħejjija tal-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, peress li l-mod kif dan il-proċess huwa organizzat huwa kruċjali 
biex l-entitajiet kollha jkunu jistgħu jipparteċipaw b'mod effettiv. Ir-regoli stabbiliti fir-
Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 240/2014 dwar il-kodiċi tal-kondotta 
Ewropea dwar sħubija fil-qafas ta' Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej bħalissa 
jipprovdu ħafna aktar dettall minn dan ir-regolament, li jrid jissaħħaħ.

Emenda 1396
Nessa Childers

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.

Kull wieħed mis-sħab fil-punt (b) għandu 
jkun irrappreżentat fi proporzjon ugwali, 
u r-rappreżentanza bbilanċjata bejn (b) u 
(c) għandha tkun żgurata.
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L-Istati Membri għandhom jinvolvu lil 
dawk is-sħab matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni kollha tal-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK, inkluż permezz tal-
parteċipazzjoni fil-kumitati ta' monitoraġġ 
skont l-Artikolu 111 u jiżguraw li d-
dokumentazzjoni kollha hija kondiviża fil-
ħin u li jiġu allokati biżżejjed riżorsi 
għall-koordinazzjoni u l-faċilitazzjoni tad-
dibattitu fost il-partijiet ikkonċernati.

Or. en

Emenda 1397
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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.

Is-sħab kollha msemmija fil-punt (b) 
għandhom ikunu rrappreżentati bl-istess 
mod u għandha tiġi żgurata distribuzzjoni 
bbilanċjata bejn il-punti (b) u (c). L-Istati 
Membri għandhom jinvolvu lil dawk is-
sħab fit-tħejjija u fl-implimentazzjoni tal-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, anke billi 
jieħdu sehem fil-kumitati ta' monitoraġġ 
imsemmija fl-Artikolu 111.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-inkorporazzjoni effettiva tal-aspetti relatati mal-klima u l-ambjent

Emenda 1398
Paul Brannen

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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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 matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni kollha tal-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK, inkluż permezz tal-
parteċipazzjoni fil-kumitati ta' monitoraġġ 
skont l-Artikolu 111.

L-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni 
tas-sħubija għandhom isiru f'konformità 
mar-Regolament ta' Delega tal-
Kummissjoni (UE) Nru 240/2014.

Or. en

Emenda 1399
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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 u l-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna kwistjonijiet iseħħu matul il-fażi tal-implimentazzjoni, għalhekk jenħtieġ li jkun hemm 
referenza għall-prinċipju ta' sħubija matul din il-fażi wkoll.

Emenda 1400
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – punt 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni 
tas-sħubija għandhom isiru f'konformità 
mar-Regolament ta' Delega tal-
Kummissjoni (UE) Nru 240/2014.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni tal-Artikolu 6 tar-Regolament dwar is-Sħubija fir-rigward tal-Kodiċi ta' 
Kondotta tal-UE dwar is-Sħubiji żdiedet biex jittejjeb l-aċċess tal-partijiet ikkonċernati għall-
proċess tal-programmazzjoni tal-PAK.

Emenda 1401
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
punt ta' kuntatt għas-sħab biex tiżgura l-
aċċess dirett tagħhom għall-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 1402
Damiano Zoffoli, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ġestjoni finanzjarja soda u użu 
effettiv u effiċjenti tar-riżorsi tal-UE. 
Għandhom jipprevjenu kwalunkwe 
irregolarità jew l-użu ineffiċjenti tar-
riżorsi tal-UE. L-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jikkooperaw 
sabiex jipproteġu l-interessi finanzjarji 
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tal-Unjoni u jiżguraw konformità mar-
regoli tal-kunflitt ta' interess. Għandhom 
japplikaw miżuri preventivi kontra l-frodi, 
il-korruzzjoni u kwalunkwe attività 
illegali oħra u miżuri biex jipprevjenu 
milli jirriżultaw kunflitti ta' interess. 

