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Emenda 74
Britta Reimers

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari 
kif imniżżel hawn taħt;

1. Jirrifjuta l-proposta tal-Kummissjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ikun aħjar kemm għall-bdiewa kif ukoll għall-konsumaturi f'Ewropa libera u orjentata lejn is-
suq jekk l-agrikoltura tinħeles mid-dipendenza finanzjarja tagħha fuq l-istat li jipprovdi 
kollox. Sfortunatament, fil-proposta tagħha l-Kummissjoni ma ħaditx dik id-direzzjoni biex is-
sussidji jitneħħew sistematikament. Minflok, arranġamenti eżistenti qed jiġu estiżi, b'aktar 
burokrazija li tiġġenera aktar spejjeż għall-applikanti u għall-Istati Membri.

Emenda 75
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp sostenibbli 
taż-żoni rurali, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
għadd limitat ta’ prijoritajiet ewlenin 
relatati mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura u l-forestrija u 
ż-żoni rurali, il-kompetittività tat-tipi 
kollha tal-agrikoltura u l-vijabbiltà tal-
azjendi agrikoli, l-organizzazzjoni tal-
katina tal-ikel u l-immaniġġjar tar-riskji fl-
agrikoltura, il-preservazzjoni u t-tisħiħ tal-
ekosistemi dipendenti fuq l-agrikoltura u l-
forestrija, l-użu effiċjenti tar-riżorsi u t-
tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija, u l-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-

(5) Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp sostenibbli 
taż-żoni rurali, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
għadd limitat ta’ prijoritajiet ewlenin 
relatati mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura u l-forestrija u 
ż-żoni rurali, il-livelli differenti ta' 
kompetittività (lokali, reġjonali, nazzjonali 
u internazzjonali) tat-tipi kollha tal-
agrikoltura u l-vijabbiltà tal-azjendi 
agrikoli, l-organizzazzjoni tal-katina tal-
ikel u l-immaniġġjar tar-riskji fl-
agrikoltura, il-preservazzjoni u t-tisħiħ tal-
ekosistemi dipendenti fuq l-agrikoltura u l-
forestrija, l-użu effiċjenti tar-riżorsi u t-
tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju fis-setturi tal-
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tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku 
taż-żoni rurali. F'dan il-proċess għandha 
tkun ikkunsidrata d-diversità ta' 
sitwazzjonijiet li jaffettwaw iż-żoni rurali 
b'karatteristiċi differenti jew kategoriji 
differenti ta' benefiċjarji potenzjali u l-
objettivi trasversali tal-innovazzjoni, l-
ambjent, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
u l-adattament għalih. L-azzjoni ta' 
mitigazzjoni għandha tkun relatata kemm 
mal-limitazzjoni tal-emissjonijiet fl-
agrikoltura u l-forestrija mill-attivitajiet 
ewlenin bħall-produzzjoni tal-bhejjem, l-
użu ta' fertilizzanti u l-preservazzjoni ta' 
bjar tal-karbonju u t-tisħiħ tal-ġbir tal-
karbonju fir-rigward tal-użu tal-art, it-tibdil 
fl-użu tal-art u s-settur tal-forestrija. Il-
prijorità tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali 
marbuta mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura, il-forestrija u 
ż-żoni rurali għandha tapplika 
orizzontalment b’rabta mal-prijoritajiet l-
oħra tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali.

agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija, u l-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-
tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku 
taż-żoni rurali. Barra minn hekk, it-
tħeġġiġ tal-kooperazzjoni u ta' azzjonijiet 
konġunti bejn il-bdiewa, l-impriżi u n-
netwerks tal-iżvilupp rurali, irid ikun 
prijorità ewlenija biex jiġu żgurati l-
prosperità u s-sostenibbiltà fit-tul bħaż-
żoni rurali u tal-biedja. F'dan il-proċess 
għandha tkun ikkunsidrata d-diversità ta' 
sitwazzjonijiet li jaffettwaw iż-żoni rurali 
b'karatteristiċi differenti jew kategoriji 
differenti ta' benefiċjarji potenzjali u l-
objettivi trasversali tal-innovazzjoni, l-
ambjent, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
u l-adattament għalih. L-azzjoni ta' 
mitigazzjoni għandha tkun relatata kemm 
mal-limitazzjoni tal-emissjonijiet fl-
agrikoltura u l-forestrija mill-attivitajiet 
ewlenin bħall-produzzjoni tal-bhejjem, l-
użu ta' fertilizzanti u l-preservazzjoni ta' 
bjar tal-karbonju u t-tisħiħ tal-ġbir tal-
karbonju fir-rigward tal-użu tal-art, it-tibdil 
fl-użu tal-art u s-settur tal-forestrija. Il-
prijorità tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali 
marbuta mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura, il-forestrija u 
ż-żoni rurali għandha tapplika 
orizzontalment b’rabta mal-prijoritajiet l-
oħra tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali.

Or. en

Emenda 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp sostenibbli 
taż-żoni rurali, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
għadd limitat ta’ prijoritajiet ewlenin 
relatati mat-trasferiment tal-għarfien u l-

(5) Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp sostenibbli 
taż-żoni rurali, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
għadd limitat ta’ prijoritajiet ewlenin 
relatati mat-trasferiment tal-għarfien u l-
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innovazzjoni fl-agrikoltura u l-forestrija u 
ż-żoni rurali, il-kompetittività tat-tipi 
kollha tal-agrikoltura u l-vijabbiltà tal-
azjendi agrikoli, l-organizzazzjoni tal-
katina tal-ikel u l-immaniġġjar tar-riskji fl-
agrikoltura, il-preservazzjoni u t-tisħiħ tal-
ekosistemi dipendenti fuq l-agrikoltura u l-
forestrija, l-użu effiċjenti tar-riżorsi u t-
tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija, u l-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-
tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku 
taż-żoni rurali. F'dan il-proċess għandha 
tkun ikkunsidrata d-diversità ta' 
sitwazzjonijiet li jaffettwaw iż-żoni rurali 
b'karatteristiċi differenti jew kategoriji 
differenti ta' benefiċjarji potenzjali u l-
objettivi trasversali tal-innovazzjoni, l-
ambjent, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
u l-adattament għalih. L-azzjoni ta' 
mitigazzjoni għandha tkun relatata kemm 
mal-limitazzjoni tal-emissjonijiet fl-
agrikoltura u l-forestrija mill-attivitajiet 
ewlenin bħall-produzzjoni tal-bhejjem, l-
użu ta' fertilizzanti u l-preservazzjoni ta' 
bjar tal-karbonju u t-tisħiħ tal-ġbir tal-
karbonju fir-rigward tal-użu tal-art, it-tibdil 
fl-użu tal-art u s-settur tal-forestrija. Il-
prijorità tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali 
marbuta mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura, il-forestrija u 
ż-żoni rurali għandha tapplika 
orizzontalment b’rabta mal-prijoritajiet l-
oħra tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali.

innovazzjoni fl-agrikoltura u l-forestrija u 
ż-żoni rurali, il-kompetittività tat-tipi 
kollha tal-agrikoltura u l-vijabbiltà tal-
azjendi agrikoli, l-organizzazzjoni tal-
katina tal-ikel u l-immaniġġjar tar-riskji fl-
agrikoltura, it-titjib fil-qasam tal-benessri 
tal-annimali, il-preservazzjoni u t-tisħiħ 
tal-ekosistemi dipendenti fuq l-agrikoltura 
u l-forestrija, l-użu effiċjenti tar-riżorsi u t-
tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija, u l-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-
tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku 
taż-żoni rurali. F'dan il-proċess għandha 
tkun ikkunsidrata d-diversità ta' 
sitwazzjonijiet li jaffettwaw iż-żoni rurali 
b'karatteristiċi differenti jew kategoriji 
differenti ta' benefiċjarji potenzjali u l-
objettivi trasversali tal-innovazzjoni, l-
ambjent, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
u l-adattament għalih. L-azzjoni ta' 
mitigazzjoni għandha tkun relatata kemm 
mal-limitazzjoni tal-emissjonijiet fl-
agrikoltura u l-forestrija mill-attivitajiet 
ewlenin bħall-produzzjoni tal-bhejjem, l-
użu ta' fertilizzanti u l-preservazzjoni ta' 
bjar tal-karbonju u t-tisħiħ tal-ġbir tal-
karbonju fir-rigward tal-użu tal-art, it-tibdil 
fl-użu tal-art u s-settur tal-forestrija u l-
promozzjoni ta' rabtiet bejn iż-żoni rurali 
u urbani biex jittejbu ċ-ċirkwiti tan-
nutrijenti. Il-prijorità tal-Unjoni għall-
iżvilupp rurali marbuta mat-trasferiment 
tal-għarfien u l-innovazzjoni fl-agrikoltura, 
il-forestrija u ż-żoni rurali għandha 
tapplika orizzontalment b’rabta mal-
prijoritajiet l-oħra tal-Unjoni għall-iżvilupp 
rurali.

Or. en

Emenda 77
Elisabeth Jeggle
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Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp sostenibbli 
taż-żoni rurali, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
għadd limitat ta’ prijoritajiet ewlenin 
relatati mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura u l-forestrija u 
ż-żoni rurali, il-kompetittività tat-tipi 
kollha tal-agrikoltura u l-vijabbiltà tal-
azjendi agrikoli, l-organizzazzjoni tal-
katina tal-ikel u l-immaniġġjar tar-riskji fl-
agrikoltura, il-preservazzjoni u t-tisħiħ tal-
ekosistemi dipendenti fuq l-agrikoltura u l-
forestrija, l-użu effiċjenti tar-riżorsi u t-
tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija, u l-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-
tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku 
taż-żoni rurali. F'dan il-proċess għandha 
tkun ikkunsidrata d-diversità ta' 
sitwazzjonijiet li jaffettwaw iż-żoni rurali 
b'karatteristiċi differenti jew kategoriji 
differenti ta' benefiċjarji potenzjali u l-
objettivi trasversali tal-innovazzjoni, l-
ambjent, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
u l-adattament għalih. L-azzjoni ta' 
mitigazzjoni għandha tkun relatata kemm 
mal-limitazzjoni tal-emissjonijiet fl-
agrikoltura u l-forestrija mill-attivitajiet 
ewlenin bħall-produzzjoni tal-bhejjem, l-
użu ta' fertilizzanti u l-preservazzjoni ta' 
bjar tal-karbonju u t-tisħiħ tal-ġbir tal-
karbonju fir-rigward tal-użu tal-art, it-tibdil 
fl-użu tal-art u s-settur tal-forestrija. Il-
prijorità tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali 
marbuta mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura, il-forestrija u ż-
żoni rurali għandha tapplika 
orizzontalment b’rabta mal-prijoritajiet l-
oħra tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali.

(5) Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp sostenibbli 
taż-żoni rurali, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
għadd limitat ta’ prijoritajiet ewlenin 
relatati mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura u l-forestrija u 
ż-żoni rurali, il-kompetittività tat-tipi 
kollha tal-agrikoltura u l-vijabbiltà tal-
azjendi agrikoli, l-organizzazzjoni tal-
katina tal-ikel u l-immaniġġjar tar-riskji fl-
agrikoltura, il-preservazzjoni u t-tisħiħ tal-
ekosistemi dipendenti fuq l-agrikoltura u l-
forestrija, l-użu effiċjenti tar-riżorsi u t-
tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija, u l-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-
tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku 
taż-żoni rurali. F'dan il-proċess għandha 
tkun ikkunsidrata d-diversità ta' 
sitwazzjonijiet li jaffettwaw iż-żoni rurali 
b'karatteristiċi differenti jew kategoriji 
differenti ta' benefiċjarji potenzjali u l-
objettivi trasversali tal-innovazzjoni, l-
ambjent, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
u l-adattament għalih u l-ħtieġa li l-
abitanti rurali jingħataw raġuni biex ma 
jmorrux x'imkien ieħor. L-azzjoni ta' 
mitigazzjoni għandha tkun relatata kemm 
mal-limitazzjoni tal-emissjonijiet fl-
agrikoltura u l-forestrija mill-attivitajiet 
ewlenin bħall-produzzjoni tal-bhejjem, l-
użu ta' fertilizzanti u l-preservazzjoni ta' 
bjar tal-karbonju u t-tisħiħ tal-ġbir tal-
karbonju fir-rigward tal-użu tal-art, it-tibdil 
fl-użu tal-art u s-settur tal-forestrija. Il-
prijorità tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali 
marbuta mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura, il-forestrija, 
żoni ta' attività downstream mill-
agrikoltura u fl-isfera soċjali u fiż-żoni
rurali għandha tapplika orizzontalment 
b’rabta mal-prijoritajiet l-oħra tal-Unjoni 
għall-iżvilupp rurali.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli wkoll li wieħed jirrikorri għas-servizzi ta' konsulenza b'rabta mal-
iżvilupp u l-espansjoni ta' attivitajiet downstream mill-agrikoltura, bħall-
kummerċjalizzazzjoni diretta tal-prodotti agrikoli u t-turiżmu rurali, kif ukoll tas-servizzi 
soċjali orjentati lejn is-suq, bħall-kura għall-anzjani u t-tfal.

Emenda 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp sostenibbli 
taż-żoni rurali, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
għadd limitat ta’ prijoritajiet ewlenin 
relatati mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura u l-forestrija u 
ż-żoni rurali, il-kompetittività tat-tipi 
kollha tal-agrikoltura u l-vijabbiltà tal-
azjendi agrikoli, l-organizzazzjoni tal-
katina tal-ikel u l-immaniġġjar tar-riskji fl-
agrikoltura, il-preservazzjoni u t-tisħiħ tal-
ekosistemi dipendenti fuq l-agrikoltura u l-
forestrija, l-użu effiċjenti tar-riżorsi u t-
tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija, u l-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-
tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku 
taż-żoni rurali. F'dan il-proċess għandha 
tkun ikkunsidrata d-diversità ta' 
sitwazzjonijiet li jaffettwaw iż-żoni rurali 
b'karatteristiċi differenti jew kategoriji 
differenti ta' benefiċjarji potenzjali u l-
objettivi trasversali tal-innovazzjoni, l-
ambjent, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
u l-adattament għalih. L-azzjoni ta' 
mitigazzjoni għandha tkun relatata kemm 
mal-limitazzjoni tal-emissjonijiet fl-
agrikoltura u l-forestrija mill-attivitajiet 
ewlenin bħall-produzzjoni tal-bhejjem, l-

(5) Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp sostenibbli 
taż-żoni rurali, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
għadd limitat ta’ prijoritajiet ewlenin 
relatati mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura u l-forestrija u 
ż-żoni rurali, il-kompetittività tat-tipi 
kollha tal-agrikoltura u l-vijabbiltà tal-
azjendi agrikoli, il-miżuri ta' sikurezza u 
aktar sensibilizzazzjoni dwar is-sikurezza 
tal-azjendi agrikoli, l-organizzazzjoni tal-
katina tal-ikel u l-immaniġġjar tar-riskji fl-
agrikoltura, il-preservazzjoni u t-tisħiħ tal-
ekosistemi dipendenti fuq l-agrikoltura u l-
forestrija, l-użu effiċjenti tar-riżorsi u t-
tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija, u l-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-
tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku 
taż-żoni rurali. F'dan il-proċess għandha 
tkun ikkunsidrata d-diversità ta' 
sitwazzjonijiet li jaffettwaw iż-żoni rurali 
b'karatteristiċi differenti jew kategoriji 
differenti ta' benefiċjarji potenzjali u l-
objettivi trasversali tal-innovazzjoni, l-
ambjent, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
u l-adattament għalih. L-azzjoni ta' 
mitigazzjoni għandha tkun relatata kemm 
mal-limitazzjoni tal-emissjonijiet fl-
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użu ta' fertilizzanti u l-preservazzjoni ta' 
bjar tal-karbonju u t-tisħiħ tal-ġbir tal-
karbonju fir-rigward tal-użu tal-art, it-tibdil 
fl-użu tal-art u s-settur tal-forestrija. Il-
prijorità tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali 
marbuta mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura, il-forestrija u 
ż-żoni rurali għandha tapplika 
orizzontalment b’rabta mal-prijoritajiet l-
oħra tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali.

agrikoltura u l-forestrija mill-attivitajiet 
ewlenin bħall-produzzjoni tal-bhejjem, l-
użu ta' fertilizzanti u l-preservazzjoni ta' 
bjar tal-karbonju u t-tisħiħ tal-ġbir tal-
karbonju fir-rigward tal-użu tal-art, it-tibdil 
fl-użu tal-art u s-settur tal-forestrija. Il-
prijorità tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali 
marbuta mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura, il-forestrija u 
ż-żoni rurali għandha tapplika 
orizzontalment b’rabta mal-prijoritajiet l-
oħra tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali.

Or. en

Emenda 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp sostenibbli 
taż-żoni rurali, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
għadd limitat ta’ prijoritajiet ewlenin 
relatati mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura u l-forestrija u 
ż-żoni rurali, il-kompetittività tat-tipi 
kollha tal-agrikoltura u l-vijabbiltà tal-
azjendi agrikoli, l-organizzazzjoni tal-
katina tal-ikel u l-immaniġġjar tar-riskji fl-
agrikoltura, il-preservazzjoni u t-tisħiħ tal-
ekosistemi dipendenti fuq l-agrikoltura u l-
forestrija, l-użu effiċjenti tar-riżorsi u t-
tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija, u l-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-
tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku 
taż-żoni rurali. F'dan il-proċess għandha 
tkun ikkunsidrata d-diversità ta' 
sitwazzjonijiet li jaffettwaw iż-żoni rurali 
b'karatteristiċi differenti jew kategoriji 
differenti ta' benefiċjarji potenzjali u l-
objettivi trasversali tal-innovazzjoni, l-

(5) Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp sostenibbli 
taż-żoni rurali, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
għadd limitat ta’ prijoritajiet ewlenin 
relatati mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura u l-forestrija u 
ż-żoni rurali, il-kompetittività tat-tipi 
kollha tal-agrikoltura u l-vijabbiltà tal-
azjendi agrikoli, l-organizzazzjoni tal-
katina tal-ikel, il-ktajjen qosra tal-
forniment u l-immaniġġjar tar-riskji fl-
agrikoltura, il-preservazzjoni u t-tisħiħ tal-
ekosistemi dipendenti fuq l-agrikoltura u l-
forestrija, l-użu effiċjenti tar-riżorsi u t-
tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija, u l-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-
tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku 
taż-żoni rurali. F'dan il-proċess għandha 
tkun ikkunsidrata d-diversità ta' 
sitwazzjonijiet li jaffettwaw iż-żoni rurali 
b'karatteristiċi differenti jew kategoriji 
differenti ta' benefiċjarji potenzjali u l-
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ambjent, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
u l-adattament għalih. L-azzjoni ta' 
mitigazzjoni għandha tkun relatata kemm 
mal-limitazzjoni tal-emissjonijiet fl-
agrikoltura u l-forestrija mill-attivitajiet 
ewlenin bħall-produzzjoni tal-bhejjem, l-
użu ta' fertilizzanti u l-preservazzjoni ta' 
bjar tal-karbonju u t-tisħiħ tal-ġbir tal-
karbonju fir-rigward tal-użu tal-art, it-tibdil 
fl-użu tal-art u s-settur tal-forestrija. Il-
prijorità tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali 
marbuta mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura, il-forestrija u 
ż-żoni rurali għandha tapplika 
orizzontalment b’rabta mal-prijoritajiet l-
oħra tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali.

objettivi trasversali tal-innovazzjoni, l-
ambjent, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
u l-adattament għalih. L-azzjoni ta' 
mitigazzjoni għandha tkun relatata kemm 
mal-limitazzjoni tal-emissjonijiet fl-
agrikoltura u l-forestrija mill-attivitajiet 
ewlenin bħall-produzzjoni tal-bhejjem, l-
użu ta' fertilizzanti u l-preservazzjoni ta' 
bjar tal-karbonju u t-tisħiħ tal-ġbir tal-
karbonju fir-rigward tal-użu tal-art, it-tibdil 
fl-użu tal-art u s-settur tal-forestrija, 
filwaqt li l-bdiewa u l-forestiera jiġu 
remunerati għas-servizz li jipprovdu u l-
interess pubbliku li jaqdu. Il-prijorità tal-
Unjoni għall-iżvilupp rurali marbuta mat-
trasferiment tal-għarfien u l-innovazzjoni 
fl-agrikoltura, il-forestrija u ż-żoni rurali 
għandha tapplika orizzontalment b’rabta 
mal-prijoritajiet l-oħra tal-Unjoni għall-
iżvilupp rurali.

Or. it

Emenda 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp sostenibbli 
taż-żoni rurali, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
għadd limitat ta’ prijoritajiet ewlenin 
relatati mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura u l-forestrija u 
ż-żoni rurali, il-kompetittività tat-tipi 
kollha tal-agrikoltura u l-vijabbiltà tal-
azjendi agrikoli, l-organizzazzjoni tal-
katina tal-ikel u l-immaniġġjar tar-riskji fl-
agrikoltura, il-preservazzjoni u t-tisħiħ tal-
ekosistemi dipendenti fuq l-agrikoltura u l-
forestrija, l-użu effiċjenti tar-riżorsi u t-
tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx 

(5) Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp sostenibbli 
taż-żoni rurali, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
għadd limitat ta’ prijoritajiet ewlenin 
relatati mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura u l-forestrija u 
ż-żoni rurali, il-kompetittività tat-tipi 
kollha tal-agrikoltura u l-vijabbiltà tal-
azjendi agrikoli, l-organizzazzjoni tal-
katina tal-ikel, il-ktajjen qosra tal-
forniment u l-immaniġġjar tar-riskji fl-
agrikoltura, il-preservazzjoni u t-tisħiħ tal-
ekosistemi dipendenti fuq l-agrikoltura u l-
forestrija, l-użu effiċjenti tar-riżorsi u t-
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ta’ emissjonijiet ta’ karbonju fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija, u l-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-
tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku 
taż-żoni rurali. F'dan il-proċess għandha 
tkun ikkunsidrata d-diversità ta' 
sitwazzjonijiet li jaffettwaw iż-żoni rurali 
b'karatteristiċi differenti jew kategoriji 
differenti ta' benefiċjarji potenzjali u l-
objettivi trasversali tal-innovazzjoni, l-
ambjent, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
u l-adattament għalih. L-azzjoni ta' 
mitigazzjoni għandha tkun relatata kemm 
mal-limitazzjoni tal-emissjonijiet fl-
agrikoltura u l-forestrija mill-attivitajiet 
ewlenin bħall-produzzjoni tal-bhejjem, l-
użu ta' fertilizzanti u l-preservazzjoni ta' 
bjar tal-karbonju u t-tisħiħ tal-ġbir tal-
karbonju fir-rigward tal-użu tal-art, it-tibdil 
fl-użu tal-art u s-settur tal-forestrija. Il-
prijorità tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali 
marbuta mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura, il-forestrija u 
ż-żoni rurali għandha tapplika 
orizzontalment b’rabta mal-prijoritajiet l-
oħra tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali.

tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija, u l-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-
tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku 
taż-żoni rurali. F'dan il-proċess għandha 
tkun ikkunsidrata d-diversità ta' 
sitwazzjonijiet li jaffettwaw iż-żoni rurali 
b'karatteristiċi differenti jew kategoriji 
differenti ta' benefiċjarji potenzjali u l-
objettivi trasversali tal-innovazzjoni, l-
ambjent, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
u l-adattament għalih. L-azzjoni ta' 
mitigazzjoni għandha tkun relatata kemm 
mal-limitazzjoni tal-emissjonijiet fl-
agrikoltura u l-forestrija mill-attivitajiet 
ewlenin bħall-produzzjoni tal-bhejjem, l-
użu ta' fertilizzanti u l-preservazzjoni ta' 
bjar tal-karbonju u t-tisħiħ tal-ġbir tal-
karbonju fir-rigward tal-użu tal-art, it-tibdil 
fl-użu tal-art u s-settur tal-forestrija. Il-
prijorità tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali 
marbuta mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura, il-forestrija u 
ż-żoni rurali għandha tapplika 
orizzontalment b’rabta mal-prijoritajiet l-
oħra tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali.

