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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-Rapporteur jilqa’ l-proposta b’sodisfazzjon u huwa tal-fehma li l-evalwazzjoni tal-PAK 
għandha twassal għal tnaqqis tal-burokrazija, simplifikazzjoni tal-proċeduri u koordinazzjoni 
aħjar tal-istrumenti.

Għalhekk, ir-Rapporteur iqis li għandu jkun hemm approċċ koordinat bejn il-finanzjament tal-
iżvilupp rurali u ta’ politiki rilevanti oħra tal-UE, bħall-politika ta’ koeżjoni. Dan jgħin il-
koordinazzjoni tal-interventi, jevita l-finanzjament doppju u jżid il-finanzjament disponibbli.

Billi l-finanzjament tal-iżvilupp rurali diġà qiegħed taħt pressjoni finanzjarja, għandu jkun 
żgurat li l-miżuri eżistenti u l-interventi approvati jkolhom finanzjament biżżejjed għall-
implimentazzjoni. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jingħataw l-opportunità li jfasslu l-
programmi tagħhom ta’ żvilupp rurali skond il-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom.

Billi ġeneralment ir-riżorsi għall-iżvilupp rurali huma limitati, ir-Rapporteur tal-fehma li 
għandha titqies il-possibilità li jkun hemm rabta bejn ir-riżorsi ta’ finanzjament għall-iżvilupp 
strutturali u rurali. Għalhekk, il-possibilità li jerġgħu jintużaw ir-riżorsi mill-Fondi Strutturali 
li ma ntefqux (minħabba r-regola N+2, N+3) għandha tikkostitwixxi miżura importanti li 
tista’ twassal għall-appoġġ mhux biss tal-politika ta’ koeżjoni iżda wkoll tal-programmi ta’ 
żvilupp rurali (anke jekk attwalment huma ffinanzjati skont l-Intestatura 2) u għandha 
tiddaħħal flessibilità akbar għal dak il-għan.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp 
Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Skond l-Artikolu 9(4) u l-
Artikolu 10(4) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru XXXX/XXXX ta’ XX/XX/2008 
[li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi 
diretti ta’ appoġġ [skemi ta' appoġġ dirett] 
għall-bdiewa fi ħdan il-politika agrikola 
komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ 
appoġġ għall-bdiewa] riżorsi finanzjarji 
miġburin permezz tal-modulazzjoni 

(34) Skond l-Artikolu 9(4) u l-
Artikolu 10(4) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru XXXX/XXXX ta’ XX/XX/2008 
[li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi 
diretti ta’ appoġġ [skemi ta' appoġġ dirett] 
għall-bdiewa fi ħdan il-politika agrikola 
komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ 
appoġġ għall-bdiewa] riżorsi finanzjarji 
miġburin permezz tal-modulazzjoni 
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addizzjonali għandhom jintużaw għall-
appoġġ ta’ l-iżvilupp rurali. Huwa xieraq li 
jiġi żgurat li ammont ekwivalenti għal 
dawk ir-riżorsi finanzjarji għandu jintuża 
biex ikunu appoġġati operazzjonijiet 
relatati ma’ l-isfidi l-ġodda.

addizzjonali għandhom jintużaw għall-
appoġġ ta’ l-iżvilupp rurali. Huwa xieraq li 
jiġi żgurat li ammont ekwivalenti għal 
dawk ir-riżorsi finanzjarji għandu jintuża 
biex ikunu appoġġati kemm operazzjonijiet 
eżistenti kif ukoll operazzjonijiet ġodda 
relatati ma’ l-isfidi l-ġodda skont id-
deċiżjonijiet ta’ kull Stat Membru.
Madankollu, wieħed għandu joqgħod 
attent li ma jiskoraġġix il-produzzjoni 
agrikola fejn il-kontribut tagħha għall-
iżvilupp rurali jkun vitali. 

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-isfidi l-ġodda, għandu jkun żgurat li l-miżuri eżistenti u l-interventi approvati jkun 
fihom finanzjament biżżejjed għall-implimentazzjoni.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Dawn l-operazzjonijiet għandhom 
ikunu konformi ma’ operazzjonijiet 
iffinanzjati minn fondi Komunitarji oħra 
u b’mod partikulari mill-Fondi Strutturali 
(il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-
Fond ta’ Koeżjoni).

Ġustifikazzjoni

Approċċ koordinat ma’ politiki rilevanti oħra tal-UE, bħall-politika ta’ koeżjoni, jgħin il-
koordinazzjoni tal-interventi, jevita l-finanzjament doppju u jżid il-finanzjament disponibbli. 