Or. cs

Emenda 1403
Christophe Hansen

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) deskrizzjoni tal-elementi li 
jikkontribwixxu għall-ambjent u għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima;

Or. en

Emenda 1404
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-Anness III dwar il-konsultazzjoni 
tas-sħab;

(c) l-Anness III dwar il-konsultazzjoni 
tas-sħab u kumpilazzjoni tal-kummenti 
ppreżentati mis-sħab, u jekk u kif dawn il-
kummenti ġew ikkunsidrati mill-awtorità 
ta' ġestjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumpilazzjoni tal-kummenti żżid it-trasparenza u tiżgura li l-kontribut tas-sħab tas-soċjetà 
ċivili jkun effettiv.
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Emenda 1405
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) sommarju tal-valuri attwali u fil-
mira għall-indikaturi tal-impatt;

Or. en

Emenda 1406
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) identifikazzjoni tal-ħtiġijiet għal 
kull objettiv speċifiku stabbilit fl-
Artikolu 6 fuq il-bażi tal-evidenza mill-
analiżi SWOT. Il-ħtiġijiet kollha 
għandhom jiġu deskritti, irrispettivament 
minn jekk humiex se jiġu indirizzati 
permezz tal-Pjan Strateġiku tal-PAK jew 
le;

(b) identifikazzjoni tal-ħtiġijiet għal 
kull objettiv speċifiku stabbilit fl-
Artikolu 6 u għall-kontribuzzjoni tal-
biedja organika stabbilita fl-Artikolu 13a 
fuq il-bażi tal-evidenza mill-analiżi SWOT. 
Il-ħtiġijiet kollha għandhom jiġu deskritti, 
irrispettivament minn jekk humiex se jiġu 
indirizzati permezz tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK jew le;

Or. en

Emenda 1407
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għall-objettiv speċifiku li jiġi 
appoġġat l-introjtu vijabbli u r-reżiljenza 
tal-azjendi agrikoli kif stabbilit fil-punt (a)
tal-Artikolu 6(1), valutazzjonijiet tal-

(c) Għall-objettivi ambjentali u 
klimatiċi speċifiċi msemmija fil-punti (d), 
(e) u (f) tal-Artikolu 6(1), il-valutazzjoni 
għandha tikkonforma mal-pjanijiet 
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ħtiġijiet b'rabta mal-ġestjoni tar-riskju; ambjentali u klimatiċi nazzjonali li 
jirriżultaw mill-istrumenti leġiżlattivi 
msemmija fl-Anness XI.

Or. en

Emenda 1408
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) analiżi tal-kompromessi u tal-
kunflitti bejn l-objettivi u l-istrumenti, u 
kif l-Istati Membri beħsiebhom 
inaqqsuhom jew itaffuhom biex jilħqu l-
objettivi kollha tal-PAK tal-Artikoli 5 u 6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jwettqu analiżi SWOT, l-Istati Membri se jiffaċċjaw kunflitti eż. bejn il-produzzjoni/l-
ekonomija u l-ambjent. Peress li kunflitti bħal dawn huma inevitabbli, huwa essenzjali li 
jintużaw ir-riżultati tal-analiżi biex titjieb il-prestazzjoni.

Emenda 1409
Merja Kyllönen

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) sommarju tal-oqsma fejn l-
informazzjoni tal-linja bażi hija nieqsa 
jew mhijiex biżżejjed għall-finijiet li 
tipprovdi deskrizzjoni sħiħa tas-
sitwazzjoni attwali fir-rigward tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6 ta' din il-
proposta u għall-finijiet tal-monitoraġġ 
ta' dawk l-objettivi.
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Or. en