Or. it

Emenda 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp sostenibbli 
taż-żoni rurali, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
għadd limitat ta’ prijoritajiet ewlenin 
relatati mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura u l-forestrija u 
ż-żoni rurali, il-kompetittività tat-tipi 
kollha tal-agrikoltura u l-vijabbiltà tal-
azjendi agrikoli, l-organizzazzjoni tal-

(5) Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp sostenibbli 
taż-żoni rurali, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
għadd limitat ta’ prijoritajiet ewlenin 
relatati mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura u l-forestrija u 
ż-żoni rurali, il-kompetittività tat-tipi 
kollha tal-agrikoltura u l-vijabbiltà tal-
azjendi agrikoli, u l-organizzazzjoni tal-
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katina tal-ikel u l-immaniġġjar tar-riskji
fl-agrikoltura, il-preservazzjoni u t-tisħiħ 
tal-ekosistemi dipendenti fuq l-agrikoltura 
u l-forestrija, l-użu effiċjenti tar-riżorsi u t-
tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija, u l-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-
tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku 
taż-żoni rurali. F'dan il-proċess għandha 
tkun ikkunsidrata d-diversità ta' 
sitwazzjonijiet li jaffettwaw iż-żoni rurali 
b'karatteristiċi differenti jew kategoriji 
differenti ta' benefiċjarji potenzjali u l-
objettivi trasversali tal-innovazzjoni, l-
ambjent, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
u l-adattament għalih. L-azzjoni ta' 
mitigazzjoni għandha tkun relatata kemm 
mal-limitazzjoni tal-emissjonijiet fl-
agrikoltura u l-forestrija mill-attivitajiet 
ewlenin bħall-produzzjoni tal-bhejjem, l-
użu ta' fertilizzanti u l-preservazzjoni ta' 
bjar tal-karbonju u t-tisħiħ tal-ġbir tal-
karbonju fir-rigward tal-użu tal-art, it-tibdil 
fl-użu tal-art u s-settur tal-forestrija. Il-
prijorità tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali 
marbuta mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura, il-forestrija u 
ż-żoni rurali għandha tapplika 
orizzontalment b’rabta mal-prijoritajiet l-
oħra tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali.

katina tal-ikel fl-agrikoltura, il-
preservazzjoni u t-tisħiħ tal-ekosistemi 
dipendenti fuq l-agrikoltura u l-forestrija, l-
użu effiċjenti tar-riżorsi u t-tranżizzjoni 
għal ekonomija b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet ta’ karbonju fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija, u l-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-
tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku 
taż-żoni rurali. F'dan il-proċess għandha 
tkun ikkunsidrata d-diversità ta' 
sitwazzjonijiet li jaffettwaw iż-żoni rurali 
b'karatteristiċi differenti jew kategoriji 
differenti ta' benefiċjarji potenzjali u l-
objettivi trasversali tal-innovazzjoni, l-
ambjent, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
u l-adattament għalih. L-azzjoni ta' 
mitigazzjoni għandha tkun relatata kemm 
mal-limitazzjoni tal-emissjonijiet fl-
agrikoltura u l-forestrija mill-attivitajiet 
ewlenin bħall-produzzjoni tal-bhejjem, l-
użu ta' fertilizzanti u l-preservazzjoni ta' 
bjar tal-karbonju u t-tisħiħ tal-ġbir tal-
karbonju fir-rigward tal-użu tal-art, it-tibdil 
fl-użu tal-art u s-settur tal-forestrija. Il-
prijorità tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali 
marbuta mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura, il-forestrija u 
ż-żoni rurali għandha tapplika 
orizzontalment b’rabta mal-prijoritajiet l-
oħra tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali.

Or. en

Emenda 82
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-prijoritàjiet tal-Unjoni għall-iżvilupp 
rirali għandhom ikunu segwiti fil-kuntest 
tal-iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan tal-ħarsien u t-titjib tal-

(6) Il-prijoritàjiet tal-Unjoni għall-iżvilupp 
rirali għandhom ikunu segwiti fil-kuntest 
tal-iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan tal-ħarsien u t-titjib tal-
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ambjent kif stabbilit fl-Artikoli 11 u 19 tat-
Trattat, b'kunsiderazzjoni għall-prinċipju 
ta' min iħammeġ iħallas. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-
appoġġ għall-objettivi dwar it-tibdil tal-
klima f'konformità mal-ambizzjoni li mill-
inqas 20 % tal-baġit tal-Unjoni jkun 
iddedikat għal dan l-għan, permezz tal-użu 
ta' metodoloġija adottata mill-
Kummissjoni.

ambjent kif stabbilit fl-Artikoli 11 u 19 tat-
Trattat, b'kunsiderazzjoni għall-prinċipju 
ta' min iħammeġ iħallas. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni dwar 
kif se jimplimentaw l-istrateġija tal-
bijodiversità u l-objettivi dwar it-tibdil tal-
klima f'konformità mal-ambizzjoni li mill-
inqas 20 % tal-baġit tal-Unjoni jkun 
iddedikat għal dan l-għan, permezz tal-użu 
ta' metodoloġija adottata mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-prijoritàjiet tal-Unjoni għall-iżvilupp 
rirali għandhom ikunu segwiti fil-kuntest 
tal-iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan tal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent kif stabbilit fl-Artikoli 11 u 19 tat-
Trattat, b'kunsiderazzjoni għall-prinċipju 
ta' min iħammeġ iħallas. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-
appoġġ għall-objettivi dwar it-tibdil tal-
klima f'konformità mal-ambizzjoni li mill-
inqas 20 % tal-baġit tal-Unjoni jkun 
iddedikat għal dan l-għan, permezz tal-użu 
ta' metodoloġija adottata mill-
Kummissjoni.

(6) Il-prijoritàjiet tal-Unjoni għall-iżvilupp 
rirali għandhom ikunu segwiti fil-kuntest 
tal-iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan tal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent kif stabbilit fl-Artikoli 11 u 19 tat-
Trattat, b'kunsiderazzjoni għall-prinċipju 
ta' min iħammeġ iħallas u l-prinċipju li 
kull min jikkontribwixxi għat-titjib 
għandu jiġi remunerat. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-
appoġġ għall-objettivi dwar it-tibdil tal-
klima f'konformità mal-ambizzjoni li mill-
inqas 20 % tal-baġit tal-Unjoni jkun 
iddedikat għal dan l-għan, permezz tal-użu 
ta' metodoloġija adottata mill-
Kummissjoni.

Or. it

Emenda 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas



AM\903101MT.doc 13/169 PE489.640v01-00

MT

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġu żgurati l-bidu immedjat u l-
implimentazzjoni effiċjenti tal-programmi 
għall-iżvilupp rurali, l-appoġġ mill-FAEŻR 
għandu jkun ibbażat fuq l-eżistenza ta’ 
kundizzjonijiet ta’ qafas amministrattiv 
tajjeb. Għalhekk l-Istati Membri għandhom 
jivvalutaw il-konformità ma’ ċerti 
kundizzjonalitajiet ex ante. Kull Stat 
Membru għandu jipprepara jew programm 
nazzjonali għall-iżvilupp rurali għat-
territorju kollu tiegħu jew sett ta’ 
programmi reġjonali. Kull programm 
għandu jidentifika strateġija li tilħaq il-miri 
b’rabta mal-prijoritajiet tal-Unjoni għall-
iżvilupp rurali u għażla ta’ miżuri. L-
ipprogrammar għandu jikkonforma mal-
prijoritajiet tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali, 
filwaqt li jkun adattat għal kuntesti 
nazzjonali u jikkumplimenta l-politiki l-
oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari l-
politika tas-suq agrikolu, il-politika ta’ 
koeżjoni u l-politika komuni tas-sajd. L-
Istati Membri li jagħżlu sett ta’ programmi 
reġjonali għandhom ikunu kapaċi li jħejju 
wkoll qafas nazzjonali, mingħajr 
allokazzjoni baġitarja separata, sabiex 
jiffaċilitaw il-koordinazzjoni fost ir-reġjuni 
biex jindirizzaw l-isfidi nazzjonali.

(8) Sabiex jiġu żgurati l-bidu immedjat u l-
implimentazzjoni effiċjenti tal-programmi 
għall-iżvilupp rurali, l-appoġġ mill-FAEŻR 
għandu jkun ibbażat fuq l-eżistenza ta’ 
kundizzjonijiet ta’ qafas amministrattiv 
tajjeb. Għalhekk l-Istati Membri għandhom 
jivvalutaw il-konformità ma’ ċerti 
kundizzjonalitajiet ex ante. Kull Stat 
Membru għandu jipprepara programm 
nazzjonali għall-iżvilupp rurali għat-
territorju kollu tiegħu, sett ta’ programmi 
reġjonali, jew kemm programm nazzjonali 
kif ukoll sett ta' programmi reġjonali. Fil-
każ li Stat Membru jagħżel li jressaq 
kemm programm nazzjonali kif ukoll sett 
ta' programmi reġjonali, il-miżuri jew it-
tipi ta' operazzjonijiet għandhom jiġu 
ppjanati fil-livell nazzjonali jew reġjonali.  
Kull programm għandu jidentifika 
strateġija li tilħaq il-miri b’rabta mal-
prijoritajiet tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali 
u għażla ta’ miżuri. L-ipprogrammar 
għandu jikkonforma mal-prijoritajiet tal-
Unjoni għall-iżvilupp rurali, filwaqt li jkun 
adattat għal kuntesti nazzjonali u 
jikkumplimenta l-politiki l-oħra tal-Unjoni, 
b’mod partikolari l-politika tas-suq 
agrikolu, il-politika ta’ koeżjoni u l-politika 
komuni tas-sajd. L-Istati Membri li jagħżlu 
sett ta’ programmi reġjonali għandhom 
ikunu kapaċi li jħejju wkoll qafas 
nazzjonali, mingħajr allokazzjoni baġitarja 
separata, sabiex jiffaċilitaw il-
koordinazzjoni fost ir-reġjuni biex 
jindirizzaw l-isfidi nazzjonali. Fil-każ li 
Stat Membru jagħżel li jressaq kemm 
programm nazzjonali kif ukoll programmi 
reġjonali, il-qafas nazzjonali għandu jkun 
fih elementi komuni biex tkun żgurata l-
koerenza bejn il-programmi.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri li għandhom għadd kbir ta' reġjuni u li għażlu li jressqu programmi reġjonali 
jrid ikollhom programm nazzjonali meta l-istess miżura tkun qed tiġi implimentata f'diversi 
minn dawk ir-reġjuni.

Emenda 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġu żgurati l-bidu immedjat u l-
implimentazzjoni effiċjenti tal-programmi 
għall-iżvilupp rurali, l-appoġġ mill-FAEŻR 
għandu jkun ibbażat fuq l-eżistenza ta’ 
kundizzjonijiet ta’ qafas amministrattiv 
tajjeb. Għalhekk l-Istati Membri għandhom 
jivvalutaw il-konformità ma’ ċerti 
kundizzjonalitajiet ex ante. Kull Stat 
Membru għandu jipprepara jew programm 
nazzjonali għall-iżvilupp rurali għat-
territorju kollu tiegħu jew sett ta’ 
programmi reġjonali. Kull programm 
għandu jidentifika strateġija li tilħaq il-miri 
b’rabta mal-prijoritajiet tal-Unjoni għall-
iżvilupp rurali u għażla ta’ miżuri. L-
ipprogrammar għandu jikkonforma mal-
prijoritajiet tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali, 
filwaqt li jkun adattat għal kuntesti 
nazzjonali u jikkumplimenta l-politiki l-
oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari l-
politika tas-suq agrikolu, il-politika ta’ 
koeżjoni u l-politika komuni tas-sajd. L-
Istati Membri li jagħżlu sett ta’ programmi 
reġjonali għandhom ikunu kapaċi li jħejju 
wkoll qafas nazzjonali, mingħajr 
allokazzjoni baġitarja separata, sabiex 
jiffaċilitaw il-koordinazzjoni fost ir-reġjuni 
biex jindirizzaw l-isfidi nazzjonali.

(8) Sabiex jiġu żgurati l-bidu immedjat u l-
implimentazzjoni effiċjenti tal-programmi 
għall-iżvilupp rurali, l-appoġġ mill-FAEŻR 
għandu jkun ibbażat fuq l-eżistenza ta’ 
kundizzjonijiet ta’ qafas amministrattiv 
tajjeb. Għalhekk l-Istati Membri għandhom 
jivvalutaw il-konformità ma’ ċerti 
kundizzjonalitajiet ex ante. Kull Stat 
Membru għandu jipprepara programm 
nazzjonali għall-iżvilupp rurali għat-
territorju kollu tiegħu, sett ta’ programmi 
reġjonali, jew kemm programm nazzjonali 
kif ukoll sett ta' programmi reġjonali. Fil-
każ li Stat Membru jagħżel li jressaq 
kemm programm nazzjonali kif ukoll sett 
ta' programmi reġjonali, il-miżuri jew it-
tipi ta' operazzjonijiet għandhom jiġu 
ppjanati fil-livell nazzjonali jew reġjonali.  
Kull programm għandu jidentifika 
strateġija li tilħaq il-miri b’rabta mal-
prijoritajiet tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali 
u għażla ta’ miżuri. L-ipprogrammar 
għandu jikkonforma mal-prijoritajiet tal-
Unjoni għall-iżvilupp rurali, filwaqt li jkun 
adattat għal kuntesti nazzjonali u 
jikkumplimenta l-politiki l-oħra tal-Unjoni, 
b’mod partikolari l-politika tas-suq 
agrikolu, il-politika ta’ koeżjoni u l-politika 
komuni tas-sajd. L-Istati Membri li jagħżlu 
sett ta’ programmi reġjonali għandhom 
ikunu kapaċi li jħejju wkoll qafas 
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nazzjonali, mingħajr allokazzjoni baġitarja 
separata, sabiex jiffaċilitaw il-
koordinazzjoni fost ir-reġjuni biex 
jindirizzaw l-isfidi nazzjonali. Fil-każ li 
Stat Membru jagħżel li jressaq kemm 
programm nazzjonali kif ukoll programmi 
reġjonali, il-qafas nazzjonali għandu jkun 
fih elementi komuni biex tkun żgurata l-
koerenza bejn il-programmi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Rigward l-Istati Membri li għandhom għadd kbir ta' reġjuni u li għażlu li jressqu programmi 
reġjonali, l-esperjenza mill-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 uriet li hemm ċerti 
azzjonijiet li m'għandhomx post fil-programmi reġjonali għaliex jestendu lil hinn mit-
territorju ta' reġjun wieħed. Dan huwa minnu għal azzjonijiet li jaqgħu taħt il-kooperazzjoni 
interreġjonali. Għalhekk, l-Istati Membri jrid ikollhom programm nazzjonali meta l-istess 
miżura qed tiġi implimentata f'diversi reġjuni.

Emenda 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġu żgurati l-bidu immedjat u l-
implimentazzjoni effiċjenti tal-programmi 
għall-iżvilupp rurali, l-appoġġ mill-FAEŻR 
għandu jkun ibbażat fuq l-eżistenza ta’ 
kundizzjonijiet ta’ qafas amministrattiv 
tajjeb. Għalhekk l-Istati Membri għandhom 
jivvalutaw il-konformità ma’ ċerti 
kundizzjonalitajiet ex ante. Kull Stat 
Membru għandu jipprepara jew programm 
nazzjonali għall-iżvilupp rurali għat-
territorju kollu tiegħu jew sett ta’ 
programmi reġjonali. Kull programm 
għandu jidentifika strateġija li tilħaq il-miri 
b’rabta mal-prijoritajiet tal-Unjoni għall-
iżvilupp rurali u għażla ta’ miżuri. L-
ipprogrammar għandu jikkonforma mal-
prijoritajiet tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali, 

(8) Sabiex jiġu żgurati l-bidu immedjat u l-
implimentazzjoni effiċjenti tal-programmi 
għall-iżvilupp rurali, l-appoġġ mill-FAEŻR 
għandu jkun ibbażat fuq l-eżistenza ta’ 
kundizzjonijiet ta’ qafas amministrattiv 
tajjeb. Għalhekk l-Istati Membri għandhom 
jivvalutaw il-konformità ma’ ċerti 
kundizzjonalitajiet ex ante. Kull Stat 
Membru għandu jipprepara jew programm 
nazzjonali għall-iżvilupp rurali għat-
territorju kollu tiegħu jew sett ta’ 
programmi reġjonali, filwaqt li jkun żgurat 
li l-gruppi sottorappreżentati, b'mod 
partikolari n-nisa, jistgħu jwettqu r-rwol 
mistħoqq tagħhom fil-korpi stabbiliti biex 
ifasslu dawn il-programmi ta' żvilupp, 
sabiex l-istrateġiji dwar l-iżvilupp lokali 
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filwaqt li jkun adattat għal kuntesti 
nazzjonali u jikkumplimenta l-politiki l-
oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari l-
politika tas-suq agrikolu, il-politika ta’ 
koeżjoni u l-politika komuni tas-sajd. L-
Istati Membri li jagħżlu sett ta’ programmi 
reġjonali għandhom ikunu kapaċi li jħejju 
wkoll qafas nazzjonali, mingħajr 
allokazzjoni baġitarja separata, sabiex 
jiffaċilitaw il-koordinazzjoni fost ir-reġjuni 
biex jindirizzaw l-isfidi nazzjonali.

jqisu l-ħtiġijiet tagħhom kif xieraq. Kull 
programm għandu jidentifika strateġija li 
tilħaq il-miri b’rabta mal-prijoritajiet tal-
Unjoni għall-iżvilupp rurali u għażla ta’ 
miżuri. L-ipprogrammar għandu 
jikkonforma mal-prijoritajiet tal-Unjoni 
għall-iżvilupp rurali, filwaqt li jkun adattat 
għal kuntesti nazzjonali u jikkumplimenta 
l-politiki l-oħra tal-Unjoni, b’mod 
partikolari l-politika tas-suq agrikolu, il-
politika ta’ koeżjoni u l-politika komuni 
tas-sajd. L-Istati Membri li jagħżlu sett ta’ 
programmi reġjonali għandhom ikunu 
kapaċi li jħejju wkoll qafas nazzjonali, 
mingħajr allokazzjoni baġitarja separata, 
sabiex jiffaċilitaw il-koordinazzjoni fost ir-
reġjuni biex jindirizzaw l-isfidi nazzjonali.

Or. de

Emenda 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġu żgurati l-bidu immedjat u l-
implimentazzjoni effiċjenti tal-programmi 
għall-iżvilupp rurali, l-appoġġ mill-FAEŻR 
għandu jkun ibbażat fuq l-eżistenza ta’ 
kundizzjonijiet ta’ qafas amministrattiv 
tajjeb. Għalhekk l-Istati Membri għandhom 
jivvalutaw il-konformità ma’ ċerti 
kundizzjonalitajiet ex ante. Kull Stat 
Membru għandu jipprepara jew programm 
nazzjonali għall-iżvilupp rurali għat-
territorju kollu tiegħu jew sett ta’ 
programmi reġjonali. Kull programm 
għandu jidentifika strateġija li tilħaq il-miri 
b’rabta mal-prijoritajiet tal-Unjoni għall-
iżvilupp rurali u għażla ta’ miżuri. L-
ipprogrammar għandu jikkonforma mal-

(8) Sabiex jiġu żgurati l-bidu immedjat u l-
implimentazzjoni effiċjenti tal-programmi 
għall-iżvilupp rurali, l-appoġġ mill-FAEŻR 
għandu jkun ibbażat fuq l-eżistenza ta’ 
kundizzjonijiet ta’ qafas amministrattiv 
tajjeb. Għalhekk l-Istati Membri għandhom 
jivvalutaw il-konformità ma’ ċerti 
kundizzjonalitajiet ex ante. Kull Stat 
Membru għandu jipprepara jew programm 
nazzjonali għall-iżvilupp rurali għat-
territorju kollu tiegħu jew sett ta’ 
programmi reġjonali. Kull programm 
għandu jidentifika strateġija li tilħaq il-miri 
b’rabta mal-prijoritajiet tal-Unjoni għall-
iżvilupp rurali u għażla ta’ miżuri. L-
ipprogrammar għandu jikkonforma mal-



AM\903101MT.doc 17/169 PE489.640v01-00

MT

prijoritajiet tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali, 
filwaqt li jkun adattat għal kuntesti 
nazzjonali u jikkumplimenta l-politiki l-
oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari l-
politika tas-suq agrikolu, il-politika ta’ 
koeżjoni u l-politika komuni tas-sajd. L-
Istati Membri li jagħżlu sett ta’ 
programmi reġjonali għandhom ikunu 
kapaċi li jħejju wkoll qafas nazzjonali, 
mingħajr allokazzjoni baġitarja separata, 
sabiex jiffaċilitaw il-koordinazzjoni fost 
ir-reġjuni biex jindirizzaw l-isfidi 
nazzjonali.

prijoritajiet tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali, 
filwaqt li jkun adattat għal kuntesti 
nazzjonali u reġjonali u jikkumplimenta l-
politiki l-oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari 
l-politika tas-suq agrikolu, il-politika ta’ 
koeżjoni u l-politika komuni tas-sajd. Jekk 
Stat Membru jagħżel sett ta' programmi 
nazzjonali u/jew reġjonali, il-Qafas 
Nazzjonali għandu jinkludi elementi 
komuni biex jiġu żgurati r-rabtiet u l-
koerenza bejn l-istrateġija nazzjonali u l-
istrateġiji reġjonali.