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Sabiex ikun żgurat finanzjament 
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xieraq għall-programmi ta’ żvilupp rurali, 
għandha tiddaħħal flessibilità akbar 
sabiex ikunu jistgħu jintużaw ukoll, fi 
ħdan l-istess Stat Membru, ir-riżorsi tal-
Fondi Strutturali li ma ntefqux 
(Intestatura 1b) għal dan il-għan.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li titiqes sew il-possibilità li jerġgħu jintużaw ir-riżorsi mill-Fondi Strutturali li ma 
ntefqux (minħabba r-regola N+2, N+3 – Intestatura 1b), sabiex ikunu appoġġjati programmi 
oħra tal-UE dwar il-politika ta' koeżjoni u tal-iżvilupp rurali. Ir-riżorsi limitati li huma 
disponibbli għal operazzjonijiet strutturali fil-prattika jirrikjedu li titwaqqaf sistema ġdida 
għal dak il-għan. Għandha tiddaħħal ukoll flessibilità akbar, sabiex dawn ir-riżorsi jkunu 
jistgħu jintużaw ukoll għall-iżvilupp rurali (li attwalment huwa ffinanzjat skont l-Intestatura
2).

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1698/2005
Artikolu 16a – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
sinerġija ma’ operazzjonijiet simili 
ffinanzjati minn fondi Komunitarji oħra, 
b’mod partikulari mill-Fondi Strutturali, 
u meta xieraq, għandhom jiżviluppaw 
approċċi integrati għal strateġiji, 
attivitajiet u finanzjament.

Ġustifikazzjoni

L-istess ġustifikazzjoni għall-Emenda 2.

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1698/2005
Artikolu 60
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-Artikolu 60 għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
Meta miżura f'din is-sezzjoni jkollha 
bħala mira l-ħidmiet eliġibbli wkoll taħt 
strument ta' appoġġ Komunitarju ieħor, 
inklużi l-Fondi Strutturali u l-istrument 
ta' appoġġ Komunitarju għas-Sajd, l-
Istat Membru għandu jistabbilixxi f'kull 
programm il-kontrolli amministrattivi 
għall-operazzjonijiet appoġġjati mill-
FAEŻR u għal dawk appoġġjati mill-
istrumenti l-oħra ta' appoġġ 
Komunitarju.

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta' kontrolli ta' limitazzjoni "arbitrarji" fil-prattika jfisser li ċerti operaturi fis-
setturi tal-frott u l-ħaxix, tal-inbid, taż-żejt taż-żebbuġa, tal-laħam tan-ngħaġ, taċ-ċanga u tal-
vitella, tat-trobbija tan-naħal u taz-zokkor jkunu mxekkla mill-aċċess għal wieħed miż-żewġ 
strumenti (COM jew RDP). Huwa possibbli li jkun evitat il-"finanzjament doppju" permezz ta' 
kontrolli amministrattivi, imma mhux permezz ta' restrizzjonijiet arbitrarji ta' natura a priori 
u tat-tip ‘b'limitu massimu’.

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1698/2005
Artikolu 69 – paragrafu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Ammont ekwivalenti għall-ammonti li 
jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-
modulazzjoni obbligatorja skond l-
Artikoli 9(4) u 10(4) tar-Regolament (KE) 
[Nru XXXX/2008 (ir-Regolament il-ġdid 
dwar skemi ta’ appoġġ dirett għall-
bdiewa)] għandu jintnefaq mill-Istati 
Membri fil-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2010 
sal-31 ta’ Diċembru 2015 bħala appoġġ 
Komunitarju skond il-programmi attwali ta' 
l-iżvilupp rurali għal operazzjonijiet tat-tipi 
msemmijin fl-Artikolu 16a ta’ dan ir-
Regolament approvat wara l-1 ta’ Jannar 

(5a) Ammont ekwivalenti għall-ammonti li 
jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-
modulazzjoni obbligatorja skond l-
Artikoli 9(4) u 10(4) tar-Regolament (KE) 
[Nru XXXX/2008 (ir-Regolament il-ġdid 
dwar skemi ta’ appoġġ dirett għall-
bdiewa)] għandu jintnefaq mill-Istati 
Membri fil-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2010 
sal-31 ta’ Diċembru 2015 bħala appoġġ 
Komunitarju skond il-programmi attwali ta' 
l-iżvilupp rurali kemm għal operazzjonijiet 
eżistenti kif ukoll għal operazzjonijiet 
ġodda marbuta mal-isfidi l-ġodda, skont 
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2010. id-deċiżjonijiet ta’ kull Stat Membru.

Ġustifikazzjoni

L-istess ġustifikazzjoni għall-Emenda 1.
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