Emenda 1410
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) sommarju tal-oqsma fejn l-
informazzjoni tal-linja bażi hija nieqsa 
jew mhijiex biżżejjed għall-finijiet li 
tipprovdi deskrizzjoni sħiħa tas-
sitwazzjoni attwali fir-rigward tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6 ta' din il-
proposta u għall-finijiet tal-monitoraġġ 
ta' dawk l-objettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet, imwettqa fil-bidu tal-proċess għat-tfassil tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK, trid tintuża biex tidentifika oqsma fejn id-data hija nieqsa jew mhijiex biżżejjed għall-
monitoraġġ tal-objettivi speċifiċi tal-Artikolu 6. Dan jgħin lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni biex jidentifikaw oqsma fejn ir-riżultati u l-objettivi huma l-aktar diffiċli biex 
jiġu mmonitorjati u biex jieħdu l-azzjoni meħtieġa biex jiżguraw monitoraġġ effettiv u 
konsistenti tar-riżultati.

Emenda 1411
Pavel Poc, Jytte Guteland

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) sommarju tal-oqsma fejn l-
informazzjoni tal-linja bażi hija nieqsa 
jew mhijiex biżżejjed għall-finijiet li 
tipprovdi deskrizzjoni sħiħa tas-
sitwazzjoni attwali fir-rigward tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6 ta' din il-
proposta u għall-finijiet tal-monitoraġġ 
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ta' dawk l-objettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni, imwettqa fil-bidu tal-proċess għat-tfassil tal-Pjan Strateġiku tal-PAK, trid 
tintuża biex tidentifika oqsma fejn id-data hija nieqsa jew mhijiex biżżejjed għall-monitoraġġ 
tal-Artikolu 6: Objettivi Speċifiċi. Dan jgħin lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex 
jidentifikaw oqsma fejn ir-riżultati u l-objettivi huma l-aktar diffiċli biex jiġu mmonitorjati u 
biex jieħdu l-azzjoni meħtieġa biex jiżguraw monitoraġġ effettiv u konsistenti tar-riżultati.

Emenda 1412
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) sommarju tal-oqsma fejn il-bażi 
tal-għarfien hija nieqsa jew mhijiex 
biżżejjed għall-finijiet li tipprovdi 
deskrizzjoni sħiħa tas-sitwazzjoni attwali 
fir-rigward tal-objettivi speċifiċi stabbiliti 
fl-Artikolu 6 ta' din il-proposta u għall-
finijiet tal-monitoraġġ ta' dawk l-objettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet, imwettqa fil-bidu tal-proċess għat-tfassil tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK, trid tintuża biex tidentifika oqsma fejn id-data hija nieqsa jew mhijiex biżżejjed għall-
monitoraġġ tal-objettivi speċifiċi tal-Artikolu 6. Dan jgħin lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni biex jidentifikaw oqsma fejn ir-riżultati u l-objettivi huma l-aktar diffiċli biex 
jiġu mmonitorjati u biex jieħdu l-azzjoni meħtieġa biex jiżguraw monitoraġġ effettiv u 
konsistenti tar-riżultati.

Emenda 1413
Paul Brannen

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
pprovduta skont il-punti a)-e) tal-ewwel 
paragrafu, se jiġu identifikati oqsma fejn 
l-informazzjoni tal-linja bażi jew l-
informazzjoni dwar l-indikaturi tal-
kuntest hija nieqsa jew mhijiex biżżejjed 
għall-finijiet li tipprovdi deskrizzjoni 
sħiħa tas-sitwazzjoni attwali fir-rigward 
tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6 ta' din il-proposta, l-Istati 
Membri jenħtieġ li jindirizzaw din il-
konklużjoni fil-qafas tal-Pjan Strateġiku 
tagħhom, jew permezz ta' strumenti oħra 
u jiddeskrivu l-miżuri proposti fil-Pjan.

Or. en

Emenda 1414
Paul Brannen

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 
il-pjanijiet ambjentali u klimatiċi 
nazzjonali li jirriżultaw mill-istrumenti 
leġiżlattivi msemmija fl-Anness XI.