Or. it

Emenda 88
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jinkludu fil-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom sottoprogrammi 
tematiċi li jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi 
f’żoni ta’ importanza partikolari għalihom. 
Is-sottoprogrammi tematiċi għandhom 
jikkonċernaw fost affarijiet oħra l-bdiewa 
żgħażagħ, l-azjendi agrikoli żgħar, iż-żoni 
bil-muntanji u l-ħolqien ta’ ktajjen tal-
provvista qosra. Għandhom jintużaw ukoll 
sottoprogrammi tematiċi li jipprovdu għall-
possibbiltà li jiġi indirizzat ir-ristrutturar 
tas-setturi agrikoli li għandhom impatt 
qawwi fuq l-iżvilupp taż-żoni rurali. Bħala 
mezz biex jiżdied l-intervent effiċjenti ta’ 
tali sottoprogrammi tematiċi, l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jipprovdu 
għal rati ta’ appoġġ ogħla għal ċerti 
operazzjonijiet koperti minnhom.

(9) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jinkludu fil-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom sottoprogrammi 
tematiċi li jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi 
f’żoni ta’ importanza partikolari għalihom. 
Is-sottoprogrammi tematiċi għandhom 
jikkonċernaw fost affarijiet oħra l-bdiewa 
żgħażagħ, l-azjendi agrikoli żgħar, iż-żoni 
bil-muntanji u l-ħolqien ta’ ktajjen tal-
provvista qosra. Għandhom jintużaw ukoll 
sottoprogrammi tematiċi li jipprovdu għall-
possibbiltà li jiġi indirizzat ir-ristrutturar 
tas-setturi agrikoli li għandhom impatt 
qawwi fuq l-iżvilupp taż-żoni rurali. 
Għandhom isiru wkoll sforzi favur il-
progress lejn l-aċċess ugwali għall-
impjieg għan-nisa fiż-żoni rurali, ir-
rikonoxximent tal-kontribut tagħhom lil 
attivitajiet ta' diversifikazzjoni u l-ħolqien 
ta' forom speċifiċi ta' appoġġ għal nisa 
intraprendenti f'dawn iż-żoni, billi din il-
multipliċità ta' rwoli tippermettilhom 
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jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-
progress u l-innovazzjoni fil-livelli kollha 
tas-soċjetà u għat-titjib tal-kwalità tal-
ħajja fiż-żoni rurali. Bħala mezz biex 
jiżdied l-intervent effiċjenti ta’ tali 
sottoprogrammi tematiċi, l-Istati Membri 
għandhom jitħallew jipprovdu għal rati ta’ 
appoġġ ogħla għal ċerti operazzjonijiet 
koperti minnhom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Tikkontribwixxi għat-trattament ugwali tan-nisa fiż-żoni rurali u għar-rikonoxximent tal-
kontribut tan-nisa għad-dħul u l-benessri fil-komunitajiet rurali. 

Emenda 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jinkludu fil-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom sottoprogrammi 
tematiċi li jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi 
f’żoni ta’ importanza partikolari għalihom. 
Is-sottoprogrammi tematiċi għandhom 
jikkonċernaw fost affarijiet oħra l-bdiewa 
żgħażagħ, l-azjendi agrikoli żgħar, iż-żoni 
bil-muntanji u l-ħolqien ta’ ktajjen tal-
provvista qosra. Għandhom jintużaw ukoll 
sottoprogrammi tematiċi li jipprovdu għall-
possibbiltà li jiġi indirizzat ir-ristrutturar 
tas-setturi agrikoli li għandhom impatt 
qawwi fuq l-iżvilupp taż-żoni rurali. Bħala 
mezz biex jiżdied l-intervent effiċjenti ta’ 
tali sottoprogrammi tematiċi, l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jipprovdu 
għal rati ta’ appoġġ ogħla għal ċerti 
operazzjonijiet koperti minnhom.

(9) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jinkludu fil-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom sottoprogrammi 
tematiċi li jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi 
f’żoni ta’ importanza partikolari għalihom. 
Is-sottoprogrammi tematiċi għandhom 
jikkonċernaw fost affarijiet oħra l-bdiewa 
żgħażagħ, l-azjendi agrikoli żgħar, iż-żoni 
bil-muntanji, il-ħolqien ta’ ktajjen tal-
provvista qosra u r-rwol tan-nisa fiż-żoni 
rurali, b'mod partikolari bl-għan li jiġu 
offruti prospetti u raġuni biex ma jmorrux 
x'imkien ieħor. Għandhom jintużaw ukoll 
sottoprogrammi tematiċi li jipprovdu għall-
possibbiltà li jiġi indirizzat ir-ristrutturar 
tas-setturi agrikoli li għandhom impatt 
qawwi fuq l-iżvilupp taż-żoni rurali. Bħala 
mezz biex jiżdied l-intervent effiċjenti ta’ 
tali sottoprogrammi tematiċi, l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jipprovdu 
għal rati ta’ appoġġ ogħla għal ċerti 
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operazzjonijiet koperti minnhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa urġenti biex jittieħdu passi li jwaqqfu lin-nisa żgħażagħ bil-kwalifiki milli jitilqu 
minn arthom. Dawn in-nisa għandhom rwol deċiżiv biex iżommu l-komunitajiet rurali ħajjin u 
jissalvagwardjaw il-kwalità tal-ħajja tal-abitanti tagħhom.

Emenda 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jinkludu fil-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom sottoprogrammi 
tematiċi li jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi 
f’żoni ta’ importanza partikolari għalihom. 
Is-sottoprogrammi tematiċi għandhom 
jikkonċernaw fost affarijiet oħra l-bdiewa 
żgħażagħ, l-azjendi agrikoli żgħar, iż-żoni 
bil-muntanji u l-ħolqien ta’ ktajjen tal-
provvista qosra. Għandhom jintużaw ukoll 
sottoprogrammi tematiċi li jipprovdu għall-
possibbiltà li jiġi indirizzat ir-ristrutturar 
tas-setturi agrikoli li għandhom impatt 
qawwi fuq l-iżvilupp taż-żoni rurali. Bħala 
mezz biex jiżdied l-intervent effiċjenti ta’ 
tali sottoprogrammi tematiċi, l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jipprovdu 
għal rati ta’ appoġġ ogħla għal ċerti 
operazzjonijiet koperti minnhom.

(9) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jinkludu fil-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom sottoprogrammi 
tematiċi li jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi 
f’żoni ta’ importanza partikolari għalihom. 
Is-sottoprogrammi tematiċi għandhom 
jikkonċernaw fost affarijiet oħra l-bdiewa 
żgħażagħ, in-nisa fl-agrikoltura, l-azjendi 
agrikoli żgħar, iż-żoni bil-muntanji u l-
ħolqien ta’ ktajjen tal-provvista qosra. 
Għandhom jintużaw ukoll sottoprogrammi 
tematiċi li jipprovdu għall-possibbiltà li jiġi 
indirizzat ir-ristrutturar tas-setturi agrikoli 
li għandhom impatt qawwi fuq l-iżvilupp 
taż-żoni rurali. Bħala mezz biex jiżdied l-
intervent effiċjenti ta’ tali sottoprogrammi 
tematiċi, l-Istati Membri għandhom 
jitħallew jipprovdu għal rati ta’ appoġġ 
ogħla għal ċerti operazzjonijiet koperti 
minnhom.

Or. it
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Emenda 91
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jinkludu fil-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom sottoprogrammi 
tematiċi li jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi 
f’żoni ta’ importanza partikolari għalihom. 
Is-sottoprogrammi tematiċi għandhom 
jikkonċernaw fost affarijiet oħra l-bdiewa 
żgħażagħ, l-azjendi agrikoli żgħar, iż-żoni 
bil-muntanji u l-ħolqien ta’ ktajjen tal-
provvista qosra. Għandhom jintużaw ukoll 
sottoprogrammi tematiċi li jipprovdu għall-
possibbiltà li jiġi indirizzat ir-ristrutturar 
tas-setturi agrikoli li għandhom impatt 
qawwi fuq l-iżvilupp taż-żoni rurali. Bħala 
mezz biex jiżdied l-intervent effiċjenti ta’ 
tali sottoprogrammi tematiċi, l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jipprovdu 
għal rati ta’ appoġġ ogħla għal ċerti 
operazzjonijiet koperti minnhom.

(9) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jinkludu fil-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom sottoprogrammi 
tematiċi li jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi 
f’żoni ta’ importanza partikolari għalihom. 
Is-sottoprogrammi tematiċi għandhom 
jikkonċernaw fost affarijiet oħra l-bdiewa 
żgħażagħ, l-azjendi agrikoli żgħar, sistemi 
ta' Biedja ta' Valur Għoli għan-Natura, 
il-biedja organika, iż-żoni bil-muntanji u l-
ħolqien ta’ ktajjen tal-provvista qosra. 
Għandhom jintużaw ukoll sottoprogrammi 
tematiċi li jipprovdu għall-possibbiltà li jiġi 
indirizzat ir-ristrutturar tas-setturi agrikoli 
li għandhom impatt qawwi fuq l-iżvilupp 
taż-żoni rurali. Bħala mezz biex jiżdied l-
intervent effiċjenti ta’ tali sottoprogrammi 
tematiċi, l-Istati Membri għandhom 
jitħallew jipprovdu għal rati ta’ appoġġ 
ogħla għal ċerti operazzjonijiet koperti 
minnhom.

Or. en

Emenda 92
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jinkludu fil-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom sottoprogrammi 
tematiċi li jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi 
f’żoni ta’ importanza partikolari għalihom. 
Is-sottoprogrammi tematiċi għandhom 

(9) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jinkludu fil-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom sottoprogrammi 
tematiċi li jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi 
f’żoni ta’ importanza partikolari għalihom. 
Is-sottoprogrammi tematiċi għandhom 
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jikkonċernaw fost affarijiet oħra l-bdiewa 
żgħażagħ, l-azjendi agrikoli żgħar, iż-żoni 
bil-muntanji u l-ħolqien ta’ ktajjen tal-
provvista qosra. Għandhom jintużaw ukoll 
sottoprogrammi tematiċi li jipprovdu għall-
possibbiltà li jiġi indirizzat ir-ristrutturar 
tas-setturi agrikoli li għandhom impatt 
qawwi fuq l-iżvilupp taż-żoni rurali. Bħala 
mezz biex jiżdied l-intervent effiċjenti ta’ 
tali sottoprogrammi tematiċi, l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jipprovdu 
għal rati ta’ appoġġ ogħla għal ċerti 
operazzjonijiet koperti minnhom.

jikkonċernaw fost affarijiet oħra l-bdiewa 
żgħażagħ, l-azjendi agrikoli żgħar, l-
azjendi agrikoli b'Valur Għoli għan-
Natura, iż-żoni bil-muntanji, il-ħolqien ta’ 
ktajjen tal-provvista qosra u l-iffaċċjar tal-
isfidi ambjentali. Għandhom jintużaw 
ukoll sottoprogrammi tematiċi li jipprovdu 
għall-possibbiltà li jiġi indirizzat ir-
ristrutturar tas-setturi agrikoli li għandhom 
impatt qawwi fuq l-iżvilupp taż-żoni rurali 
mingħajr ma jiġu kkawżati effetti soċjali u 
ambjentali negattivi. Bħala mezz biex 
jiżdied l-intervent effiċjenti ta’ tali 
sottoprogrammi tematiċi, l-Istati Membri 
għandhom jitħallew jipprovdu għal rati ta’ 
appoġġ ogħla għal ċerti operazzjonijiet 
koperti minnhom.

Or. en

Emenda 93
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jinkludu fil-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom sottoprogrammi 
tematiċi li jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi 
f’żoni ta’ importanza partikolari għalihom. 
Is-sottoprogrammi tematiċi għandhom 
jikkonċernaw fost affarijiet oħra l-bdiewa 
żgħażagħ, l-azjendi agrikoli żgħar, iż-żoni 
bil-muntanji u l-ħolqien ta’ ktajjen tal-
provvista qosra. Għandhom jintużaw ukoll 
sottoprogrammi tematiċi li jipprovdu għall-
possibbiltà li jiġi indirizzat ir-ristrutturar 
tas-setturi agrikoli li għandhom impatt 
qawwi fuq l-iżvilupp taż-żoni rurali. Bħala 
mezz biex jiżdied l-intervent effiċjenti ta’ 
tali sottoprogrammi tematiċi, l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jipprovdu 

(9) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jinkludu fil-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom sottoprogrammi 
tematiċi li jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi 
f’żoni ta’ importanza partikolari għalihom. 
Is-sottoprogrammi tematiċi għandhom 
jikkonċernaw fost affarijiet oħra l-bdiewa 
żgħażagħ, l-azjendi agrikoli żgħar, iż-żoni 
bil-muntanji, l-artijiet mistagħdra, iż-żoni 
periurbani u l-ħolqien ta’ ktajjen tal-
provvista qosra. Għandhom jintużaw ukoll 
sottoprogrammi tematiċi li jipprovdu għall-
possibbiltà li jiġi indirizzat ir-ristrutturar 
tas-setturi agrikoli li għandhom impatt 
qawwi fuq l-iżvilupp taż-żoni rurali. Bħala 
mezz biex jiżdied l-intervent effiċjenti ta’ 
tali sottoprogrammi tematiċi, l-Istati 



PE489.640v01-00 22/169 AM\903101MT.doc

MT

għal rati ta’ appoġġ ogħla għal ċerti 
operazzjonijiet koperti minnhom.

Membri għandhom jitħallew jipprovdu 
għal rati ta’ appoġġ ogħla għal ċerti 
operazzjonijiet koperti minnhom.

Or. fr

Emenda 94
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jinkludu fil-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom sottoprogrammi 
tematiċi li jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi 
f’żoni ta’ importanza partikolari għalihom. 
Is-sottoprogrammi tematiċi għandhom 
jikkonċernaw fost affarijiet oħra l-bdiewa 
żgħażagħ, l-azjendi agrikoli żgħar, iż-żoni 
bil-muntanji u l-ħolqien ta’ ktajjen tal-
provvista qosra. Għandhom jintużaw ukoll 
sottoprogrammi tematiċi li jipprovdu għall-
possibbiltà li jiġi indirizzat ir-ristrutturar 
tas-setturi agrikoli li għandhom impatt 
qawwi fuq l-iżvilupp taż-żoni rurali. Bħala 
mezz biex jiżdied l-intervent effiċjenti ta’ 
tali sottoprogrammi tematiċi, l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jipprovdu 
għal rati ta’ appoġġ ogħla għal ċerti 
operazzjonijiet koperti minnhom.

(9) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jinkludu fil-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom sottoprogrammi 
tematiċi li jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi 
f’żoni ta’ importanza partikolari għalihom. 
Is-sottoprogrammi tematiċi għandhom 
jikkonċernaw fost affarijiet oħra l-bdiewa 
żgħażagħ, l-azjendi agrikoli żgħar, iż-żoni 
bil-muntanji, ir-reġjuni ultraperiferiċi, u l-
ħolqien ta’ ktajjen tal-provvista qosra. 
Għandhom jintużaw ukoll sottoprogrammi 
tematiċi li jipprovdu għall-possibbiltà li jiġi 
indirizzat ir-ristrutturar tas-setturi agrikoli 
li għandhom impatt qawwi fuq l-iżvilupp 
taż-żoni rurali. Bħala mezz biex jiżdied l-
intervent effiċjenti ta’ tali sottoprogrammi 
tematiċi, l-Istati Membri għandhom 
jitħallew jipprovdu għal rati ta’ appoġġ 
ogħla għal ċerti operazzjonijiet koperti 
minnhom.

Or. pt

Emenda 95
James Nicholson

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Meta jkun ġustifikat, żoni ta' 
interess għajr dawk stabbiliti f'dan ir-
Regolament jistgħu jiġu inklużi fil-
programmi sabiex il-prijoritajiet jiġu 
rispettati. F'xi każijiet, jista' jkun li l-
evalwazzjoni ex ante u l-analiżi SWOT ta' 
programm ma jappoġġawx il-ħtieġa li tiġi 
indirizzata prijorità speċifika, pereżempju 
minħabba li l-prijorità tkun ġiet 
indirizzata b'mezzi oħra. F'każijiet bħal 
dawn, jista' ma jkunx meħtieġ li l-
programmi jindirizzaw is-sitt prijoritajiet 
kollha.

Or. en

Emenda 96
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Sabiex jinstab tarf tal-problema tan-
nisa li l-attività ekonomika tagħhom ma 
tiġix rikonoxxuta fiż-żoni rurali u biex jiġi 
promoss l-involviment tan-nisa fl-
imprenditorija u l-impjieg f'dawk iż-żoni, 
l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom ifasslu indikaturi speċifiċi bl-
għan li jitkejjel il-progress tan-nisa 
f'dawn l-oqsma u jiġi vvalutat il-kontribut 
tagħhom għad-dħul u l-benessri fil-
komunitajiet rurali.

Or. es

Emenda 97
James Nicholson
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Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Jeħtieġ li jiġu stabbiliti ċerti regoli 
għall-ipprogrammar u għar-reviżjoni ta’ 
programmi ta' żvilupp rurali. Għandha tiġi 
prevista proċedura eħfef għar-reviżjonijiet 
li taffettwax l-istrateġija tal-programmi jew 
il-kontribuzzjonijiet finanzjarji rispettivi 
tal-Unjoni.

(12) Jeħtieġ li jiġu stabbiliti ċerti regoli 
għall-ipprogrammar u għar-reviżjoni ta’ 
programmi ta' żvilupp rurali. Il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tiddeċiedi, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, dwar talbiet biex jiġu 
emendati programmi li jikkonċernaw 
bidla fl-istrateġija tal-programm. Għandha 
tiġi prevista proċedura eħfef għar-
reviżjonijiet li taffettwax l-istrateġija tal-
programmi jew il-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji rispettivi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 98
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Jeħtieġ li jiġu stabbiliti ċerti regoli 
għall-ipprogrammar u għar-reviżjoni ta’ 
programmi ta' żvilupp rurali. Għandha tiġi 
prevista proċedura eħfef għar-reviżjonijiet 
li taffettwax l-istrateġija tal-programmi jew 
il-kontribuzzjonijiet finanzjarji rispettivi 
tal-Unjoni.

(12) Jeħtieġ li jiġu stabbiliti ċerti regoli 
għall-ipprogrammar u għar-reviżjoni ta’ 
programmi ta' żvilupp rurali. Għandha tiġi 
prevista proċedura semplifikata għar-
reviżjonijiet li taffettwax l-istrateġija tal-
programmi jew il-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji rispettivi tal-Unjoni.

Or. pt

Emenda 99
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex jiġu żgurati ċ-ċertezza u ċ-
ċarezza legali dwar il-proċedura li għandha 
tiġi segwita fil-każ ta’ emendi fil-
programm, is-setgħa li jiġu adottati atti taħt 
l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
istabbiliment tal-kriterji li fuq il-bażi 
tagħhom il-bidliet proposti tal-miri 
kwantifikati tal-programmi għandhom 
jitqiesu bħala ewlenin, biex b’hekk isir 
meħtieġ li l-programm jiġi emendat 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni 
adottat skont l-Artikolu 91 ta’ dan ir-
Regolament..

(13) Sabiex jiġu żgurati ċ-ċertezza u ċ-
ċarezza legali dwar il-proċedura li għandha 
tiġi segwita fil-każ ta’ emendi fil-
programm, is-setgħa li jiġu adottati atti taħt 
l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
istabbiliment tal-kriterji.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bidliet fil-programmi mhumiex purament deċiżjonijiet tekniċi.

Emenda 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-evoluzzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni 
tal-agrikoltura u l-forestrija u l-isfidi 
partikolari affrontati mill-mikrointrapriżi, 
l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (iktar ’il 
quddiem “SMEs”) fiż-żoni rurali jirrikjedu 
livell xieraq ta’ taħriġ tekniku u ekonomiku 
kif ukoll iktar kapaċità biex jaċċessaw u 
jiskambjaw l-għarfien u l-informazzjoni, 
inkluż fil-forma ta’ tixrid tal-aħjar prattiki 
tal-produzzjoni għall-agrikoltura u l-
forestrija. L-azzjonijiet tat-trasferiment tal-
għarfien u l-informazzjoni mhux biss 
għandhom jikkonsistu f’korsijiet ta' taħriġ 
tradizzjonali iżda għandhom jiġu adattati 

(14) L-evoluzzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni 
tal-agrikoltura u l-forestrija u l-isfidi 
partikolari affrontati mill-mikrointrapriżi, 
l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (iktar ’il 
quddiem “SMEs”) fiż-żoni rurali jirrikjedu 
livell xieraq ta’ taħriġ tekniku u ekonomiku 
kif ukoll iktar kapaċità biex jaċċessaw u 
jiskambjaw l-għarfien u l-informazzjoni, 
inkluż fil-forma ta’ tixrid tal-aħjar prattiki 
tal-produzzjoni għall-agrikoltura u l-
forestrija. L-azzjonijiet tat-trasferiment tal-
għarfien u l-informazzjoni mhux biss 
għandhom jikkonsistu f’korsijiet ta' taħriġ 
tradizzjonali iżda għandhom jiġu adattati 
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għall-ħtiġijiet tal-atturi rurali. Għaldaqstant 
għandhom jiġu appoġġjati wkoll 
workshops, kowċing, attivitajiet ta’ 
dimostrazzjoni, azzjonijiet ta’ 
informazzjoni u kif ukoll skemi ta’ 
skambju jew żjarat qosra fl-azjendi 
agrikoli. L-għarfien u l-informazzjoni 
miksuba għandhom jippermettu lill-
bdiewa, is-sidien ta’ foresti, il-persuni 
involuti fis-settur tal-ikel u l-SMEs rurali li 
jtejbu b’mod partikolari l-kompetittività u 
l-użu effiċjenti tar-riżorsi tagħhom u li 
jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom 
filwaqt li fl-istess ħin jikkontribwixxu 
għas-sostenibbiltà tal-ekonomija rurali. 
Sabiex jiġi żgurat li l-azzjonijiet tat-
trasferiment tal-għarfien u l-informazzjoni 
jkunu effettivi biex jinkisbu dawn ir-
riżultati, għandu jkun rikjest li l-fornituri
tas-servizzi tat-trasferiment tal-għarfien 
ikollhom il-kapaċitajiet adattati kollha.

għall-ħtiġijiet tal-atturi rurali. Għaldaqstant 
għandhom jiġu appoġġjati wkoll 
workshops, kowċing, attivitajiet ta’ 
dimostrazzjoni, azzjonijiet ta’ 
informazzjoni u kif ukoll skemi ta’ 
skambju jew żjarat qosra fl-azjendi 
agrikoli. L-għarfien u l-informazzjoni 
miksuba għandhom jippermettu lill-
bdiewa, is-sidien ta’ foresti, il-persuni 
involuti fis-settur tal-ikel u l-SMEs rurali li 
jtejbu b’mod partikolari l-kompetittività u 
l-użu effiċjenti tar-riżorsi tagħhom u li 
jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom 
filwaqt li fl-istess ħin jikkontribwixxu 
għas-sostenibbiltà tal-ekonomija rurali. 
Skont l-Artikolu 15, l-Istati Membri 
meħtieġa b'mod partikolari jappoġġaw id-
dispożizzjoni tat-taħriġ għan-nisa fiż-żoni 
rurali sabiex jitħeġġeġ ir-rwol tagħhom fl-
SMEs li qed jiżviluppaw u jespandu fiż-
żoni rurali u f'attivitajiet f'oqsma 
downstream mill-agrikoltura u fl-isfera 
soċjali, biex b'hekk in-nisa jingħataw 
raġuni biex ma jmorrux x'imkien ieħor.
Sabiex jiġi żgurat li l-azzjonijiet tat-
trasferiment tal-għarfien u l-informazzjoni 
jkunu effettivi biex jinkisbu dawn ir-
riżultati, għandu jkun rikjest li l-fornituri 
tas-servizzi tat-trasferiment tal-għarfien 
ikollhom il-kapaċitajiet adattati kollha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm il-periklu li ż-żoni rurali jkunu mċaħħda mill-għajxien tagħhom jekk iż-żgħażagħ bil-
kwalifiki b'mod partikolari jitilqu minn arthom. Għalhekk, hemm il-ħtieġa urġenti li dawn in-
nies jiġu offruti prospetti u raġuni biex ma jmorrux x'imkien ieħor billi jinħolqu impjiegi li 
jeħtieġu kwalifiki u kundizzjonijiet tax-xogħol li ma jxekklux il-ħajja tal-familja.