Għall-objettivi ambjentali u klimatiċi 
speċifiċi msemija fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1), u fejn il-ħtiġijiet identifikati 
taħt l-objettivi msemmija fil-punti a) b) c) 
g) h) tal-Artikolu 6(1) jistgħu jaffettwaw 
dawn l-objettivi, il-valutazzjoni għandha 
tqis il-pjanijiet ambjentali u klimatiċi 
nazzjonali li jirriżultaw mill-istrumenti 
leġiżlattivi msemmija fl-Anness XI.

Or. en

Emenda 1415
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-objettiv speċifiku msemmi fil-
punt (i) għall-Artikolu 6(1), il-valutazzjoni 
għandha tqis il-konformità mal-istrumenti 
leġiżlattivi msemmija fl-Anness XIa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 6(1), il-punt (i) huwa l-objettiv li jikkonċerna t-talbiet tas-soċjetà, li waħda 
minnhom hija l-benesseri tal-annimali. L-Anness XIa jelenka l-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-
benesseri tal-annimali.

Emenda 1416
Paul Brannen

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jużaw l-aktar 
data reċenti u affidabbli għal din il-
valutazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jużaw l-aktar 
data reċenti u affidabbli għal din il-
valutazzjoni, inkluża informazzjoni 
aġġornata dwar kwalunkwe stadju tal-
proċedura ta' ksur, u każijiet magħluqa 
reċentement, relatati ma' dawn il-pjanijiet 
ambjentali u klimatiċi li effettivament 
jittrasponu l-leġiżlazzjoni tal-UE. Sabiex 
jikkontribwixxu għall-objettivi tal-UE, 
f'każ ta' ksur, il-miżuri proposti mill-pjan 
li huwa soġġett għal ksur jenħtieġ li ma 
jiġux ikkunsidrati mill-valutazzjoni tal-
ħtiġijiet u jenħtieġ li ma jiġux approvati 
għall-finanzjament.

Or. en

Emenda 1417
Christophe Hansen
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Proposta għal regolament
Artikolu 97 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) miri għal kull indikatur tar-riżultati 
speċifiku rilevanti komuni u l-istadji 
importanti relatati tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK fejn rilevanti. Il-valur ta' dawn il-miri 
għandu jiġi ġustifikat fid-dawl tal-
valutazzjoni tal-ħtiġijiet u ddefinit għas-
snin 2024 u 2026. Fir-rigward tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1), il-miri għandhom jiġu 
derivati mill-elementi tal-ispjegazzjoni 
mogħtija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 
ta' dan l-Artikolu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rieżami annwali tal-prestazzjoni joħloq piż amministrattiv għoli.

Emenda 1418
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 97 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-indikaturi tar-riżultati proposti fil-biċċa l-kbira jiffukaw fuq l-output finanzjarju u ma 
jkejlux il-kisba tar-riżultati fil-prattika. Il-miri jenħtieġ li jiġu stabbiliti bħala "indikaturi tal-
impatt" bħalma jsir għall-"indikaturi tar-riżultati", li jippermettu li jiġu identifikati lakuni 
bejn il-miri nazzjonali individwali u l-prijoritajiet tal-UE. Jekk iż-żewġ indikaturi jidhru li 
qed jimxu f'direzzjonijiet opposti, il-monitoraġġ propost taż-żewġ miri fil-livell tal-impatt u 
tal-indikaturi tar-riżultati jista' jservi bħala sistema ta' twissija bikrija.

Emenda 1419
Stefan Eck 

Proposta għal regolament
Artikolu 97 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1420
Estefanía Torres Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 97 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-interventi, fuq il-bażi tat-tipi 
ta'intervent definiti fit-Titolu III, ħlief il-
pagament speċifiku għall-għelejjel għall-
qoton stipulat fis-Subtaqsima 2 tat-
Taqsima 3 tal-Kapitolu II ta'dak it-Titolu, 