Emenda 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Premessa 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-evoluzzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni 
tal-agrikoltura u l-forestrija u l-isfidi 
partikolari affrontati mill-mikrointrapriżi, 
l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (iktar ’il 
quddiem “SMEs”) fiż-żoni rurali jirrikjedu 
livell xieraq ta’ taħriġ tekniku u ekonomiku 
kif ukoll iktar kapaċità biex jaċċessaw u 
jiskambjaw l-għarfien u l-informazzjoni, 
inkluż fil-forma ta’ tixrid tal-aħjar prattiki 
tal-produzzjoni għall-agrikoltura u l-
forestrija. L-azzjonijiet tat-trasferiment tal-
għarfien u l-informazzjoni mhux biss 
għandhom jikkonsistu f’korsijiet ta' taħriġ 
tradizzjonali iżda għandhom jiġu adattati 
għall-ħtiġijiet tal-atturi rurali. Għaldaqstant 
għandhom jiġu appoġġjati wkoll 
workshops, kowċing, attivitajiet ta’ 
dimostrazzjoni, azzjonijiet ta’ 
informazzjoni u kif ukoll skemi ta’ 
skambju jew żjarat qosra fl-azjendi 
agrikoli. L-għarfien u l-informazzjoni 
miksuba għandhom jippermettu lill-
bdiewa, is-sidien ta’ foresti, il-persuni 
involuti fis-settur tal-ikel u l-SMEs rurali li 
jtejbu b’mod partikolari l-kompetittività u 
l-użu effiċjenti tar-riżorsi tagħhom u li 
jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom 
filwaqt li fl-istess ħin jikkontribwixxu 
għas-sostenibbiltà tal-ekonomija rurali. 
Sabiex jiġi żgurat li l-azzjonijiet tat-
trasferiment tal-għarfien u l-informazzjoni 
jkunu effettivi biex jinkisbu dawn ir-
riżultati, għandu jkun rikjest li l-fornituri 
tas-servizzi tat-trasferiment tal-għarfien 
ikollhom il-kapaċitajiet adattati kollha.

(14) L-evoluzzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni 
tal-agrikoltura u l-forestrija u l-isfidi 
partikolari affrontati mill-mikrointrapriżi, 
l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (iktar ’il 
quddiem “SMEs”) fiż-żoni rurali jirrikjedu 
livell xieraq ta’ taħriġ tekniku u ekonomiku 
kif ukoll iktar kapaċità biex jaċċessaw u 
jiskambjaw l-għarfien u l-informazzjoni, 
inkluż fil-forma ta’ tixrid tal-aħjar prattiki 
tal-produzzjoni għall-agrikoltura u l-
forestrija. L-azzjonijiet tat-trasferiment tal-
għarfien u l-informazzjoni mhux biss 
għandhom jikkonsistu f’korsijiet ta' taħriġ 
tradizzjonali iżda għandhom jiġu adattati 
għall-ħtiġijiet tal-atturi rurali. Għaldaqstant 
għandhom jiġu appoġġjati wkoll 
workshops, kowċing, attivitajiet ta’ 
dimostrazzjoni, azzjonijiet ta’ 
informazzjoni u kif ukoll skemi ta’ 
skambju jew żjarat qosra fl-azjendi 
agrikoli. L-għarfien u l-informazzjoni 
miksuba għandhom jippermettu lill-
bdiewa, is-sidien ta’ foresti, il-persuni 
involuti fis-settur tal-ikel u l-SMEs rurali –
sakemm jistgħu jiġu kollegati direttament 
mal-biedja, il-produzzjoni tal-ikel jew il-
forestrija b'impatt ekonomiku pożittiv fuq 
il-biedja u l-forestrija – li jtejbu b’mod 
partikolari l-kompetittività u l-użu 
effiċjenti tar-riżorsi tagħhom u li jtejbu l-
prestazzjoni ambjentali tagħhom filwaqt li 
fl-istess ħin jikkontribwixxu għas-
sostenibbiltà tal-ekonomija rurali. Sabiex 
jiġi żgurat li l-azzjonijiet tat-trasferiment 
tal-għarfien u l-informazzjoni jkunu 
effettivi biex jinkisbu dawn ir-riżultati, 
għandu jkun rikjest li l-fornituri tas-
servizzi tat-trasferiment tal-għarfien 
ikollhom il-kapaċitajiet adattati kollha.

Or. it
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Emenda 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-evoluzzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni 
tal-agrikoltura u l-forestrija u l-isfidi 
partikolari affrontati mill-mikrointrapriżi, 
l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (iktar ’il 
quddiem “SMEs”) fiż-żoni rurali jirrikjedu 
livell xieraq ta’ taħriġ tekniku u ekonomiku 
kif ukoll iktar kapaċità biex jaċċessaw u 
jiskambjaw l-għarfien u l-informazzjoni, 
inkluż fil-forma ta’ tixrid tal-aħjar prattiki 
tal-produzzjoni għall-agrikoltura u l-
forestrija. L-azzjonijiet tat-trasferiment tal-
għarfien u l-informazzjoni mhux biss 
għandhom jikkonsistu f’korsijiet ta' taħriġ 
tradizzjonali iżda għandhom jiġu adattati 
għall-ħtiġijiet tal-atturi rurali. Għaldaqstant 
għandhom jiġu appoġġjati wkoll 
workshops, kowċing, attivitajiet ta’ 
dimostrazzjoni, azzjonijiet ta’ 
informazzjoni u kif ukoll skemi ta’ 
skambju jew żjarat qosra fl-azjendi 
agrikoli. L-għarfien u l-informazzjoni 
miksuba għandhom jippermettu lill-
bdiewa, is-sidien ta’ foresti, il-persuni 
involuti fis-settur tal-ikel u l-SMEs rurali li 
jtejbu b’mod partikolari l-kompetittività u 
l-użu effiċjenti tar-riżorsi tagħhom u li 
jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom 
filwaqt li fl-istess ħin jikkontribwixxu 
għas-sostenibbiltà tal-ekonomija rurali. 
Sabiex jiġi żgurat li l-azzjonijiet tat-
trasferiment tal-għarfien u l-informazzjoni 
jkunu effettivi biex jinkisbu dawn ir-
riżultati, għandu jkun rikjest li l-fornituri 
tas-servizzi tat-trasferiment tal-għarfien 
ikollhom il-kapaċitajiet adattati kollha.

(14) L-evoluzzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni 
tal-agrikoltura u l-forestrija u l-isfidi 
partikolari affrontati mill-mikrointrapriżi, 
l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (iktar ’il 
quddiem “SMEs”) fiż-żoni rurali jirrikjedu 
livell xieraq ta’ taħriġ tekniku u ekonomiku 
kif ukoll iktar kapaċità biex jaċċessaw u 
jiskambjaw l-għarfien u l-informazzjoni, 
inkluż fil-forma ta’ tixrid tal-aħjar prattiki 
tal-produzzjoni għall-agrikoltura u l-
forestrija. L-azzjonijiet tat-trasferiment tal-
għarfien u l-informazzjoni mhux biss 
għandhom jikkonsistu f’korsijiet ta' taħriġ 
tradizzjonali iżda għandhom jiġu adattati 
għall-ħtiġijiet tal-atturi rurali. Għaldaqstant 
għandhom jiġu appoġġjati wkoll 
workshops, kowċing, skemi ta' 
apprendistat, attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, 
azzjonijiet ta’ informazzjoni u kif ukoll 
skemi ta’ skambju jew żjarat qosra fl-
azjendi agrikoli. L-għarfien u l-
informazzjoni miksuba għandhom 
jippermettu lill-bdiewa, is-sidien ta’ foresti, 
il-persuni involuti fis-settur tal-ikel u l-
SMEs rurali li jtejbu b’mod partikolari l-
kompetittività u l-użu effiċjenti tar-riżorsi 
tagħhom u li jtejbu l-prestazzjoni 
ambjentali tagħhom filwaqt li fl-istess ħin 
jikkontribwixxu għas-sostenibbiltà tal-
ekonomija rurali. Sabiex jiġi żgurat li l-
azzjonijiet tat-trasferiment tal-għarfien u l-
informazzjoni jkunu effettivi biex jinkisbu 
dawn ir-riżultati, għandu jkun rikjest li l-
fornituri tas-servizzi tat-trasferiment tal-
għarfien ikollhom il-kapaċitajiet adattati 
kollha.

Or. en
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Emenda 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-evoluzzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni 
tal-agrikoltura u l-forestrija u l-isfidi 
partikolari affrontati mill-mikrointrapriżi, 
l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (iktar ’il 
quddiem “SMEs”) fiż-żoni rurali jirrikjedu 
livell xieraq ta’ taħriġ tekniku u ekonomiku 
kif ukoll iktar kapaċità biex jaċċessaw u 
jiskambjaw l-għarfien u l-informazzjoni, 
inkluż fil-forma ta’ tixrid tal-aħjar prattiki 
tal-produzzjoni għall-agrikoltura u l-
forestrija. L-azzjonijiet tat-trasferiment tal-
għarfien u l-informazzjoni mhux biss 
għandhom jikkonsistu f’korsijiet ta' taħriġ 
tradizzjonali iżda għandhom jiġu adattati 
għall-ħtiġijiet tal-atturi rurali. Għaldaqstant 
għandhom jiġu appoġġjati wkoll 
workshops, kowċing, attivitajiet ta’ 
dimostrazzjoni, azzjonijiet ta’ 
informazzjoni u kif ukoll skemi ta’ 
skambju jew żjarat qosra fl-azjendi 
agrikoli. L-għarfien u l-informazzjoni 
miksuba għandhom jippermettu lill-
bdiewa, is-sidien ta’ foresti, il-persuni 
involuti fis-settur tal-ikel u l-SMEs rurali li 
jtejbu b’mod partikolari l-kompetittività u 
l-użu effiċjenti tar-riżorsi tagħhom u li 
jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom 
filwaqt li fl-istess ħin jikkontribwixxu 
għas-sostenibbiltà tal-ekonomija rurali. 
Sabiex jiġi żgurat li l-azzjonijiet tat-
trasferiment tal-għarfien u l-informazzjoni 
jkunu effettivi biex jinkisbu dawn ir-
riżultati, għandu jkun rikjest li l-fornituri 
tas-servizzi tat-trasferiment tal-għarfien 
ikollhom il-kapaċitajiet adattati kollha.

(14) L-evoluzzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni 
tal-agrikoltura u l-forestrija u l-isfidi 
partikolari affrontati mill-mikrointrapriżi, 
l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (iktar ’il 
quddiem “SMEs”) fiż-żoni rurali jirrikjedu 
livell xieraq ta’ taħriġ tekniku u ekonomiku 
kif ukoll iktar kapaċità biex jaċċessaw u 
jiskambjaw l-għarfien u l-informazzjoni, 
inkluż fil-forma ta’ tixrid tal-aħjar prattiki 
tal-produzzjoni għall-agrikoltura u l-
forestrija. L-azzjonijiet tat-trasferiment tal-
għarfien u l-informazzjoni mhux biss 
għandhom jikkonsistu f’korsijiet ta' taħriġ 
tradizzjonali iżda għandhom jiġu adattati 
għall-ħtiġijiet tal-atturi rurali. Għaldaqstant 
għandhom jiġu appoġġjati wkoll 
workshops, kowċing, attivitajiet ta’ 
dimostrazzjoni, azzjonijiet ta’ 
informazzjoni u kif ukoll skemi ta’ 
skambju jew żjarat qosra fl-azjendi 
agrikoli. L-għarfien u l-informazzjoni 
miksuba għandhom jippermettu lill-
bdiewa, is-sidien ta’ foresti, il-persuni 
involuti fis-settur tal-ikel, l-NGOs, u l-
SMEs rurali li jtejbu b’mod partikolari l-
kompetittività u l-użu effiċjenti tar-riżorsi 
tagħhom u li jtejbu l-prestazzjoni 
ambjentali tagħhom filwaqt li fl-istess ħin 
jikkontribwixxu għas-sostenibbiltà tal-
ekonomija rurali. Sabiex jiġi żgurat li l-
azzjonijiet tat-trasferiment tal-għarfien u l-
informazzjoni jkunu effettivi biex jinkisbu 
dawn ir-riżultati, għandu jkun rikjest li l-
fornituri tas-servizzi tat-trasferiment tal-
għarfien ikollhom il-kapaċitajiet adattati 
kollha.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-elementi ewlenin fir-Regolament dwar l-Iżvilupp Rurali huwa l-innovazzjoni. 
Sistema ta' innovazzjoni skont il-Bank Dinji hija definita bħala netwerk ta' 
organizzazzjonijiet, impriżi, u individwi li jaħdmu biex idawru prodotti ġodda, proċessi 
ġodda, u forom ġodda ta' organizzazzjoni f'użu ekonomiku, flimkien mal-istituzzjonijiet u l-
politiki li jaffettwaw l-imġiba u l-prestazzjoni tagħhom. Huwa importanti li ssir enfasi fuq l-
NGOs billi dawn huma wieħed mill-atturi li jistgħu jgħinu lill-bdiewa jsaħħu l-pożizzjoni 
tagħhom fis-suq fil-futur.

Emenda 104
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-evoluzzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni 
tal-agrikoltura u l-forestrija u l-isfidi 
partikolari affrontati mill-mikrointrapriżi, 
l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (iktar ’il 
quddiem “SMEs”) fiż-żoni rurali jirrikjedu 
livell xieraq ta’ taħriġ tekniku u ekonomiku 
kif ukoll iktar kapaċità biex jaċċessaw u 
jiskambjaw l-għarfien u l-informazzjoni, 
inkluż fil-forma ta’ tixrid tal-aħjar prattiki 
tal-produzzjoni għall-agrikoltura u l-
forestrija. L-azzjonijiet tat-trasferiment tal-
għarfien u l-informazzjoni mhux biss 
għandhom jikkonsistu f’korsijiet ta' taħriġ 
tradizzjonali iżda għandhom jiġu adattati 
għall-ħtiġijiet tal-atturi rurali. Għaldaqstant 
għandhom jiġu appoġġjati wkoll 
workshops, kowċing, attivitajiet ta’ 
dimostrazzjoni, azzjonijiet ta’ 
informazzjoni u kif ukoll skemi ta’ 
skambju jew żjarat qosra fl-azjendi 
agrikoli. L-għarfien u l-informazzjoni 
miksuba għandhom jippermettu lill-
bdiewa, is-sidien ta’ foresti, il-persuni 
involuti fis-settur tal-ikel u l-SMEs rurali li 
jtejbu b’mod partikolari l-kompetittività u 
l-użu effiċjenti tar-riżorsi tagħhom u li 
jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom 
filwaqt li fl-istess ħin jikkontribwixxu 

(14) L-evoluzzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni 
tal-agrikoltura u l-forestrija u l-isfidi 
partikolari affrontati mill-mikrointrapriżi, 
l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (iktar ’il 
quddiem “SMEs”) fiż-żoni rurali jirrikjedu 
livell xieraq ta’ taħriġ tekniku u ekonomiku 
kif ukoll iktar kapaċità biex jaċċessaw u 
jiskambjaw l-għarfien u l-informazzjoni, 
inkluż fil-forma ta’ tixrid tal-aħjar prattiki 
tal-produzzjoni għall-agrikoltura u l-
forestrija. L-azzjonijiet tat-trasferiment tal-
għarfien u l-informazzjoni mhux biss 
għandhom jikkonsistu f’korsijiet ta' taħriġ 
tradizzjonali iżda għandhom jiġu adattati 
għall-ħtiġijiet tal-atturi rurali. Għaldaqstant 
għandhom jiġu appoġġjati wkoll 
workshops, kowċing, attivitajiet ta’ 
dimostrazzjoni, azzjonijiet ta’ 
informazzjoni u kif ukoll skemi ta’ 
skambju jew żjarat qosra fl-azjendi 
agrikoli. L-għarfien u l-informazzjoni 
miksuba għandhom jippermettu lill-
bdiewa, is-sidien ta’ foresti, il-persuni 
involuti fis-settur tal-ikel u l-SMEs rurali 
fis-setturi tal-agrikoltura u l-forestrija li 
jtejbu b’mod partikolari l-kompetittività u 
l-użu effiċjenti tar-riżorsi tagħhom u li 
jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom 
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għas-sostenibbiltà tal-ekonomija rurali. 
Sabiex jiġi żgurat li l-azzjonijiet tat-
trasferiment tal-għarfien u l-informazzjoni 
jkunu effettivi biex jinkisbu dawn ir-
riżultati, għandu jkun rikjest li l-fornituri 
tas-servizzi tat-trasferiment tal-għarfien 
ikollhom il-kapaċitajiet adattati kollha.

filwaqt li fl-istess ħin jikkontribwixxu 
għas-sostenibbiltà tal-ekonomija rurali. 
Sabiex jiġi żgurat li l-azzjonijiet tat-
trasferiment tal-għarfien u l-informazzjoni 
jkunu effettivi biex jinkisbu dawn ir-
riżultati, għandu jkun rikjest li l-fornituri 
tas-servizzi tat-trasferiment tal-għarfien 
ikollhom il-kapaċitajiet adattati kollha.

Or. pt

Emenda 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) F'każijiet li fihom aktar minn 50% 
tal-forza tax-xogħol totali fis-settur hija 
magħmula minn ħaddiema bil-paga, jew 
li fihom il-biċċa l-kbira tal-impjegati 
huma ħaddiema każwali jew staġonali f'xi 
Stati, reġjuni jew azjendi agrikoli, l-
impjegati huma partikolarment f'riskju ta' 
esklużjoni u faqar. Billi l-inklużjoni u t-
tnaqqis tal-faqar huma waħda mis-sitt 
prijoritajiet tal-Istrateġija Ewropa 2020, 
il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-benessri 
soċjali tal-impjegati fl-agrikoltura jew tal-
ħaddiema bil-paga fl-agrikoltura, u l-
ħaddiema każwali u staġonali b'mod 
partikolari, għandhom jittejbu. F'dan il-
kuntest, għandhom jiġu promossi wkoll l-
impenji staġonali għall-kontinwità tal-
impjieg (għall-finijiet ta' stabbiltà tal-
impjieg) sabiex il-ħaddiema bil-paga jiġu 
megħjuna jiksbu status professjonali u 
għaldaqstant, biex tittejjeb il-
kompetittività u l-immaġni tas-settur 
inkwistjoni.

Or. es
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Emenda 106
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex jiġi żgurat li l-korpi li 
jipprovdu s-servizzi tat-trasferiment tal-
għarfien ikunu kapaċi jipprovdu servizzi 
ta’ kwalità u ta’ natura li jkunu konformi 
mal-finijiet tal-politika tal-iżvilupp rurali, 
sabiex tiġi żgurata allokazzjoni aħjar tal-
fondi u sabiex jiġi żgurat li l-iskemi tal-
iskambju u ż-żjarat fl-irziezet ikunu 
demarkati b’mod ċar b’rabta ma’ 
azzjonijiet simili taħt skemi oħra tal-
Unjoni, is-setgħa li jiġu adottati atti taħt l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
tal-kwalifiki minimi tal-korpi li jipprovdu 
t-trasferiment tal-għarfien, l-ispejjeż 
eliġibbli u t-tul u l-kontenut tal-iskemi ta’ 
skambju u ż-żjarat fl-irziezet.

(15) Sabiex jiġi żgurat li l-korpi li 
jipprovdu s-servizzi tat-trasferiment tal-
għarfien ikunu kapaċi jipprovdu servizzi 
ta’ kwalità u ta’ natura li jkunu konformi 
mal-finijiet tal-politika tal-iżvilupp rurali, 
sabiex tiġi żgurata allokazzjoni aħjar tal-
fondi u sabiex jiġi żgurat li l-iskemi tal-
iskambju u ż-żjarat fl-irziezet ikunu 
demarkati b’mod ċar b’rabta ma’ 
azzjonijiet simili taħt skemi oħra tal-
Unjoni, il-kwalifiki minimi tal-korpi li 
jipprovdu t-trasferiment tal-għarfien 
għandhom jiġu stabbiliti, kif għandhom 
jiġu stabbiliti l-ispejjeż eliġibbli u t-tul u l-
kontenut tal-iskemi ta’ skambju u ż-żjarat 
fl-irziezet.

Or. pt

Emenda 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) B'mod partikolari, bl-objettivi tat-
tiġdid ġenerazzjonali fiż-żoni rurali u 
aktar trasferiment ta' għarfien u ħiliet fl-
agrikoltura, l-Istati Membri huma 
mħeġġa jistabbilixxu skemi ta' 
apprendistat fl-agrikoltura bħala parti 
mill-programmi tagħhom għall-iżvilupp 
rurali li permezz tagħhom iż-żgħażagħ 
jiġu mistiedna jirreġistraw bħala 
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apprendisti. L-iskemi għandhom ikunu 
multiannwali, imxerrda fuq minn tliet 
snin sa ħames snin fejn l-apprendist jiġi 
impjegat fl-azjenda agrikola ta' bidwi 
parteċipanti. Fl-aħħar sena/snin tal-
iskema, l-apprendist jintbagħat f'azjenda 
agrikola ospitanti fi Stat Membru ieħor 
biex ikun żgurat l-iskambju tal-aħjar 
prassi fl-Unjoni kollha. It-taħriġ 
professjonali għandu jingħata matul il-
perjodu kollu tal-apprendistat. Meta 
jikkompleta l-iskema b'suċċess, l-
apprendist ikun eliġibbli li japplika għal 
għajnuna biex jibda negozju u għal 
appoġġ għall-iżvilupp ta' negozju bħala 
bidwi żagħżugħ, parteċipant ġdid, bidwi 
fuq skala żgħira jew imprenditur rurali.

Or. en

Emenda 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Is-servizzi konsultattivi għall-azjendi 
agrikoli jgħinu lill-bdiewa, lis-sidien tal-
foresti u lill-SMEs f’żoni rurali biex itejbu 
l-ġestjoni sostenibbli u l-prestazzjoni 
kumplessiva tal-azjenda jew in-negozju 
tagħhom. Għaldaqstant, għandu jiġi 
mħeġġeġ kemm it-twaqqif ta’ dawn is-
servizzi u kif ukoll l-użu ta’ servizzi ta’ 
konsulenza minn bdiewa, sidien tal-foresti 
u SMEs. Sabiex jittejbu l-kwalità u l-
effikaċja tal-pariri offruti, għandhom jiġu 
previsti l-kwalifiki minimi u t-taħriġ 
regolari tal-konsulenti. Is-servizzi 
konsultattivi tal-biedja, kif provduti fir-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (UE) Nru HR/2012 ta’ …, 
għandhom jgħinu lill-bdiewa biex 
jivvalutaw il-prestazzjoni tal-azjenda 

(16) Is-servizzi konsultattivi għall-azjendi 
agrikoli jgħinu lill-bdiewa, lis-sidien tal-
foresti u lill-SMEs agrikoli u 
agroalimentari f’żoni rurali biex itejbu l-
ġestjoni sostenibbli u l-prestazzjoni 
kumplessiva tal-azjenda jew in-negozju 
tagħhom. Għaldaqstant, għandu jiġi 
mħeġġeġ kemm it-twaqqif ta’ dawn is-
servizzi u kif ukoll l-użu ta’ servizzi ta’ 
konsulenza minn bdiewa, sidien tal-foresti
u SMEs agrikoli u agroalimentari sabiex 
jinkiseb benefiċċju pożittiv minnhom. 
Sabiex jittejbu l-kwalità u l-effikaċja tal-
pariri offruti, għandhom jiġu previsti l-
kwalifiki minimi u t-taħriġ regolari tal-
konsulenti. Is-servizzi konsultattivi tal-
biedja, kif provduti fir-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (UE) 
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agrikola tagħhom u jidentifikaw it-titjib 
meħtieġ fir-rigward tar-rekwiżiti statutorji 
tal-ġestjoni, il-kundizzjonijiet agrikoli u 
ambjentali tajba, il-prattiki agrikoli li huma 
ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
stabbiliti fir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (UE) Nru DP/2012 
ta’ …, ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
protezzjoni tal-ilma, in-notifikar ta’ mard 
tal-annimali u l-innovazzjoni, għall-inqas 
kif stabbilit fl-Anness I għar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. Fejn ikun rilevanti, il-
pariri għandhom ikopru wkoll l-istandards 
tas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Il-
pariri jistgħu jkopru wkoll kwistjonijiet 
relatati mal-prestazzjoni ekonomika, 
agrikola u ambjentali tal-azjenda jew l-
intrapriża. Is-servizzi ta’ ġestjoni u ta’ 
għajnuna b’rabta mal-azjendi agrikoli 
għandhom jgħinu lill-bdiewa jtejbu u 
jiffaċilitaw il-ġestjoni tal-azjenda tagħhom.

Nru HR/2012 ta’ …, għandhom jgħinu lill-
bdiewa biex jivvalutaw il-prestazzjoni tal-
azjenda agrikola tagħhom u jidentifikaw it-
titjib meħtieġ fir-rigward tar-rekwiżiti 
statutorji tal-ġestjoni, il-kundizzjonijiet 
agrikoli u ambjentali tajba, il-prattiki 
agrikoli li huma ta’ benefiċċju għall-klima 
u l-ambjent stabbiliti fir-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (UE) 
Nru DP/2012 ta’ …, ir-rekwiżiti jew l-
azzjonijiet relatati mal-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih, il-
bijodiversità, il-protezzjoni tal-ilma, in-
notifikar ta’ mard tal-annimali u l-
innovazzjoni, għall-inqas kif stabbilit fl-
Anness I għar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012. Fejn ikun rilevanti, il-pariri 
għandhom ikopru wkoll l-istandards tas-
sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Il-pariri 
jridu jkopru wkoll kwistjonijiet relatati 
mal-prestazzjoni ekonomika, agrikola u 
ambjentali tal-azjenda jew l-intrapriża. Is-
servizzi ta’ ġestjoni u ta’ għajnuna b’rabta 
mal-azjendi agrikoli għandhom jgħinu lill-
bdiewa jtejbu u jiffaċilitaw il-ġestjoni tal-
azjenda tagħhom.

Or. it

Emenda 109
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Is-servizzi konsultattivi għall-azjendi 
agrikoli jgħinu lill-bdiewa, lis-sidien tal-
foresti u lill-SMEs f’żoni rurali biex itejbu 
l-ġestjoni sostenibbli u l-prestazzjoni 
kumplessiva tal-azjenda jew in-negozju 
tagħhom. Għaldaqstant, għandu jiġi 
mħeġġeġ kemm it-twaqqif ta’ dawn is-
servizzi u kif ukoll l-użu ta’ servizzi ta’ 
konsulenza minn bdiewa, sidien tal-foresti 

(16) Is-servizzi konsultattivi għall-azjendi 
agrikoli kif imsemmi fl-Artikolu 16 jgħinu 
lill-bdiewa, lis-sidien tal-foresti, lill-SMEs 
rurali u lill-atturi ekonomiċi f'żoni ta' 
attività downstream mill-agrikoltura u fl-
isfera soċjali f’żoni rurali biex itejbu l-
ġestjoni sostenibbli u l-prestazzjoni 
kumplessiva tal-azjenda, in-negozju jew l-
attività tagħhom. Għaldaqstant, għandu jiġi 
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u SMEs. Sabiex jittejbu l-kwalità u l-
effikaċja tal-pariri offruti, għandhom jiġu 
previsti l-kwalifiki minimi u t-taħriġ 
regolari tal-konsulenti.  Is-servizzi 
konsultattivi tal-biedja, kif provduti fir-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (UE) Nru HR/2012 ta’ …, 
għandhom jgħinu lill-bdiewa biex 
jivvalutaw il-prestazzjoni tal-azjenda 
agrikola tagħhom u jidentifikaw it-titjib 
meħtieġ fir-rigward tar-rekwiżiti statutorji 
tal-ġestjoni, il-kundizzjonijiet agrikoli u 
ambjentali tajba, il-prattiki agrikoli li huma 
ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
stabbiliti fir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (UE) Nru DP/2012 
ta’ …, ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
protezzjoni tal-ilma, in-notifikar ta’ mard 
tal-annimali u l-innovazzjoni, għall-inqas 
kif stabbilit fl-Anness I għar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. Fejn ikun rilevanti, il-
pariri għandhom ikopru wkoll l-istandards 
tas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Il-
pariri jistgħu jkopru wkoll kwistjonijiet 
relatati mal-prestazzjoni ekonomika, 
agrikola u ambjentali tal-azjenda jew l-
intrapriża. Is-servizzi ta’ ġestjoni u ta’ 
għajnuna b’rabta mal-azjendi agrikoli 
għandhom jgħinu lill-bdiewa jtejbu u 
jiffaċilitaw il-ġestjoni tal-azjenda tagħhom.

mħeġġeġ kemm it-twaqqif ta’ dawn is-
servizzi u kif ukoll l-użu ta’ servizzi ta’ 
konsulenza. Sabiex jittejbu l-kwalità u l-
effikaċja tal-pariri offruti, għandhom jiġu 
previsti l-kwalifiki minimi u t-taħriġ 
regolari tal-konsulenti. Is-servizzi 
konsultattivi tal-biedja, kif provduti fir-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (UE) Nru HR/2012 ta’ …, 
għandhom jgħinu lill-bdiewa biex 
jivvalutaw il-prestazzjoni tal-azjenda 
agrikola tagħhom u jidentifikaw it-titjib 
meħtieġ fir-rigward tar-rekwiżiti statutorji 
tal-ġestjoni, il-kundizzjonijiet agrikoli u 
ambjentali tajba, il-prattiki agrikoli li huma 
ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
stabbiliti fir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (UE) Nru DP/2012 
ta’ …, ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
protezzjoni tal-ilma, in-notifikar ta’ mard 
tal-annimali u l-innovazzjoni, għall-inqas 
kif stabbilit fl-Anness I għar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. Fejn ikun rilevanti, il-
pariri għandhom ikopru wkoll l-istandards 
tas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Il-
pariri jistgħu jkopru wkoll kwistjonijiet 
relatati mal-prestazzjoni ekonomika, 
agrikola u ambjentali tal-azjenda jew l-
intrapriża. Is-servizzi ta’ ġestjoni u ta’ 
għajnuna b’rabta mal-azjendi agrikoli 
għandhom jgħinu lill-bdiewa jtejbu u 
jiffaċilitaw il-ġestjoni tal-azjenda tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli wkoll li wieħed jirrikorri għas-servizzi ta' konsulenza b'rabta mal-
iżvilupp u l-espansjoni ta' attivitajiet downstream mill-agrikoltura, bħall-
kummerċjalizzazzjoni diretta tal-prodotti agrikoli u t-turiżmu rurali, kif ukoll tas-servizzi 
soċjali orjentati lejn is-suq, bħall-kura għall-anzjani u t-tfal.

Emenda 110
Spyros Danellis
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Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Is-servizzi konsultattivi għall-azjendi 
agrikoli jgħinu lill-bdiewa, lis-sidien tal-
foresti u lill-SMEs f’żoni rurali biex itejbu 
l-ġestjoni sostenibbli u l-prestazzjoni 
kumplessiva tal-azjenda jew in-negozju 
tagħhom. Għaldaqstant, għandu jiġi 
mħeġġeġ kemm it-twaqqif ta’ dawn is-
servizzi u kif ukoll l-użu ta’ servizzi ta’ 
konsulenza minn bdiewa, sidien tal-foresti 
u SMEs. Sabiex jittejbu l-kwalità u l-
effikaċja tal-pariri offruti, għandhom jiġu 
previsti l-kwalifiki minimi u t-taħriġ 
regolari tal-konsulenti. Is-servizzi 
konsultattivi tal-biedja, kif provduti fir-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (UE) Nru HR/2012 ta’ …, 
għandhom jgħinu lill-bdiewa biex 
jivvalutaw il-prestazzjoni tal-azjenda 
agrikola tagħhom u jidentifikaw it-titjib 
meħtieġ fir-rigward tar-rekwiżiti statutorji 
tal-ġestjoni, il-kundizzjonijiet agrikoli u 
ambjentali tajba, il-prattiki agrikoli li huma 
ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
stabbiliti fir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (UE) Nru DP/2012 
ta’ …, ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
protezzjoni tal-ilma, in-notifikar ta’ mard
tal-annimali u l-innovazzjoni, għall-inqas 
kif stabbilit fl-Anness I għar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. Fejn ikun rilevanti, il-
pariri għandhom ikopru wkoll l-istandards 
tas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Il-
pariri jistgħu jkopru wkoll kwistjonijiet 
relatati mal-prestazzjoni ekonomika, 
agrikola u ambjentali tal-azjenda jew l-
intrapriża. Is-servizzi ta’ ġestjoni u ta’ 
għajnuna b’rabta mal-azjendi agrikoli 
għandhom jgħinu lill-bdiewa jtejbu u 
jiffaċilitaw il-ġestjoni tal-azjenda tagħhom.

(16) Is-servizzi konsultattivi għall-azjendi 
agrikoli jgħinu lill-bdiewa, lis-sidien tal-
foresti u lill-SMEs f’żoni rurali biex itejbu 
l-ġestjoni sostenibbli u l-prestazzjoni 
kumplessiva tal-azjenda jew in-negozju 
tagħhom. Għaldaqstant, għandu jiġi 
mħeġġeġ kemm it-twaqqif ta’ dawn is-
servizzi u kif ukoll l-użu ta’ servizzi ta’ 
konsulenza minn bdiewa, sidien tal-foresti 
u SMEs. Sabiex jittejbu l-kwalità u l-
effikaċja tal-pariri offruti, għandhom jiġu 
previsti l-kwalifiki minimi u t-taħriġ 
regolari tal-konsulenti. Is-servizzi 
konsultattivi tal-biedja, kif provduti fir-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (UE) Nru HR/2012 ta’ …, 
għandhom jgħinu lill-bdiewa biex 
jivvalutaw il-prestazzjoni tal-azjenda 
agrikola tagħhom u jidentifikaw it-titjib 
meħtieġ fir-rigward tar-rekwiżiti statutorji 
tal-ġestjoni, il-kundizzjonijiet agrikoli u 
ambjentali tajba, il-prattiki agrikoli li huma 
ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
stabbiliti fir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (UE) Nru DP/2012 
ta’ …, ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
protezzjoni tal-ilma, in-notifikar ta’ mard 
tal-annimali u l-innovazzjoni, għall-inqas 
kif stabbilit fl-Anness I għar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. Is-servizzi 
konsultattivi għall-azjendi agrikoli 
għandhom jipprovdu wkoll informazzjoni 
dwar il-ġestjoni effikaċi tar-riskju u dwar 
ir-riskji marbuta mal-għażliet disponibbli 
għall-bdiewa. Fejn ikun rilevanti, il-pariri 
għandhom ikopru wkoll l-istandards tas-
sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Il-pariri 
jistgħu jkopru wkoll kwistjonijiet relatati 
mal-prestazzjoni ekonomika, agrikola u 
ambjentali tal-azjenda jew l-intrapriża. Is-
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servizzi ta’ ġestjoni u ta’ għajnuna b’rabta 
mal-azjendi agrikoli għandhom jgħinu lill-
bdiewa jtejbu u jiffaċilitaw il-ġestjoni tal-
azjenda tagħhom.

Or. en

Emenda 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Is-servizzi konsultattivi għall-azjendi 
agrikoli jgħinu lill-bdiewa, lis-sidien tal-
foresti u lill-SMEs f’żoni rurali biex itejbu 
l-ġestjoni sostenibbli u l-prestazzjoni 
kumplessiva tal-azjenda jew in-negozju 
tagħhom. Għaldaqstant, għandu jiġi 
mħeġġeġ kemm it-twaqqif ta’ dawn is-
servizzi u kif ukoll l-użu ta’ servizzi ta’ 
konsulenza minn bdiewa, sidien tal-foresti 
u SMEs. Sabiex jittejbu l-kwalità u l-
effikaċja tal-pariri offruti, għandhom jiġu 
previsti l-kwalifiki minimi u t-taħriġ 
regolari tal-konsulenti. Is-servizzi 
konsultattivi tal-biedja, kif provduti fir-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (UE) Nru HR/2012 ta’ …, 
għandhom jgħinu lill-bdiewa biex 
jivvalutaw il-prestazzjoni tal-azjenda 
agrikola tagħhom u jidentifikaw it-titjib 
meħtieġ fir-rigward tar-rekwiżiti statutorji 
tal-ġestjoni, il-kundizzjonijiet agrikoli u 
ambjentali tajba, il-prattiki agrikoli li huma 
ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
stabbiliti fir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (UE) Nru DP/2012 
ta’ …, ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
protezzjoni tal-ilma, in-notifikar ta’ mard 
tal-annimali u l-innovazzjoni, għall-inqas 

(16) Is-servizzi konsultattivi għall-azjendi 
agrikoli jgħinu lill-bdiewa, lis-sidien tal-
foresti u lill-SMEs f’żoni rurali biex itejbu 
l-ġestjoni sostenibbli u l-prestazzjoni 
kumplessiva tal-azjenda jew in-negozju 
tagħhom. Għaldaqstant, għandu jiġi 
mħeġġeġ kemm it-twaqqif ta’ dawn is-
servizzi u kif ukoll l-użu ta’ servizzi ta’ 
konsulenza minn bdiewa, sidien tal-foresti 
u SMEs. Sabiex jittejbu l-kwalità u l-
effikaċja tal-pariri offruti, għandhom jiġu 
previsti l-kwalifiki minimi u t-taħriġ 
regolari tal-konsulenti. Is-servizzi 
konsultattivi tal-biedja, kif provduti fir-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (UE) Nru HR/2012 ta’ …, 
għandhom jgħinu lill-bdiewa biex 
jivvalutaw il-prestazzjoni tal-azjenda 
agrikola tagħhom u jidentifikaw it-titjib 
meħtieġ fir-rigward tar-rekwiżiti statutorji 
tal-ġestjoni, il-kundizzjonijiet agrikoli u 
ambjentali tajba, il-prattiki agrikoli li huma 
ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
stabbiliti fir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (UE) Nru DP/2012 
ta’ …, ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
protezzjoni tal-ilma, in-notifikar ta’ mard 
tal-annimali u l-innovazzjoni, għall-inqas 
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kif stabbilit fl-Anness I għar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. Fejn ikun rilevanti, il-
pariri għandhom ikopru wkoll l-istandards 
tas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Il-
pariri jistgħu jkopru wkoll kwistjonijiet 
relatati mal-prestazzjoni ekonomika, 
agrikola u ambjentali tal-azjenda jew l-
intrapriża. Is-servizzi ta’ ġestjoni u ta’ 
għajnuna b’rabta mal-azjendi agrikoli 
għandhom jgħinu lill-bdiewa jtejbu u 
jiffaċilitaw il-ġestjoni tal-azjenda tagħhom.

kif stabbilit fl-Anness I għar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. Fejn ikun rilevanti, il-
pariri għandhom ikopru wkoll l-istandards 
tas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Il-
pariri jistgħu jkopru wkoll kwistjonijiet 
relatati mal-prestazzjoni ekonomika, 
agrikola u ambjentali tal-azjenda jew l-
intrapriża. Is-servizzi ta’ ġestjoni u ta’ 
għajnuna b’rabta mal-azjendi agrikoli 
għandhom jgħinu lill-bdiewa jtejbu u 
jiffaċilitaw il-ġestjoni tal-azjenda tagħhom.
Barra minn hekk, fil-kuntest tal-għadd li 
qed jikber ta' fatalitajiet u inċidenti fl-
azjendi agrigoli, is-servizzi konsultattivi 
għall-azjendi agrikoli għandhom joffru 
pariri u gwida dwar it-titjib tal-miżuri tas-
sikurezza fl-azjendi agrikoli u s-sikurezza 
ta' min jaħdem u jgħix fl-azjendi agrikoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-biedja hija xogħol perikoluż li jinvolvi ħafna riskju. Għall-bdiewa, ir-riskju li jmutu 
f'inċident fuq il-post tax-xogħol huwa seba' darbiet aktar minn dak tal-membri tal-forza tax-
xogħol ġenerali.  Ġeneralment, kull sena jseħħu madwar 550 inċident fatali fil-qasam tal-
biedja fl-UE kollha.  Aktar informazzjoni u sensibilizzazzjoni dwar miżuri ta' sikurezza fl-
azjendi agrikoli jkunu ta' għajnuna għall-bdiewa fl-indirizzar ta' din is-sitwazzjoni billi s-
saħħa u s-sikurezza huma rekwiżit fundamentali ta' impriża tal-biedja sostenibbli u tal-
ġestjoni tal-azjendi agrikoli.