(b) l-interventi, fuq il-bażi tat-tipi 
ta'intervent definiti fit-Titolu III, għandhom 
jitfasslu biex jindirizzaw is-sitwazzjoni 
speċifika fiż-żona kkonċernata, wara loġika 
ta'intervent siewja, appoġġata mill-
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għandhom jitfasslu biex jindirizzaw is-
sitwazzjoni speċifika fiż-żona kkonċernata, 
wara loġika ta'intervent siewja, appoġġata 
mill-evalwazzjoni ex ante msemmija fl-
Artikolu 125, l-analiżi SWOT imsemmija 
fl-Artikolu 103(2) u l-valutazzjoni tal-
ħtiġijiet imsemmija fl-Artikolu 96;

evalwazzjoni ex ante msemmija fl-
Artikolu 125, l-analiżi SWOT imsemmija 
fl-Artikolu 103(2) u l-valutazzjoni tal-
ħtiġijiet imsemmija fl-Artikolu 96; 

Or. es

Emenda 1421
Estefanía Torres Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 97 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ħarsa ġenerali lejn kif il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK qed jindirizza l-
ħtiġijiet tas-sistemi agrarji ta'valur għoli, 
inklużi aspetti relatati mal-vijabbiltà 
soċjoekonomika tagħhom u t-titjib tal-
provvista ta'oġġetti pubbliċi.

Or. es

Emenda 1422
Stefan Eck

Proposta għal regolament
Artikolu 97 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c bis) ħarsa ġenerali lejn il-miżuri 
mmirati biex itejbu l-benesseri tal-
annimali;

Or. en

Emenda 1423
Tilly Metz, Florent Marcellesi
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Proposta għal regolament
Artikolu 97 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) spjegazzjoni ta' kif il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK jiżgura l-integrazzjoni 
tas-sessi u jikkontribwixxi għall-objettiv li 
tinkiseb l-ugwaljanza bejn is-sessi;

Or. en

Emenda 1424
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) spjegazzjoni ta' kif il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK huwa maħsub biex 
jikkontribwixxi għall-objettiv speċifiku 
dwar it-talbiet tas-soċjetà dwar l-ikel u s-
saħħa stabbiliti fil-punt (i) tal-
Artikolu 6(1), u b'mod partikolari biex 
jintlaħqu l-objettivi u jikkonformaw mal-
istrumenti leġiżlattivi msemmija fl-
Anness XIa.

Or. en

Emenda 1425
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) spjegazzjoni ta' kif il-Pjan 
Strateġiku se jappoġġa l-agrikoltura 
organika, sabiex tikkontribwixxi għall-
allinjament tal-produzzjoni mad-domanda 
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dejjem tikber għal prodotti agrikoli 
organiċi, kif stipulat fl-Artikolu 13a dwar 
l-Agrikoltura Organika.

Or. en

Emenda 1426
Estefanía Torres Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 1 – punt d – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) ħarsa ġenerali lejn il-
koordinazzjoni, id-demarkazzjoni u l-
komplementarjetajiet bejn l-FAEŻR u
fondi oħra tal-Unjoni li huma attivi fiż-żoni 
rurali;

(iii) ħarsa ġenerali lejn il-
koordinazzjoni, id-demarkazzjoni u l-
komplementarjetajiet bejn l-FAEŻR, il-
FAEG, kif ukoll bejn fondi oħra tal-Unjoni 
li huma attivi fiż-żoni rurali;

Or. es

Emenda 1427
Damiano Zoffoli

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deskrizzjoni ta'kull intervent speċifikat 
fl-istrateġija msemmija fil-punt (d) tal-
Artikolu 95(1) għandha tinkludi:

Id-deskrizzjoni ta'kull intervent speċifikat 
fl-istrateġija jew ta' xi interventi taħt l-
iżvilupp rurali li jiġu mmaniġġjati fil-livell 
reġjonali msemmija fil-punt (d) tal-
Artikolu 95(1) għandha tinkludi:

Or. it

Emenda 1428
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-outputs ippjanati annwali għall-
intervent, u fejn rilevanti, tqassim għal kull 
ammont unitarju uniformi jew medju tal-
appoġġ;