Emenda 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Is-servizzi konsultattivi għall-azjendi 
agrikoli jgħinu lill-bdiewa, lis-sidien tal-
foresti u lill-SMEs f’żoni rurali biex itejbu 
l-ġestjoni sostenibbli u l-prestazzjoni 
kumplessiva tal-azjenda jew in-negozju 
tagħhom. Għaldaqstant, għandu jiġi 
mħeġġeġ kemm it-twaqqif ta’ dawn is-

(16) Is-servizzi konsultattivi għall-azjendi 
agrikoli jgħinu lill-bdiewa, lis-sidien tal-
foresti u lill-SMEs f’żoni rurali biex itejbu 
l-ġestjoni sostenibbli u l-prestazzjoni 
kumplessiva tal-azjenda jew in-negozju 
tagħhom. Għaldaqstant, għandu jiġi 
mħeġġeġ kemm it-twaqqif ta’ dawn is-
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servizzi u kif ukoll l-użu ta’ servizzi ta’ 
konsulenza minn bdiewa, sidien tal-foresti 
u SMEs. Sabiex jittejbu l-kwalità u l-
effikaċja tal-pariri offruti, għandhom jiġu 
previsti l-kwalifiki minimi u t-taħriġ 
regolari tal-konsulenti. Is-servizzi 
konsultattivi tal-biedja, kif provduti fir-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (UE) Nru HR/2012 ta’ …, 
għandhom jgħinu lill-bdiewa biex 
jivvalutaw il-prestazzjoni tal-azjenda 
agrikola tagħhom u jidentifikaw it-titjib 
meħtieġ fir-rigward tar-rekwiżiti statutorji 
tal-ġestjoni, il-kundizzjonijiet agrikoli u 
ambjentali tajba, il-prattiki agrikoli li huma 
ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
stabbiliti fir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (UE) Nru DP/2012 
ta’ …, ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
protezzjoni tal-ilma, in-notifikar ta’ mard 
tal-annimali u l-innovazzjoni, għall-inqas 
kif stabbilit fl-Anness I għar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. Fejn ikun rilevanti, il-
pariri għandhom ikopru wkoll l-istandards 
tas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Il-
pariri jistgħu jkopru wkoll kwistjonijiet 
relatati mal-prestazzjoni ekonomika, 
agrikola u ambjentali tal-azjenda jew l-
intrapriża. Is-servizzi ta’ ġestjoni u ta’ 
għajnuna b’rabta mal-azjendi agrikoli 
għandhom jgħinu lill-bdiewa jtejbu u 
jiffaċilitaw il-ġestjoni tal-azjenda tagħhom.

servizzi u kif ukoll l-użu ta’ servizzi ta’ 
konsulenza minn bdiewa, sidien tal-foresti 
u SMEs. Sabiex jittejbu l-kwalità u l-
effikaċja tal-pariri offruti, għandhom jiġu 
previsti l-kwalifiki minimi u t-taħriġ 
regolari tal-konsulenti. Is-servizzi 
konsultattivi tal-biedja, kif provduti fir-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (UE) Nru HR/2012 ta’ …, 
għandhom jgħinu lill-bdiewa biex 
jivvalutaw il-prestazzjoni tal-azjenda 
agrikola tagħhom u jidentifikaw it-titjib 
meħtieġ fir-rigward tar-rekwiżiti statutorji 
tal-ġestjoni, il-kundizzjonijiet agrikoli u 
ambjentali tajba, il-prattiki agrikoli li huma 
ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
stabbiliti fir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (UE) Nru DP/2012 
ta’ …, ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
protezzjoni tal-ilma u l-ħamrija, pariri 
dwar il-ġestjoni integrata tal-pesti u l-użu 
ta' alternattivi mhux kimiċi, in-notifikar 
ta’ mard tal-annimali u l-innovazzjoni, 
għall-inqas kif stabbilit fl-Anness I għar-
Regolament (UE) Nru HR/2012. Fejn ikun 
rilevanti, il-pariri għandhom ikopru wkoll 
l-istandards tas-sikurezza fuq il-post tax-
xogħol. Il-pariri jistgħu jkopru wkoll 
kwistjonijiet relatati mal-prestazzjoni 
ekonomika, agrikola u ambjentali tal-
azjenda jew l-intrapriża. Is-servizzi ta’ 
ġestjoni u ta’ għajnuna b’rabta mal-azjendi 
agrikoli għandhom jgħinu lill-bdiewa 
jtejbu u jiffaċilitaw il-ġestjoni tal-azjenda 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2009/128/KE dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi, l-Istati 
Membri jistabbilixxu jew jiżguraw l-istabbiliment tal-kundizzjonijiet meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-ġestjoni integrata tal-pesti (IPM). B'mod partikolari, jiżguraw li l-utenti 
professjonali jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom informazzjoni u għodod għall-monitoraġġ 
tal-pesti u għat-teħid tad-deċiżjonijiet, kif ukoll servizzi ta' konsulenza dwar l-IPM.
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Emenda 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Is-servizzi konsultattivi għall-azjendi 
agrikoli jgħinu lill-bdiewa, lis-sidien tal-
foresti u lill-SMEs f’żoni rurali biex itejbu 
l-ġestjoni sostenibbli u l-prestazzjoni 
kumplessiva tal-azjenda jew in-negozju 
tagħhom. Għaldaqstant, għandu jiġi 
mħeġġeġ kemm it-twaqqif ta’ dawn is-
servizzi u kif ukoll l-użu ta’ servizzi ta’ 
konsulenza minn bdiewa, sidien tal-foresti 
u SMEs. Sabiex jittejbu l-kwalità u l-
effikaċja tal-pariri offruti, għandhom jiġu 
previsti l-kwalifiki minimi u t-taħriġ 
regolari tal-konsulenti. Is-servizzi 
konsultattivi tal-biedja, kif provduti fir-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (UE) Nru HR/2012 ta’ …, 
għandhom jgħinu lill-bdiewa biex 
jivvalutaw il-prestazzjoni tal-azjenda 
agrikola tagħhom u jidentifikaw it-titjib 
meħtieġ fir-rigward tar-rekwiżiti statutorji 
tal-ġestjoni, il-kundizzjonijiet agrikoli u 
ambjentali tajba, il-prattiki agrikoli li huma 
ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
stabbiliti fir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (UE) Nru DP/2012 
ta’ …, ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
protezzjoni tal-ilma, in-notifikar ta’ mard 
tal-annimali u l-innovazzjoni, għall-inqas 
kif stabbilit fl-Anness I għar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. Fejn ikun rilevanti, il-
pariri għandhom ikopru wkoll l-istandards 
tas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Il-
pariri jistgħu jkopru wkoll kwistjonijiet 
relatati mal-prestazzjoni ekonomika, 
agrikola u ambjentali tal-azjenda jew l-
intrapriża. Is-servizzi ta’ ġestjoni u ta’ 

(16) Is-servizzi konsultattivi għall-azjendi 
agrikoli jgħinu lill-bdiewa, lis-sidien tal-
foresti u lill-SMEs f’żoni rurali biex itejbu 
l-ġestjoni sostenibbli u l-prestazzjoni 
kumplessiva tal-azjenda jew in-negozju 
tagħhom. Għaldaqstant, għandu jiġi 
mħeġġeġ kemm it-twaqqif ta’ dawn is-
servizzi u kif ukoll l-użu ta’ servizzi ta’ 
konsulenza minn bdiewa, sidien tal-foresti 
u SMEs. Sabiex jittejbu l-kwalità u l-
effikaċja tal-pariri offruti, għandhom jiġu 
previsti l-kwalifiki minimi u t-taħriġ 
regolari tal-konsulenti. Is-servizzi 
konsultattivi tal-biedja, kif provduti fir-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (UE) Nru HR/2012 ta’ …, 
għandhom jgħinu lill-bdiewa biex 
jivvalutaw il-prestazzjoni tal-azjenda 
agrikola tagħhom u jidentifikaw it-titjib 
meħtieġ fir-rigward tar-rekwiżiti statutorji 
tal-ġestjoni, il-kundizzjonijiet agrikoli u 
ambjentali tajba, il-prattiki agrikoli li huma 
ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
stabbiliti fir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (UE) Nru DP/2012 
ta’ …, ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
protezzjoni tal-ilma, in-notifikar ta’ mard 
tal-annimali u l-innovazzjoni, għall-inqas 
kif stabbilit fl-Anness I għar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. Fejn ikun rilevanti, il-
pariri għandhom ikopru wkoll l-istandards 
tas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Il-
pariri jistgħu jkopru wkoll kwistjonijiet 
relatati mal-prestazzjoni ekonomika, 
relatata mal-benessri tal-annimali, 
agrikola u ambjentali tal-azjenda jew l-
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għajnuna b’rabta mal-azjendi agrikoli 
għandhom jgħinu lill-bdiewa jtejbu u 
jiffaċilitaw il-ġestjoni tal-azjenda tagħhom.

intrapriża. Is-servizzi ta’ ġestjoni u ta’ 
għajnuna b’rabta mal-azjendi agrikoli 
għandhom jgħinu lill-bdiewa jtejbu u 
jiffaċilitaw il-ġestjoni tal-azjenda tagħhom.

Or. en

Emenda 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Skemi ta’ kwalità tal-Unjoni jew 
nazzjonali għall-prodotti agrikoli u l-
oġġetti tal-ikel jipprovdu lill-konsumaturi 
garanziji dwar il-kwalità u l-karatteristiċi 
tal-prodott jew il-proċess tal-produzzjoni 
użat b’riżultat tal-parteċipazzjoni tal-
bdiewa f’dawn l-iskemi, jiksbu valur 
miżjud għall-prodotti kkonċernati u jtejbu 
l-opportunitajiet tagħhom fis-suq. Il-
bdiewa għandhom għaldaqstant ikunu 
mħeġġa biex jipparteċipaw f’dawn l-
iskemi. Peress li fiż-żmien meta jidħlu 
f’dawn l-iskemi u fl-ewwel snin tal-
parteċipazzjoni tagħhom, l-ispejjeż u l-
obbligi addizzjonali imposti fuq il-bdiewa 
minħabba l-parteċipazzjoni tagħhom ma 
jiġux remunerati kompletament mis-suq, 
l-appoġġ għandu jkun limitat għall-
parteċipazzjonijiet il-ġodda u għandu 
jkopri perjodu ta’ mhux iżjed minn ħames 
snin. Minħabba l-karatteristiċi speċjali tal-
qoton bħala prodott tal-biedja, l-iskemi tal-
kwalità tal-qoton għandhom ikunu koperti 
wkoll. Sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti u 
effettiv tar-riżorsi baġitarji tal-FAEŻR, is-
setgħa li jiġu adottati atti taħt l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
iskemi tal-kwalità tal-Unjoni li jistgħu 

(18) Skemi ta’ kwalità tal-Unjoni jew 
nazzjonali għall-prodotti agrikoli u l-
oġġetti tal-ikel jipprovdu lill-konsumaturi 
garanziji dwar il-kwalità u l-karatteristiċi 
tal-prodott jew il-proċess tal-produzzjoni 
użat b’riżultat tal-parteċipazzjoni tal-
bdiewa f’dawn l-iskemi, jiksbu valur 
miżjud għall-prodotti kkonċernati u jtejbu 
l-opportunitajiet tagħhom fis-suq. Il-
bdiewa għandhom għaldaqstant ikunu 
mħeġġa biex jipparteċipaw f’dawn l-
iskemi. Minħabba l-karatteristiċi speċjali 
tal-qoton bħala prodott tal-biedja, l-iskemi 
tal-kwalità tal-qoton għandhom ikunu 
koperti wkoll. Sabiex jiġi żgurat l-użu 
effiċjenti u effettiv tar-riżorsi baġitarji tal-
FAEŻR, is-setgħa li jiġu adottati atti taħt l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
iskemi tal-kwalità tal-Unjoni li jistgħu 
jkunu koperti minn din il-miżura.
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jkunu koperti minn din il-miżura.

Or. it

Emenda 115
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex tittejjeb il-prestazzjoni 
ekonomika u ambjentali tal-azjendi 
agrikoli u l-intrapriżi rurali, sabiex tittejjeb 
l-effikaċja tas-settur tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-ipproċessar tal-
prodotti agrikoli, sabiex tiġi provduta l-
infrastruttura meħtieġa għall-iżvilupp fl-
agrikoltura u sabiex jiġu appoġġjati l-
investimenti mhux remunerattivi meħtieġa 
għall-ilħuq tal-għanijiet ambjentali, għandu 
jingħata appoġġ lill-investimenti fiżiċi li 
jikkontribwixxu għal dawn l-għanijiet. 
Matul il-perjodu ta’ pprogrammar 2007-
2013, varjetà ta’ miżuri koprew oqsma 
differenti ta’ intervent. Fl-interess tas-
simplifikazzjoni iżda wkoll biex il-
benefiċjarji jkunu jistgħu jfasslu u jwettqu 
proġetti integrati b’iżjed valur miżjud, 
miżura waħda għandha tkopri t-tipi kollha 
ta’ investimenti fiżiċi. L-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu limitu minimu 
għall-azjendi agrikoli eliġibbli għall-
għajnuna għal investimenti relatati mal-
appoġġ tal-vijabbiltà tal-azjendi agrikoli 
abbażi tar-riżultati tal-analiżi tal-preġji, 
id-dgħjufijiet, l-opportunitajiet u t-theddid 
(“SWOT” - Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats) bħala mezz 
biex l-għajnuna tkun indirizzata.

(19) Sabiex tittejjeb il-prestazzjoni 
ekonomika u ambjentali tal-azjendi 
agrikoli u l-intrapriżi rurali, sabiex tittejjeb 
l-effikaċja tas-settur tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-ipproċessar tal-
prodotti agrikoli, sabiex tiġi provduta l-
infrastruttura meħtieġa għall-iżvilupp fl-
agrikoltura u sabiex jiġu appoġġjati l-
investimenti mhux remunerattivi meħtieġa 
għall-ilħuq tal-għanijiet ambjentali, għandu 
jingħata appoġġ lill-investimenti fiżiċi li 
jikkontribwixxu għal dawn l-għanijiet. 
Matul il-perjodu ta’ pprogrammar 2007-
2013, varjetà ta’ miżuri koprew oqsma 
differenti ta’ intervent. Fl-interess tas-
simplifikazzjoni iżda wkoll biex il-
benefiċjarji jkunu jistgħu jfasslu u jwettqu 
proġetti integrati b’iżjed valur miżjud, 
miżura waħda għandha tkopri t-tipi kollha 
ta’ investimenti fiżiċi.

Or. en
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Emenda 116
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex tittejjeb il-prestazzjoni 
ekonomika u ambjentali tal-azjendi 
agrikoli u l-intrapriżi rurali, sabiex tittejjeb 
l-effikaċja tas-settur tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-ipproċessar tal-
prodotti agrikoli, sabiex tiġi provduta l-
infrastruttura meħtieġa għall-iżvilupp fl-
agrikoltura u sabiex jiġu appoġġjati l-
investimenti mhux remunerattivi meħtieġa 
għall-ilħuq tal-għanijiet ambjentali, għandu 
jingħata appoġġ lill-investimenti fiżiċi li 
jikkontribwixxu għal dawn l-għanijiet. 
Matul il-perjodu ta’ pprogrammar 2007-
2013, varjetà ta’ miżuri koprew oqsma 
differenti ta’ intervent. Fl-interess tas-
simplifikazzjoni iżda wkoll biex il-
benefiċjarji jkunu jistgħu jfasslu u jwettqu 
proġetti integrati b’iżjed valur miżjud, 
miżura waħda għandha tkopri t-tipi kollha 
ta’ investimenti fiżiċi. L-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu limitu minimu 
għall-azjendi agrikoli eliġibbli għall-
għajnuna għal investimenti relatati mal-
appoġġ tal-vijabbiltà tal-azjendi agrikoli 
abbażi tar-riżultati tal-analiżi tal-preġji, 
id-dgħjufijiet, l-opportunitajiet u t-theddid 
(“SWOT” - Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats) bħala mezz 
biex l-għajnuna tkun indirizzata.

(19) Sabiex tittejjeb il-prestazzjoni 
ekonomika u ambjentali tal-azjendi 
agrikoli u l-intrapriżi rurali, sabiex tittejjeb 
l-effikaċja tas-settur tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-ipproċessar tal-
prodotti agrikoli, sabiex tiġi provduta l-
infrastruttura meħtieġa għall-iżvilupp fl-
agrikoltura u sabiex jiġu appoġġjati l-
investimenti mhux remunerattivi meħtieġa 
għall-ilħuq tal-għanijiet ambjentali, għandu 
jingħata appoġġ lill-investimenti fiżiċi li 
jikkontribwixxu għal dawn l-għanijiet. 
Matul il-perjodu ta’ pprogrammar 2007-
2013, varjetà ta’ miżuri koprew oqsma 
differenti ta’ intervent. Fl-interess tas-
simplifikazzjoni iżda wkoll biex il-
benefiċjarji jkunu jistgħu jfasslu u jwettqu 
proġetti integrati b’iżjed valur miżjud, 
miżura waħda għandha tkopri t-tipi kollha 
ta’ investimenti fiżiċi. L-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu, u jistabbilixxu r-
raġunijiet għal, limitu minimu għall-
azjendi agrikoli eliġibbli għall-għajnuna 
għal investimenti relatati mal-appoġġ tal-
vijabbiltà tal-azjendi agrikoli.

Or. pt

Emenda 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex tittejjeb il-prestazzjoni 
ekonomika u ambjentali tal-azjendi 
agrikoli u l-intrapriżi rurali, sabiex tittejjeb 
l-effikaċja tas-settur tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-ipproċessar tal-
prodotti agrikoli, sabiex tiġi provduta l-
infrastruttura meħtieġa għall-iżvilupp fl-
agrikoltura u sabiex jiġu appoġġjati l-
investimenti mhux remunerattivi meħtieġa 
għall-ilħuq tal-għanijiet ambjentali, għandu 
jingħata appoġġ lill-investimenti fiżiċi li 
jikkontribwixxu għal dawn l-għanijiet. 
Matul il-perjodu ta’ pprogrammar 2007-
2013, varjetà ta’ miżuri koprew oqsma 
differenti ta’ intervent. Fl-interess tas-
simplifikazzjoni iżda wkoll biex il-
benefiċjarji jkunu jistgħu jfasslu u jwettqu 
proġetti integrati b’iżjed valur miżjud, 
miżura waħda għandha tkopri t-tipi kollha 
ta’ investimenti fiżiċi. L-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu limitu minimu 
għall-azjendi agrikoli eliġibbli għall-
għajnuna għal investimenti relatati mal-
appoġġ tal-vijabbiltà tal-azjendi agrikoli 
abbażi tar-riżultati tal-analiżi tal-preġji, id-
dgħjufijiet, l-opportunitajiet u t-theddid 
(“SWOT” - Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats) bħala mezz 
biex l-għajnuna tkun indirizzata.

(19) Sabiex tittejjeb il-prestazzjoni 
ekonomika u ambjentali tal-azjendi 
agrikoli u l-intrapriżi rurali, sabiex tittejjeb 
l-effikaċja tas-settur tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-ipproċessar tal-
prodotti agrikoli, sabiex tiġi provduta l-
infrastruttura meħtieġa għall-iżvilupp fl-
agrikoltura u sabiex jiġu appoġġjati l-
investimenti mhux remunerattivi meħtieġa 
għall-ilħuq tal-għanijiet ambjentali, għandu 
jingħata appoġġ lill-investimenti fiżiċi li 
jikkontribwixxu għal dawn l-għanijiet 
inkluż l-użu ta' miżuri ta' kontroll 
bijoloġiku bħala mezz biex il-pesti u l-
effetti tagħhom jitnaqqsu jew jiġu mitigati 
bħall-użu ta' għedewwa naturali u 
sustanzi naturali li jsaħħu l-pjanti, fil-każ 
li dawn il-miżuri jkunu iktar għaljin, fuq 
bażi annwali, mill-kontropartijiet kimiċi 
tagħhom. Matul il-perjodu ta’ 
pprogrammar 2007-2013, varjetà ta’ miżuri 
koprew oqsma differenti ta’ intervent. Fl-
interess tas-simplifikazzjoni iżda wkoll 
biex il-benefiċjarji jkunu jistgħu jfasslu u 
jwettqu proġetti integrati b’iżjed valur 
miżjud, miżura waħda għandha tkopri t-tipi 
kollha ta’ investimenti fiżiċi. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu limitu 
minimu għall-azjendi agrikoli eliġibbli 
għall-għajnuna għal investimenti relatati 
mal-appoġġ tal-vijabbiltà tal-azjendi 
agrikoli abbażi tar-riżultati tal-analiżi tal-
preġji, id-dgħjufijiet, l-opportunitajiet u t-
theddid (“SWOT” - Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats) 
bħala mezz biex l-għajnuna tkun 
indirizzata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għall-kontroll bijoloġiku diġà huwa nefqa eliġibbli bħala parti mill-iskema 
agroambjentali, għalkemm, billi jissemma' espliċitament fis-SEI bħala potenzjal biex tinkiseb 
il-produttività, wasal iż-żmien li tiżdied il-viżibbiltà ta' metodi u prodotti alternattivi għall-
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inputs kimiċi.

Emenda 118
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex tittejjeb il-prestazzjoni 
ekonomika u ambjentali tal-azjendi 
agrikoli u l-intrapriżi rurali, sabiex tittejjeb 
l-effikaċja tas-settur tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-ipproċessar tal-
prodotti agrikoli, sabiex tiġi provduta l-
infrastruttura meħtieġa għall-iżvilupp fl-
agrikoltura u sabiex jiġu appoġġjati l-
investimenti mhux remunerattivi meħtieġa 
għall-ilħuq tal-għanijiet ambjentali, għandu 
jingħata appoġġ lill-investimenti fiżiċi li 
jikkontribwixxu għal dawn l-għanijiet. 
Matul il-perjodu ta’ pprogrammar 2007-
2013, varjetà ta’ miżuri koprew oqsma 
differenti ta’ intervent. Fl-interess tas-
simplifikazzjoni iżda wkoll biex il-
benefiċjarji jkunu jistgħu jfasslu u jwettqu 
proġetti integrati b’iżjed valur miżjud, 
miżura waħda għandha tkopri t-tipi kollha 
ta’ investimenti fiżiċi. L-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu limitu minimu 
għall-azjendi agrikoli eliġibbli għall-
għajnuna għal investimenti relatati mal-
appoġġ tal-vijabbiltà tal-azjendi agrikoli 
abbażi tar-riżultati tal-analiżi tal-preġji, id-
dgħjufijiet, l-opportunitajiet u t-theddid 
(“SWOT” - Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats) bħala mezz 
biex l-għajnuna tkun indirizzata.

(19) Sabiex tittejjeb il-prestazzjoni 
ekonomika u ambjentali tal-azjendi 
agrikoli u l-intrapriżi rurali, sabiex tittejjeb 
l-effikaċja tas-settur tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-ipproċessar tal-
prodotti agrikoli, sabiex tiġi provduta l-
infrastruttura meħtieġa għall-iżvilupp fl-
agrikoltura u sabiex jiġu appoġġjati l-
investimenti remunerattivi u mhux 
remunerattivi meħtieġa għall-ilħuq tal-
għanijiet ambjentali, għandu jingħata 
appoġġ lill-investimenti fiżiċi li 
jikkontribwixxu għal dawn l-għanijiet. 
Matul il-perjodu ta’ pprogrammar 2007-
2013, varjetà ta’ miżuri koprew oqsma 
differenti ta’ intervent. Fl-interess tas-
simplifikazzjoni iżda wkoll biex il-
benefiċjarji jkunu jistgħu jfasslu u jwettqu 
proġetti integrati b’iżjed valur miżjud, 
miżura waħda għandha tkopri t-tipi kollha 
ta’ investimenti fiżiċi. L-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu limitu minimu 
għall-azjendi agrikoli eliġibbli għall-
għajnuna għal investimenti relatati mal-
appoġġ tal-vijabbiltà tal-azjendi agrikoli 
abbażi tar-riżultati tal-analiżi tal-preġji, id-
dgħjufijiet, l-opportunitajiet u t-theddid 
(“SWOT” - Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats) bħala mezz 
biex l-għajnuna tkun indirizzata.

Or. de
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Emenda 119
James Nicholson

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex tittejjeb il-prestazzjoni 
ekonomika u ambjentali tal-azjendi 
agrikoli u l-intrapriżi rurali, sabiex tittejjeb 
l-effikaċja tas-settur tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-ipproċessar tal-
prodotti agrikoli, sabiex tiġi provduta l-
infrastruttura meħtieġa għall-iżvilupp fl-
agrikoltura u sabiex jiġu appoġġjati l-
investimenti mhux remunerattivi meħtieġa 
għall-ilħuq tal-għanijiet ambjentali, għandu 
jingħata appoġġ lill-investimenti fiżiċi li 
jikkontribwixxu għal dawn l-għanijiet.
Matul il-perjodu ta’ pprogrammar 2007-
2013, varjetà ta’ miżuri koprew oqsma 
differenti ta’ intervent. Fl-interess tas-
simplifikazzjoni iżda wkoll biex il-
benefiċjarji jkunu jistgħu jfasslu u jwettqu 
proġetti integrati b’iżjed valur miżjud, 
miżura waħda għandha tkopri t-tipi kollha 
ta’ investimenti fiżiċi. L-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu limitu minimu 
għall-azjendi agrikoli eliġibbli għall-
għajnuna għal investimenti relatati mal-
appoġġ tal-vijabbiltà tal-azjendi agrikoli 
abbażi tar-riżultati tal-analiżi tal-preġji, id-
dgħjufijiet, l-opportunitajiet u t-theddid 
(“SWOT” - Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats) bħala mezz 
biex l-għajnuna tkun indirizzata.

(19) Sabiex tittejjeb il-prestazzjoni 
ekonomika u ambjentali tal-azjendi 
agrikoli u l-intrapriżi rurali u tal-forestrija, 
sabiex tittejjeb l-effikaċja tas-settur tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-ipproċessar tal-
prodotti agrikoli, sabiex tiġi provduta l-
infrastruttura meħtieġa għall-iżvilupp fl-
agrikoltura u sabiex jiġu appoġġjati l-
investimenti mhux remunerattivi meħtieġa 
għall-ilħuq tal-għanijiet ambjentali, għandu 
jingħata appoġġ lill-investimenti fiżiċi li 
jikkontribwixxu għal dawn l-għanijiet. 
Matul il-perjodu ta’ pprogrammar 2007-
2013, varjetà ta’ miżuri koprew oqsma 
differenti ta’ intervent. Fl-interess tas-
simplifikazzjoni iżda wkoll biex il-
benefiċjarji jkunu jistgħu jfasslu u jwettqu 
proġetti integrati b’iżjed valur miżjud, 
miżura waħda għandha tkopri t-tipi kollha 
ta’ investimenti fiżiċi. L-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu limitu minimu 
għall-azjendi agrikoli eliġibbli għall-
għajnuna għal investimenti relatati mal-
appoġġ tal-vijabbiltà tal-azjendi agrikoli 
abbażi tar-riżultati tal-analiżi tal-preġji, id-
dgħjufijiet, l-opportunitajiet u t-theddid 
(“SWOT” - Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats) bħala mezz 
biex l-għajnuna tkun indirizzata.

Or. en

Emenda 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson

Proposta għal regolament
Premessa 20
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Is-settur agrikolu hu suġġett għal 
ħsara fil-potenzjal produttiv tiegħu iżjed 
minn setturi oħra minħabba d-diżastri 
naturali. Sabiex tingħata għajnuna għall-
vijabbiltà u l-kompettitività tal-biedja fid-
dawl ta’ dawn id-diżastri, għandu 
jingħata appoġġ lill-bdiewa biex jiġu 
megħjuna jirkupraw il-potenzjal agrikolu 
li tkun saritlu l-ħsara. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw ukoll li ma jkunx 
hemm kumpens żejjed tal-ħsara mġarrba, 
minħabba l-kombinazzjoni ta’ skemi ta’ 
kumpens tal-Unjoni (b’mod partikolari l-
miżura tal-immaniġġjar tar-riskji), 
nazzjonali u privati. Sabiex jiġi żgurat l-
użu effiċjenti u effettiv tar-riżorsi baġitarji 
tal-FAEŻR, is-setgħa li jiġu adottati atti 
taħt l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
tad-definizzjoni tal-ispejjeż eliġibbli taħt 
din il-miżura.

imħassar

Or. en

Emenda 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fil-forma ta’ azjendi 
agrikoli ġodda, negozji ġodda jew 
investimenti ġodda f’attivitajiet mhux 
agrikoli huma essenzjali għall-iżvilupp u l-
kompetittività taż-żoni rurali. Miżura għall-
iżvilupp tal-azjendi agrikoli u n-negozji 
għandha tiffaċilita l-istabbiliment inizjali 
ta’ bdiewa żgħażagħ u l-aġġustament 
strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-

(21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fil-forma ta’ azjendi 
agrikoli ġodda, żoni ġodda ta' attività,
negozji ġodda relatati mal-agrikoltura jew 
mal-forestrija jew investimenti ġodda 
f’attivitajiet mhux agrikoli huma essenzjali 
għall-iżvilupp u l-kompetittività taż-żoni 
rurali. Miżura għall-iżvilupp tal-azjendi 
agrikoli u n-negozji għandha tiffaċilita l-
istabbiliment inizjali ta’ bdiewa żgħażagħ u 
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twaqqif inizjali, id-diversifikazzjoni tal-
bdiewa f’attivitajiet mhux agrikoli u t-
twaqqif u l-iżvilupp ta’ SMEs mhux 
agrikoli f’żoni rurali. Għandu jkun 
inkoraġġit ukoll l-iżvilupp ta' azjendi 
agrikoli żgħar li potenzjalment huma 
ekonomikament vijabbli. Sabiex tkun 
żgurata l-vijabbiltà ta' attivitajiet 
ekonomiċi ġodda appoġġjati minn din il-
miżura, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq it-tressiq ta' pjan ta' 
negozju. L-appoġġ għal bidu ta' negozju 
għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tal-
ħajja ta' negozju u ma għandux isir 
għajnuna għall-operat. Għalhekk, meta l-
Istati Membri jagħżlu li jagħtu għajnuna 
f'pagamenti, dawn ħandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin. 
Barra minn hekk, sabiex ikun inkoraġġit ir-
ristrutturar tas-settur agrikolu, għandu jkun 
ipprovdut appoġġ fil-forma ta' pagamenti 
annwali għall-bdiewa parteċipanti fl-iskemi 
ta' bdiewa żgħar stabbilita bit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 li 
jimpenjaw ruħhom li jitrasferixxu l-impriża 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' 
pagament korrispondenti għal bidwi ieħor 
li ma jipparteċipax fl-iskema.

l-aġġustament strutturali tal-azjendi 
tagħhom wara t-twaqqif inizjali, id-
diversifikazzjoni tal-bdiewa f’attivitajiet 
mhux agrikoli u t-twaqqif u l-iżvilupp ta’ 
SMEs mhux agrikoli f’żoni rurali. Għandu 
jkun inkoraġġit ukoll l-iżvilupp ta' impriżi
żgħar relatati mal-agrikoltura u mal-
forestrija li potenzjalment huma 
ekonomikament vijabbli. Sabiex tkun 
żgurata l-vijabbiltà ta' attivitajiet 
ekonomiċi ġodda appoġġjati minn din il-
miżura, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq it-tressiq ta' pjan ta' 
negozju. L-appoġġ għal bidu ta' negozju 
għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tal-
ħajja ta' negozju u ma għandux isir 
għajnuna għall-operat. Għalhekk, meta l-
Istati Membri jagħżlu li jagħtu għajnuna 
f'pagamenti, dawn ħandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin. 
Barra minn hekk, sabiex ikun inkoraġġit ir-
ristrutturar tas-settur agrikolu, għandu jkun 
ipprovdut appoġġ fil-forma ta' pagamenti 
annwali għall-bdiewa parteċipanti fl-iskemi 
ta' bdiewa żgħar stabbilita bit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 li 
jimpenjaw ruħhom li jitrasferixxu l-impriża 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' 
pagament korrispondenti għal bidwi ieħor 
li ma jipparteċipax fl-iskema.

Or. de

Emenda 122
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fil-forma ta’ azjendi 
agrikoli ġodda, negozji ġodda jew 
investimenti ġodda f’attivitajiet mhux 
agrikoli huma essenzjali għall-iżvilupp u l-

(21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fil-forma ta’ azjendi 
agrikoli ġodda, negozji ġodda jew 
investimenti ġodda f’attivitajiet mhux 
agrikoli huma essenzjali għall-iżvilupp u s-
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kompetittività taż-żoni rurali. Miżura għall-
iżvilupp tal-azjendi agrikoli u n-negozji 
għandha tiffaċilita l-istabbiliment inizjali 
ta’ bdiewa żgħażagħ u l-aġġustament 
strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-
twaqqif inizjali, id-diversifikazzjoni tal-
bdiewa f’attivitajiet mhux agrikoli u t-
twaqqif u l-iżvilupp ta’ SMEs mhux 
agrikoli f’żoni rurali. Għandu jkun 
inkoraġġit ukoll l-iżvilupp ta' azjendi 
agrikoli żgħar li potenzjalment huma 
ekonomikament vijabbli. Sabiex tkun 
żgurata l-vijabbiltà ta' attivitajiet 
ekonomiċi ġodda appoġġjati minn din il-
miżura, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq it-tressiq ta' pjan ta' 
negozju. L-appoġġ għal bidu ta' negozju 
għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tal-
ħajja ta' negozju u ma għandux isir 
għajnuna għall-operat. Għalhekk, meta l-
Istati Membri jagħżlu li jagħtu għajnuna 
f'pagamenti, dawn ħandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin. 
Barra minn hekk, sabiex ikun inkoraġġit ir-
ristrutturar tas-settur agrikolu, għandu jkun 
ipprovdut appoġġ fil-forma ta' pagamenti 
annwali għall-bdiewa parteċipanti fl-iskemi 
ta' bdiewa żgħar stabbilita bit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 li 
jimpenjaw ruħhom li jitrasferixxu l-impriża 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' 
pagament korrispondenti għal bidwi ieħor 
li ma jipparteċipax fl-iskema.

sostenibbiltà taż-żoni rurali. Miżura għall-
iżvilupp tal-azjendi agrikoli u n-negozji 
għandha tiffaċilita l-istabbiliment inizjali 
ta’ bdiewa żgħażagħ u l-aġġustament 
strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-
twaqqif inizjali, id-diversifikazzjoni tal-
bdiewa f’attivitajiet mhux agrikoli u t-
twaqqif u l-iżvilupp ta’ SMEs mhux 
agrikoli f’żoni rurali. Għandu jkun 
inkoraġġit ukoll l-iżvilupp ta' azjendi 
agrikoli żgħar li potenzjalment huma 
ekonomikament vijabbli. Sabiex tkun 
żgurata l-vijabbiltà ta' attivitajiet 
ekonomiċi ġodda appoġġjati minn din il-
miżura, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq it-tressiq ta' pjan ta' 
negozju. L-appoġġ għal bidu ta' negozju 
għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tal-
ħajja ta' negozju u ma għandux isir 
għajnuna għall-operat. Għalhekk, meta l-
Istati Membri jagħżlu li jagħtu għajnuna 
f'pagamenti, dawn ħandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin. 
Barra minn hekk, sabiex ikun inkoraġġit ir-
ristrutturar tas-settur agrikolu, għandu jkun 
ipprovdut appoġġ fil-forma ta' pagamenti 
annwali għall-bdiewa parteċipanti fl-iskemi 
ta' bdiewa żgħar stabbilita bit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 li 
jimpenjaw ruħhom li jitrasferixxu l-impriża 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' 
pagament korrispondenti għal bidwi ieħor 
li ma jipparteċipax fl-iskema.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.



PE489.640v01-00 50/169 AM\903101MT.doc

MT

Emenda 123
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fil-forma ta’ azjendi 
agrikoli ġodda, negozji ġodda jew 
investimenti ġodda f’attivitajiet mhux 
agrikoli huma essenzjali għall-iżvilupp u l-
kompetittività taż-żoni rurali. Miżura għall-
iżvilupp tal-azjendi agrikoli u n-negozji 
għandha tiffaċilita l-istabbiliment inizjali 
ta’ bdiewa żgħażagħ u l-aġġustament 
strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-
twaqqif inizjali, id-diversifikazzjoni tal-
bdiewa f’attivitajiet mhux agrikoli u t-
twaqqif u l-iżvilupp ta’ SMEs mhux 
agrikoli f’żoni rurali. Għandu jkun 
inkoraġġit ukoll l-iżvilupp ta' azjendi 
agrikoli żgħar li potenzjalment huma 
ekonomikament vijabbli. Sabiex tkun 
żgurata l-vijabbiltà ta' attivitajiet 
ekonomiċi ġodda appoġġjati minn din il-
miżura, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq it-tressiq ta' pjan ta' 
negozju. L-appoġġ għal bidu ta' negozju 
għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tal-
ħajja ta' negozju u ma għandux isir 
għajnuna għall-operat. Għalhekk, meta l-
Istati Membri jagħżlu li jagħtu għajnuna 
f'pagamenti, dawn ħandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin. 
Barra minn hekk, sabiex ikun inkoraġġit ir-
ristrutturar tas-settur agrikolu, għandu jkun 
ipprovdut appoġġ fil-forma ta' pagamenti 
annwali għall-bdiewa parteċipanti fl-
iskemi ta' bdiewa żgħar stabbilita bit-
Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru DP/2012 li jimpenjaw ruħhom li 
jitrasferixxu l-impriża kollha tagħhom u l-
intitolamenti ta' pagament korrispondenti 
għal bidwi ieħor li ma jipparteċipax fl-
iskema.

(21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fil-forma ta’ azjendi 
agrikoli ġodda, negozji ġodda jew 
investimenti ġodda f’attivitajiet mhux 
agrikoli huma essenzjali għall-iżvilupp u l-
kompetittività taż-żoni rurali. Miżura għall-
iżvilupp tal-azjendi agrikoli u n-negozji 
għandha tiffaċilita l-istabbiliment inizjali 
ta’ bdiewa żgħażagħ u l-aġġustament 
strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-
twaqqif inizjali, id-diversifikazzjoni tal-
bdiewa f’attivitajiet mhux agrikoli u t-
twaqqif u l-iżvilupp ta’ SMEs mhux 
agrikoli f’żoni rurali. Għandu jkun 
inkoraġġit ukoll l-iżvilupp ta' azjendi 
agrikoli żgħar li potenzjalment huma 
ekonomikament vijabbli. Sabiex tkun 
żgurata l-vijabbiltà ta' attivitajiet 
ekonomiċi ġodda appoġġjati minn din il-
miżura, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq it-tressiq ta' pjan ta' 
negozju. L-appoġġ għal bidu ta' negozju 
għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tal-
ħajja ta' negozju u ma għandux isir 
għajnuna għall-operat. Għalhekk, meta l-
Istati Membri jagħżlu li jagħtu għajnuna 
f'pagamenti, dawn ħandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin. 
Barra minn hekk, sabiex ikun inkoraġġit ir-
ristrutturar tas-settur agrikolu, jista' jkun 
ipprovdut appoġġ għall-bdiewa li 
jimpenjaw ruħhom li jitrasferixxu l-impriża 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' 
pagament korrispondenti għal bidwi ieħor 
li ma jipparteċipax fl-iskema.
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Or. en

Emenda 124
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fil-forma ta’ azjendi 
agrikoli ġodda, negozji ġodda jew 
investimenti ġodda f’attivitajiet mhux 
agrikoli huma essenzjali għall-iżvilupp u l-
kompetittività taż-żoni rurali. Miżura għall-
iżvilupp tal-azjendi agrikoli u n-negozji 
għandha tiffaċilita l-istabbiliment inizjali 
ta’ bdiewa żgħażagħ u l-aġġustament 
strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-
twaqqif inizjali, id-diversifikazzjoni tal-
bdiewa f’attivitajiet mhux agrikoli u t-
twaqqif u l-iżvilupp ta’ SMEs mhux 
agrikoli f’żoni rurali. Għandu jkun 
inkoraġġit ukoll l-iżvilupp ta' azjendi 
agrikoli żgħar li potenzjalment huma 
ekonomikament vijabbli. Sabiex tkun 
żgurata l-vijabbiltà ta' attivitajiet 
ekonomiċi ġodda appoġġjati minn din il-
miżura, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq it-tressiq ta' pjan ta' 
negozju. L-appoġġ għal bidu ta' negozju 
għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tal-
ħajja ta' negozju u ma għandux isir 
għajnuna għall-operat. Għalhekk, meta l-
Istati Membri jagħżlu li jagħtu għajnuna 
f'pagamenti, dawn ħandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin. 
Barra minn hekk, sabiex ikun inkoraġġit ir-
ristrutturar tas-settur agrikolu, għandu jkun 
ipprovdut appoġġ fil-forma ta' pagamenti 
annwali għall-bdiewa parteċipanti fl-
iskemi ta' bdiewa żgħar stabbilita bit-
Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru DP/2012 li jimpenjaw ruħhom li 
jitrasferixxu l-impriża kollha tagħhom u l-

(21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fil-forma ta’ azjendi 
agrikoli ġodda, negozji ġodda jew 
investimenti ġodda f’attivitajiet mhux 
agrikoli huma essenzjali għall-iżvilupp u l-
kompetittività taż-żoni rurali. Miżura għall-
iżvilupp tal-azjendi agrikoli u n-negozji 
għandha tiffaċilita l-istabbiliment inizjali 
ta’ bdiewa żgħażagħ u l-aġġustament 
strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-
twaqqif inizjali, id-diversifikazzjoni tal-
bdiewa f’attivitajiet mhux agrikoli u t-
twaqqif u l-iżvilupp ta’ SMEs mhux 
agrikoli f’żoni rurali. Għandu jkun 
inkoraġġit ukoll l-iżvilupp ta' azjendi 
agrikoli żgħar li potenzjalment huma 
ekonomikament vijabbli. Sabiex tkun 
żgurata l-vijabbiltà ta' attivitajiet 
ekonomiċi ġodda appoġġjati minn din il-
miżura, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq it-tressiq ta' pjan ta' 
negozju. L-appoġġ għal bidu ta' negozju 
għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tal-
ħajja ta' negozju u ma għandux isir 
għajnuna għall-operat. Għalhekk, meta l-
Istati Membri jagħżlu li jagħtu għajnuna 
f'pagamenti, dawn ħandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin. 
Barra minn hekk, sabiex ikun inkoraġġit ir-
ristrutturar tas-settur agrikolu, jista' jkun 
ipprovdut appoġġ għall-bdiewa li 
jimpenjaw ruħhom li jitrasferixxu l-impriża 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' 
pagament korrispondenti għal bidwi ieħor 
li ma jipparteċipax fl-iskema.
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intitolamenti ta' pagament korrispondenti 
għal bidwi ieħor li ma jipparteċipax fl-
iskema.

Or. en

Emenda 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fil-forma ta’ azjendi 
agrikoli ġodda, negozji ġodda jew 
investimenti ġodda f’attivitajiet mhux 
agrikoli huma essenzjali għall-iżvilupp u l-
kompetittività taż-żoni rurali. Miżura għall-
iżvilupp tal-azjendi agrikoli u n-negozji 
għandha tiffaċilita l-istabbiliment inizjali 
ta’ bdiewa żgħażagħ u l-aġġustament 
strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-
twaqqif inizjali, id-diversifikazzjoni tal-
bdiewa f’attivitajiet mhux agrikoli u t-
twaqqif u l-iżvilupp ta’ SMEs mhux 
agrikoli f’żoni rurali. Għandu jkun 
inkoraġġit ukoll l-iżvilupp ta' azjendi 
agrikoli żgħar li potenzjalment huma 
ekonomikament vijabbli. Sabiex tkun 
żgurata l-vijabbiltà ta' attivitajiet 
ekonomiċi ġodda appoġġjati minn din il-
miżura, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq it-tressiq ta' pjan ta' 
negozju. L-appoġġ għal bidu ta' negozju 
għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tal-
ħajja ta' negozju u ma għandux isir 
għajnuna għall-operat. Għalhekk, meta l-
Istati Membri jagħżlu li jagħtu għajnuna 
f'pagamenti, dawn ħandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin. 
Barra minn hekk, sabiex ikun inkoraġġit ir-
ristrutturar tas-settur agrikolu, għandu jkun 
ipprovdut appoġġ fil-forma ta' pagamenti 
annwali għall-bdiewa parteċipanti fl-iskemi 

(21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fil-forma ta’ azjendi 
agrikoli ġodda, negozji ġodda jew 
investimenti ġodda f’attivitajiet mhux 
agrikoli huma essenzjali għall-iżvilupp u l-
kompetittività taż-żoni rurali. Miżura għall-
iżvilupp tal-azjendi agrikoli u n-negozji 
għandha tiffaċilita l-istabbiliment inizjali 
ta’ bdiewa żgħażagħ u l-aġġustament 
strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-
twaqqif inizjali. Bħala parti minn din il-
miżura, il-bdiewa u l-familji tagħhom 
għandhom jiġu megħjuna wkoll bid-
diversifikazzjoni f’attivitajiet mhux 
agrikoli u t-twaqqif u l-iżvilupp ta’ SMEs 
mhux agrikoli f’żoni rurali. L-għan 
għandu jkun it-tħeġġiġ tal-istabbiliment 
ta' attivitajiet imprenditorjali, li spiss jiġu 
injorati fiż-żoni rurali, sabiex iż-
żgħażagħ, u n-nisa b'mod partikolari, jiġu 
offruti inċentiv biex ma jmorrux x'imkien 
ieħor.  Għandu jkun inkoraġġit ukoll l-
iżvilupp ta' azjendi agrikoli żgħar li 
potenzjalment huma ekonomikament 
vijabbli. Sabiex tkun żgurata l-vijabbiltà ta' 
attivitajiet ekonomiċi ġodda appoġġjati 
minn din il-miżura, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq it-tressiq ta' pjan ta' 
negozju. L-appoġġ għal bidu ta' negozju 
għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tal-
ħajja ta' negozju u ma għandux isir 
għajnuna għall-operat. Għalhekk, meta l-
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ta' bdiewa żgħar stabbilita bit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 li 
jimpenjaw ruħhom li jitrasferixxu l-impriża 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' 
pagament korrispondenti għal bidwi ieħor 
li ma jipparteċipax fl-iskema.

Istati Membri jagħżlu li jagħtu għajnuna 
f'pagamenti, dawn ħandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin. 
Barra minn hekk, sabiex ikun inkoraġġit ir-
ristrutturar tas-settur agrikolu, għandu jkun 
ipprovdut appoġġ fil-forma ta' pagamenti 
annwali għall-bdiewa parteċipanti fl-iskemi 
ta' bdiewa żgħar stabbilita bit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 li 
jimpenjaw ruħhom li jitrasferixxu l-impriża 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' 
pagament korrispondenti għal bidwi ieħor 
li ma jipparteċipax fl-iskema.