(f) l-outputs ippjanati għall-intervent, u 
fejn rilevanti, tqassim għal kull ammont 
unitarju uniformi jew medju tal-appoġġ;

Or. en

Emenda 1429
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 1 – punt g – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-ammont unitarju ppjanat tal-
appoġġ, il-ġustifikazzjoni tiegħu u 
varjazzjoni massima ġustifikata ta' dak l-
ammont unitarju kif imsemmi fl-
Artikolu 89. Fejn applikabbli, għandha tiġi 
provduta l-informazzjoni li ġejja wkoll:

(g) l-ammont unitarju ppjanat tal-
appoġġ, il-ġustifikazzjoni tiegħu u 
varjazzjoni massima ġustifikata ta' dak l-
ammont unitarju kif imsemmi fl-
Artikolu 89. Fejn applikabbli, għandha tiġi 
provduta l-informazzjoni li ġejja wkoll:

Or. en

Emenda 1430
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-allokazzjoni finanzjarja annwali li 
tirriżulta għall-intervent, kif imsemmi fl-
Artikolu 88. Fejn applikabbli, għandu jiġi 
provdut tqassim tal-ammonti ppjanati 
għall-għotjiet u l-ammonti ppjanati għall-
istrumenti finanzjarji;

(h) l-allokazzjoni finanzjarja li 
tirriżulta għall-intervent, kif imsemmi fl-
Artikolu 88. Fejn applikabbli, għandu jiġi 
provdut tqassim tal-ammonti ppjanati 
għall-għotjiet u l-ammonti ppjanati għall-
istrumenti finanzjarji;

Or. en
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Emenda 1431
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 100 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pjan tal-mira msemmi fil-punt (e) 
tal-Artikolu 95(1) għandu jikkonsisti 
f'tabella rikapitulattiva li turi l-miri kif 
imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 97(1), li 
tindika t-tqassim fi stadji importanti 
annwali.

1. Il-pjan tal-mira msemmi fil-punt (e) 
tal-Artikolu 95(1) għandu jikkonsisti 
f'tabella rikapitulattiva li turi l-miri kif 
imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 97(1), li 
tindika t-tqassim fi stadji importanti 
biennali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Stadji importanti biennali jkunu preferibbli, billi jagħmluha eħfef għall-amministrazzjonijiet 
tal-Istati Membri. Xi miri jeħtieġu wkoll aktar żmien biex jintlaħqu u l-progress jista' jidher 
biss fuq perjodu itwal ta' żmien.

Emenda 1432
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta għal regolament
Artikolu 100 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pjan tal-mira msemmi fil-punt (e) 
tal-Artikolu 95(1) għandu jikkonsisti 
f'tabella rikapitulattiva li turi l-miri kif 
imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 97(1), li 
tindika t-tqassim fi stadji importanti 
annwali.

1. Il-pjan tal-mira msemmi fil-punt (e) 
tal-Artikolu 95(1) għandu jikkonsisti 
f'tabella rikapitulattiva li turi l-miri kif 
imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 97(1), li 
tindika t-tqassim fi stadji importanti.

Or. en

Emenda 1433
Damiano Zoffoli
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Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-identifikazzjoni tal-korpi 
ta'governanza kollha msemmija fil-
Kapitolu II tat-Titolu II tar-Regolament 
(UE) [ir-Regolament Orizzontali];

(a) l-identifikazzjoni tal-korpi 
ta'governanza nazzjonali u reġjonali
kollha msemmija fil-Kapitolu II tat-Titolu 
II tar-Regolament (UE) [ir-Regolament 
Orizzontali];

Or. it

Emenda 1434
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deskrizzjoni tal-elementi li jiżguraw il-
modernizzazzjoni tal-PAK imsemmija fil-
punt (g) tal-Artikolu 95(1) għandha 
tenfasizza l-elementi tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK li jappoġġaw il-modernizzazzjoni 
tas-settur agrikolu u tal-KAP u għandha 
tinkludi b'mod partikolari:

Id-deskrizzjoni tal-elementi li jiżguraw il-
modernizzazzjoni tal-PAK imsemmija fil-
punt (g) tal-Artikolu 95(1) għandha 
tenfasizza l-elementi tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK li jappoġġaw il-modernizzazzjoni 
tas-settur agrikolu u tal-PAK biex jilqgħu 
għal sfidi ġodda, inkluża t-tranżizzjoni 
għas-sostenibbiltà, u għandha tinkludi 
b'mod partikolari:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-modernizzazzjoni mhijiex għan fiha nfisha: l-għan ġenerali, kif il-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar ir-riforma tal-PAK iddikjarat bosta drabi, huwa bidla fundamentali biex 
tintlaħaq is-sostenibbiltà, tirrispondi għal sfidi ġodda, eċċ.

Emenda 1435
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ħarsa ġenerali ta' kif il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK se jikkontribwixxi 
għall-objettiv ġenerali trasversali relatat 
mat-trawwim u l-kondiviżjoni tal-għarfien, 
l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni u t-
tħeġġiġ tal-użu tagħhom imsemmi fit-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 5, b'mod partikolari 
permezz ta':

(a) ħarsa ġenerali ta' kif il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK se jikkontribwixxi 
għall-objettiv relatat mat-trawwim u l-
kondiviżjoni tal-għarfien, l-innovazzjoni u 
d-diġitalizzazzjoni, sakemm 
jikkontribwixxi biex jinkisbu l-SDGs u l-
għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi dwar il-
Klima, u t-tħeġġiġ tal-użu tagħhom 
imsemmi fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 5, 
b'mod partikolari permezz ta':

Or. en

Emenda 1436
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt a – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) assigurazzjoni sistematika ta' kif 
il-miżuri meħuda ma għandhomx iwasslu 
għal żidiet fid-dipendenza, iżda pjuttost 
għal aktar awtonomija tal-bdiewa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm riskju li l-aġenda tad-diġitalizzazzjoni tieħu fondi mill-baġit għall-Iżvilupp Rurali u se 
żżomm biss id-dipendenzi tal-input, jew toħloq dipendenzi ġodda, eż. fuq self.

Emenda 1437
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt a – punt iia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) koerenza mal-kisba tal-miri ta' 
żvilupp sostenibbli u l-ftehimiet 
internazzjonali dwar il-klima

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-modernizzazzjoni mhijiex għan fiha nfisha: l-għan ġenerali, kif il-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar ir-riforma tal-PAK iddikjarat bosta drabi, huwa bidla fundamentali biex 
tintlaħaq is-sostenibbiltà, tirrispondi għal sfidi ġodda, eċċ.

Emenda 1438
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) deskrizzjoni tal-istrateġija għall-
iżvilupp tat-teknoloġiji diġitali fl-
agrikoltura u fiż-żoni rurali u għall-użu ta' 
dawn it-teknoloġiji għat-titjib tal-effettività 
u l-effiċjenza tal-interventi tal-Pjan 
Strateġiku tal-PAK.

(b) deskrizzjoni tal-istrateġija għall-
iżvilupp tat-teknoloġiji diġitali xierqa fl-
agrikoltura u fiż-żoni rurali, bl-attenzjoni 
dovuta għas-sostenibbiltà, l-iskala, il-
ħtieġa u l-awtonomija tal-bdiewa, għall-
użu ta' dawn it-teknoloġiji għat-titjib tal-
effettività u l-effiċjenza tal-interventi tal-
Pjan Strateġiku tal-PAK mingħajr ma 
toħloq dipendenzi ġodda tal-input jew 
finanzjarji fost il-bdiewa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm riskju li l-aġenda tad-diġitalizzazzjoni tieħu fondi mill-baġit għall-Iżvilupp Rurali u se 
żżomm biss id-dipendenzi tal-input, jew toħloq dipendenzi ġodda, eż. fuq self.
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