Or. de

Emenda 126
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fil-forma ta’ azjendi 
agrikoli ġodda, negozji ġodda jew 
investimenti ġodda f’attivitajiet mhux 
agrikoli huma essenzjali għall-iżvilupp u l-
kompetittività taż-żoni rurali. Miżura għall-
iżvilupp tal-azjendi agrikoli u n-negozji 
għandha tiffaċilita l-istabbiliment inizjali 
ta’ bdiewa żgħażagħ u l-aġġustament 
strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-
twaqqif inizjali, id-diversifikazzjoni tal-
bdiewa f’attivitajiet mhux agrikoli u t-
twaqqif u l-iżvilupp ta’ SMEs mhux 
agrikoli f’żoni rurali. Għandu jkun 
inkoraġġit ukoll l-iżvilupp ta' azjendi 
agrikoli żgħar li potenzjalment huma 
ekonomikament vijabbli. Sabiex tkun 
żgurata l-vijabbiltà ta' attivitajiet 
ekonomiċi ġodda appoġġjati minn din il-
miżura, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq it-tressiq ta' pjan ta' 
negozju. L-appoġġ għal bidu ta' negozju 

(21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fil-forma ta’ azjendi 
agrikoli ġodda, negozji ġodda jew 
investimenti ġodda f’attivitajiet mhux 
agrikoli huma essenzjali għall-iżvilupp u l-
kompetittività taż-żoni rurali. Miżura għall-
iżvilupp tal-azjendi agrikoli u n-negozji 
għandha tiffaċilita l-istabbiliment inizjali 
ta’ bdiewa żgħażagħ u nisa u l-
aġġustament strutturali tal-azjendi tagħhom 
wara t-twaqqif inizjali, id-diversifikazzjoni 
tal-bdiewa f’attivitajiet mhux agrikoli u t-
twaqqif u l-iżvilupp ta’ SMEs f'żoni rurali 
impenjati f'attivitajiet ġodda ta' negozju 
mhux agrikoli. Għandu jkun inkoraġġit 
ukoll l-iżvilupp ta' azjendi agrikoli żgħar li 
potenzjalment huma ekonomikament
vijabbli. Sabiex tkun żgurata l-vijabbiltà ta' 
attivitajiet ekonomiċi ġodda appoġġjati 
minn din il-miżura, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq it-tressiq ta' pjan ta' 
negozju. L-appoġġ għal bidu ta' negozju 
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għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tal-
ħajja ta' negozju u ma għandux isir 
għajnuna għall-operat. Għalhekk, meta l-
Istati Membri jagħżlu li jagħtu għajnuna 
f'pagamenti, dawn ħandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin. 
Barra minn hekk, sabiex ikun inkoraġġit ir-
ristrutturar tas-settur agrikolu, għandu jkun 
ipprovdut appoġġ fil-forma ta' pagamenti 
annwali għall-bdiewa parteċipanti fl-iskemi 
ta' bdiewa żgħar stabbilita bit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 li 
jimpenjaw ruħhom li jitrasferixxu l-impriża 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' 
pagament korrispondenti għal bidwi ieħor 
li ma jipparteċipax fl-iskema.

għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tal-
ħajja ta' negozju u ma għandux isir 
għajnuna għall-operat. Għalhekk, meta l-
Istati Membri jagħżlu li jagħtu għajnuna 
f'pagamenti, dawn għandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin. 
Barra minn hekk, sabiex ikun inkoraġġit ir-
ristrutturar tas-settur agrikolu, għandu jkun 
ipprovdut appoġġ fil-forma ta' pagamenti 
annwali għall-bdiewa parteċipanti fl-iskemi 
ta' bdiewa żgħar stabbilita bit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 li 
jimpenjaw ruħhom li jitrasferixxu l-impriża 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' 
pagament korrispondenti għal bidwi ieħor 
li ma jipparteċipax fl-iskema.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ma għandhomx jitqiegħdu limiti fuq il-mudelli ta' negozju relevanti.

Emenda 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fil-forma ta’ azjendi 
agrikoli ġodda, negozji ġodda jew 
investimenti ġodda f’attivitajiet mhux 
agrikoli huma essenzjali għall-iżvilupp u l-
kompetittività taż-żoni rurali. Miżura għall-
iżvilupp tal-azjendi agrikoli u n-negozji 
għandha tiffaċilita l-istabbiliment inizjali 
ta’ bdiewa żgħażagħ u l-aġġustament 
strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-
twaqqif inizjali, id-diversifikazzjoni tal-
bdiewa f’attivitajiet mhux agrikoli u t-
twaqqif u l-iżvilupp ta’ SMEs mhux 

(21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fil-forma ta’ azjendi 
agrikoli ġodda, negozji ġodda jew 
investimenti ġodda f’attivitajiet mhux 
agrikoli huma essenzjali għall-iżvilupp u l-
kompetittività taż-żoni rurali. Miżura għall-
iżvilupp tal-azjendi agrikoli u n-negozji 
għandha tiffaċilita l-istabbiliment inizjali 
ta’ bdiewa żgħażagħ u nisa fl-agrikoltura 
u l-aġġustament strutturali tal-azjendi 
tagħhom wara t-twaqqif inizjali, id-
diversifikazzjoni tal-bdiewa f’attivitajiet 
mhux agrikoli u t-twaqqif u l-iżvilupp ta’ 
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agrikoli f’żoni rurali. Għandu jkun 
inkoraġġit ukoll l-iżvilupp ta' azjendi 
agrikoli żgħar li potenzjalment huma 
ekonomikament vijabbli. Sabiex tkun 
żgurata l-vijabbiltà ta' attivitajiet 
ekonomiċi ġodda appoġġjati minn din il-
miżura, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq it-tressiq ta' pjan ta' 
negozju. L-appoġġ għal bidu ta' negozju 
għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tal-
ħajja ta' negozju u ma għandux isir 
għajnuna għall-operat. Għalhekk, meta l-
Istati Membri jagħżlu li jagħtu għajnuna 
f'pagamenti, dawn ħandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin. 
Barra minn hekk, sabiex ikun inkoraġġit ir-
ristrutturar tas-settur agrikolu, għandu jkun 
ipprovdut appoġġ fil-forma ta' pagamenti 
annwali għall-bdiewa parteċipanti fl-iskemi 
ta' bdiewa żgħar stabbilita bit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 li 
jimpenjaw ruħhom li jitrasferixxu l-impriża 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' 
pagament korrispondenti għal bidwi ieħor 
li ma jipparteċipax fl-iskema.

SMEs mhux agrikoli f’żoni rurali. Għandu 
jkun inkoraġġit ukoll l-iżvilupp ta' azjendi 
agrikoli żgħar li potenzjalment huma 
ekonomikament vijabbli. Sabiex tkun 
żgurata l-vijabbiltà ta' attivitajiet 
ekonomiċi ġodda appoġġjati minn din il-
miżura, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq it-tressiq ta' pjan ta' 
negozju. L-appoġġ għal bidu ta' negozju 
għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tal-
ħajja ta' negozju u ma għandux isir 
għajnuna għall-operat. Għalhekk, meta l-
Istati Membri jagħżlu li jagħtu għajnuna 
f'pagamenti, dawn għandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin. 
Barra minn hekk, sabiex ikun inkoraġġit ir-
ristrutturar tas-settur agrikolu, għandu jkun 
ipprovdut appoġġ fil-forma ta' pagamenti 
annwali għall-bdiewa parteċipanti fl-iskemi 
ta' bdiewa żgħar stabbilita bit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 li 
jimpenjaw ruħhom li jitrasferixxu l-impriża 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' 
pagament korrispondenti għal bidwi ieħor 
li ma jipparteċipax fl-iskema.

Or. it

Emenda 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fil-forma ta’ azjendi 
agrikoli ġodda, negozji ġodda jew 
investimenti ġodda f’attivitajiet mhux 
agrikoli huma essenzjali għall-iżvilupp u l-
kompetittività taż-żoni rurali. Miżura għall-
iżvilupp tal-azjendi agrikoli u n-negozji 
għandha tiffaċilita l-istabbiliment inizjali 
ta’ bdiewa żgħażagħ u l-aġġustament 
strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-

(21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fil-forma ta’ azjendi 
agrikoli ġodda, negozji ġodda jew 
investimenti ġodda f’attivitajiet mhux 
agrikoli huma essenzjali għall-iżvilupp u l-
kompetittività taż-żoni rurali. Miżura għall-
iżvilupp tal-azjendi agrikoli u n-negozji 
għandha tiffaċilita l-istabbiliment inizjali 
ta’ bdiewa żgħażagħ u l-aġġustament 
strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-
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twaqqif inizjali, id-diversifikazzjoni tal-
bdiewa f’attivitajiet mhux agrikoli u t-
twaqqif u l-iżvilupp ta’ SMEs mhux 
agrikoli f’żoni rurali. Għandu jkun 
inkoraġġit ukoll l-iżvilupp ta' azjendi 
agrikoli żgħar li potenzjalment huma 
ekonomikament vijabbli. Sabiex tkun 
żgurata l-vijabbiltà ta' attivitajiet 
ekonomiċi ġodda appoġġjati minn din il-
miżura, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq it-tressiq ta' pjan ta' 
negozju. L-appoġġ għal bidu ta' negozju 
għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tal-
ħajja ta' negozju u ma għandux isir 
għajnuna għall-operat. Għalhekk, meta l-
Istati Membri jagħżlu li jagħtu għajnuna 
f'pagamenti, dawn ħandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin. 
Barra minn hekk, sabiex ikun inkoraġġit ir-
ristrutturar tas-settur agrikolu, għandu jkun 
ipprovdut appoġġ fil-forma ta' pagamenti 
annwali għall-bdiewa parteċipanti fl-iskemi 
ta' bdiewa żgħar stabbilita bit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 li 
jimpenjaw ruħhom li jitrasferixxu l-impriża 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' 
pagament korrispondenti għal bidwi ieħor 
li ma jipparteċipax fl-iskema.

twaqqif inizjali, id-diversifikazzjoni tal-
bdiewa f’attivitajiet mhux agrikoli u t-
twaqqif u l-iżvilupp ta’ SMEs mhux 
agrikoli f’żoni rurali inklużi biċċeriji fuq 
skala żgħira. Għandu jkun inkoraġġit ukoll 
l-iżvilupp ta' azjendi agrikoli żgħar li 
potenzjalment huma ekonomikament 
vijabbli. Sabiex tkun żgurata l-vijabbiltà ta' 
attivitajiet ekonomiċi ġodda appoġġjati 
minn din il-miżura, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq it-tressiq ta' pjan ta' 
negozju. L-appoġġ għal bidu ta' negozju 
għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tal-
ħajja ta' negozju u ma għandux isir 
għajnuna għall-operat. Għalhekk, meta l-
Istati Membri jagħżlu li jagħtu għajnuna 
f'pagamenti, dawn għandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin. 
Barra minn hekk, sabiex ikun inkoraġġit ir-
ristrutturar tas-settur agrikolu, għandu jkun 
ipprovdut appoġġ fil-forma ta' pagamenti 
annwali għall-bdiewa parteċipanti fl-iskemi 
ta' bdiewa żgħar stabbilita bit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 li 
jimpenjaw ruħhom li jitrasferixxu l-impriża 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' 
pagament korrispondenti għal bidwi ieħor 
li ma jipparteċipax fl-iskema.

Or. en

Emenda 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fil-forma ta’ azjendi 
agrikoli ġodda, negozji ġodda jew 
investimenti ġodda f’attivitajiet mhux 
agrikoli huma essenzjali għall-iżvilupp u l-
kompetittività taż-żoni rurali. Miżura għall-

(21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fil-forma ta’ azjendi 
agrikoli ġodda, negozji ġodda jew 
investimenti ġodda f’attivitajiet mhux 
agrikoli huma essenzjali għall-iżvilupp u l-
kompetittività taż-żoni rurali. Miżura għall-
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iżvilupp tal-azjendi agrikoli u n-negozji 
għandha tiffaċilita l-istabbiliment inizjali 
ta’ bdiewa żgħażagħ u l-aġġustament 
strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-
twaqqif inizjali, id-diversifikazzjoni tal-
bdiewa f’attivitajiet mhux agrikoli u t-
twaqqif u l-iżvilupp ta’ SMEs mhux 
agrikoli f’żoni rurali. Għandu jkun 
inkoraġġit ukoll l-iżvilupp ta' azjendi 
agrikoli żgħar li potenzjalment huma 
ekonomikament vijabbli. Sabiex tkun 
żgurata l-vijabbiltà ta' attivitajiet 
ekonomiċi ġodda appoġġjati minn din il-
miżura, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq it-tressiq ta' pjan ta' 
negozju. L-appoġġ għal bidu ta' negozju
għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tal-
ħajja ta' negozju u ma għandux isir 
għajnuna għall-operat. Għalhekk, meta l-
Istati Membri jagħżlu li jagħtu għajnuna 
f'pagamenti, dawn ħandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin. 
Barra minn hekk, sabiex ikun inkoraġġit ir-
ristrutturar tas-settur agrikolu, għandu jkun 
ipprovdut appoġġ fil-forma ta' pagamenti 
annwali għall-bdiewa parteċipanti fl-iskemi 
ta' bdiewa żgħar stabbilita bit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 li 
jimpenjaw ruħhom li jitrasferixxu l-impriża 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' 
pagament korrispondenti għal bidwi ieħor 
li ma jipparteċipax fl-iskema.

iżvilupp tal-azjendi agrikoli u n-negozji 
għandha tiffaċilita l-istabbiliment inizjali 
ta’ bdiewa żgħażagħ u dawk li għamlu 
apprendistati u l-aġġustament strutturali 
tal-azjendi tagħhom wara t-twaqqif inizjali, 
id-diversifikazzjoni tal-bdiewa f’attivitajiet 
mhux agrikoli u t-twaqqif u l-iżvilupp ta’ 
SMEs mhux agrikoli f’żoni rurali. Għandu 
jkun inkoraġġit ukoll l-iżvilupp ta' azjendi 
agrikoli żgħar li potenzjalment huma 
ekonomikament vijabbli. Sabiex tkun 
żgurata l-vijabbiltà ta' attivitajiet 
ekonomiċi ġodda appoġġjati minn din il-
miżura, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq it-tressiq ta' pjan ta' 
negozju. L-appoġġ għal bidu ta' negozju 
għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tal-
ħajja ta' negozju u ma għandux isir 
għajnuna għall-operat. Għalhekk, meta l-
Istati Membri jagħżlu li jagħtu għajnuna 
f'pagamenti, dawn għandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin. 
Barra minn hekk, sabiex ikun inkoraġġit ir-
ristrutturar tas-settur agrikolu, għandu jkun 
ipprovdut appoġġ fil-forma ta' pagamenti 
annwali għall-bdiewa parteċipanti fl-iskemi 
ta' bdiewa żgħar stabbilita bit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 li 
jimpenjaw ruħhom li jitrasferixxu l-impriża 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' 
pagament korrispondenti għal bidwi ieħor 
li ma jipparteċipax fl-iskema.

Or. en

Emenda 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija 
rurali tal-Unjoni. L-iżvilupp tan-negozju 
tal-biedja u dak mhux agrikolu għandu 

(22) L-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija 
rurali tal-Unjoni. L-iżvilupp tan-negozju 
tal-biedja u dak ta' negozji żgħar mhux 



PE489.640v01-00 58/169 AM\903101MT.doc

MT

jkun immirat lejn il-promozzjoni tal-
impjiegi u l-ħolqien ta’ xogħlijiet ta’ 
kwalità fiż-żoni rurali, iż-żamma tax-
xogħlijiet li diġà jeżistu, it-tnaqqis taċ-
ċaqliq staġjonali b’rabta mal-impjiegi, l-
iżvilupp ta’ setturi mhux agrikoli barra l-
agrikoltura u l-ipproċessar agrikolu u tal-
ikel filwaqt li fl-istess ħin jitrawmu l-
integrazzjoni tan-negozju u r-rabtiet 
intersettorjali lokali. Għandhom jiġu 
mħeġġa wkoll proġetti li fl-istess ħin 
jintegraw l-agrikoltura, it-turiżmu rurali 
permezz tal-promozzjoni ta’ turiżmu 
sostenibbli u responsabbli fiż-żoni rurali, 
il-wirt naturali u kulturali kif ukoll l-
investimenti fl-enerġija rinnovabbli.

agrikoli għandu jkun immirat lejn il-
promozzjoni tal-impjiegi u l-ħolqien ta’ 
xogħlijiet ta’ kwalità fiż-żoni rurali, iż-
żamma tax-xogħlijiet li diġà jeżistu, it-
tnaqqis taċ-ċaqliq staġjonali b’rabta mal-
impjiegi, in-netwerking ta’ setturi mhux 
agrikoli mal-agrikoltura u l-ipproċessar 
agrikolu u tal-ikel filwaqt li fl-istess ħin 
jitrawmu l-integrazzjoni tan-negozju u r-
rabtiet intersettorjali lokali. Għandhom jiġu 
mħeġġa wkoll proġetti li fl-istess ħin 
jintegraw l-agrikoltura, it-turiżmu rurali 
permezz tal-promozzjoni ta’ turiżmu 
sostenibbli u responsabbli fiż-żoni rurali, 
il-wirt naturali u kulturali kif ukoll l-
investimenti fl-enerġija rinnovabbli.

Or. de

Emenda 131
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija 
rurali tal-Unjoni. L-iżvilupp tan-negozju 
tal-biedja u dak mhux agrikolu għandu 
jkun immirat lejn il-promozzjoni tal-
impjiegi u l-ħolqien ta’ xogħlijiet ta’ 
kwalità fiż-żoni rurali, iż-żamma tax-
xogħlijiet li diġà jeżistu, it-tnaqqis taċ-
ċaqliq staġjonali b’rabta mal-impjiegi, l-
iżvilupp ta’ setturi mhux agrikoli barra l-
agrikoltura u l-ipproċessar agrikolu u tal-
ikel filwaqt li fl-istess ħin jitrawmu l-
integrazzjoni tan-negozju u r-rabtiet 
intersettorjali lokali. Għandhom jiġu 
mħeġġa wkoll proġetti li fl-istess ħin 
jintegraw l-agrikoltura, it-turiżmu rurali 
permezz tal-promozzjoni ta’ turiżmu 
sostenibbli u responsabbli fiż-żoni rurali, 
il-wirt naturali u kulturali kif ukoll l-

(22) L-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija 
rurali tal-Unjoni. L-iżvilupp tan-negozju 
tal-biedja u dak mhux agrikolu għandu 
jkun immirat lejn il-promozzjoni tal-
impjiegi u l-ħolqien ta’ xogħlijiet ta’ 
kwalità fiż-żoni rurali, iż-żamma tax-
xogħlijiet li diġà jeżistu, it-tnaqqis taċ-
ċaqliq staġjonali b’rabta mal-impjiegi, l-
iżvilupp ta’ setturi mhux agrikoli barra l-
agrikoltura u l-ipproċessar agrikolu u tal-
ikel filwaqt li fl-istess ħin jitrawmu l-
integrazzjoni tan-negozju u r-rabtiet 
intersettorjali lokali. Għandhom jiġu 
mħeġġa wkoll proġetti li fl-istess ħin 
jintegraw l-agrikoltura, it-turiżmu rurali 
permezz tal-promozzjoni ta’ turiżmu 
sostenibbli u responsabbli fiż-żoni rurali, 
il-wirt naturali u kulturali kif ukoll l-
investimenti fl-enerġija rinnovabbli.
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investimenti fl-enerġija rinnovabbli. Għandha tingħata attenzjoni speċjali 
f'dan ir-rigward biex jiġi promoss u 
nkoraġġit l-aċċess tan-nisa għal impjiegi 
li jistgħu jinħolqu minn dawn l-inizjativi 
u biex jinħolqu forom speċjali ta' sostenn 
għat-taħriġ u l-aċċess għall-
intraprenditorija għan-nisa fiż-żoni 
rurali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Diversi studji juru li l-opportunitajiet ta' impjiegi għan-nisa qed ikunu fattur determinanti 
biex tinżamm il-popolazzjoni f'żoni rurali flimkien mal-attivitajiet imwettqa fihom.

Emenda 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-Istati Membri għandhom 
jikkontribwixxu għall-inqas minimu ta' 
5% tat-total tal-baġit kofinanzjat fil-
Programm ta' Żvilupp Rurali għal bdiewa 
żgħażagħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kriżi tal-età fis-settur Agrikolu Ewropew, hu importanti li l-Istati Membri jtejbu l-
livell ta' sforzi favur bdiewa żgħażagħ fil-perjodu ta' programmar li jmiss.

Emenda 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Premessa 23
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti u 
effettiv tar-riżorsi baġitarji tal-FAEŻR u 
biex tiġi garantita l-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-benefiċjarji u tiġi evitata d-
diskriminazzjoni bejniethom, is-setgħa li 
jiġu adottati atti taħt l-Artikolu 290 tat-
Trattat għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-istabbiliment 
ta’ kundizzjonijiet li abbażi tagħhom 
persuni ġuridiċi jistgħu jiġu kkunsidrati 
bħala bdiewa żgħar, l-istabbiliment ta’ 
perjodu ta’ konċessjoni għall-akkwist tal-
ħiliet tax-xogħol, il-kontenut minimu tal-
pjanijiet tan-negozju u l-kriterji li 
għandhom jintużaw mill-Istati Membri 
għad-definizzjoni ta’ azjendi agrikoli żgħar 
u tal-limiti massimi u minimi għall-
istabbiliment tal-eliġibbiltà ta’ operazzjoni 
taħt l-appoġġ għall-bdiewa żgħażagħ jew l-
iżvilupp tal-irziezet iż-żgħar 
rispettivament.

(23) Sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti u 
effettiv tar-riżorsi baġitarji tal-FAEŻR u 
biex tiġi garantita l-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-benefiċjarji u tiġi evitata d-
diskriminazzjoni bejniethom, is-setgħa li 
jiġu adottati atti taħt l-Artikolu 290 tat-
Trattat għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-istabbiliment 
ta’ kundizzjonijiet li abbażi tagħhom 
persuni ġuridiċi jistgħu jiġu kkunsidrati 
bħala bdiewa żgħar, l-istabbiliment ta’ 
perjodu ta’ konċessjoni għall-akkwist tal-
ħiliet tax-xogħol, il-kontenut minimu tal-
pjanijiet tan-negozju u l-kriterji li 
għandhom jintużaw mill-Istati Membri 
għad-definizzjoni ta’ azjendi agrikoli żgħar 
u tal-limiti massimi u minimi għall-
istabbiliment tal-eliġibbiltà ta’ operazzjoni 
taħt l-appoġġ għall-bdiewa żgħażagħ jew l-
iżvilupp tal-irziezet iż-żgħar 
rispettivament. L-Istati Membri 
għandhom ikomplu bl-isforzi speċifiċi 
imwettqa matul il-perjodu ta' programmar 
2007-2013 biex jappoġġaw bdiewa 
żgħażagħ u attivitajiet li jwassluhom biex 
isiru professjonali u għat-twaqqif ta' 
azjendi agrikoli u negozji ġodda u jużaw 
għall-inqas 5 % tal-fondi tal-FAEŻR għal 
kull programm ta' żvilupp rurali biex 
jiffinanzjaw miżuri li jappoġġaw lill-
bdiewa żgħażagħ. 

Or. de

Emenda 134
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
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(24) L-iżvilupp tal-infrastruttura lokali u 
tas-servizzi bażiċi lokali fiż-żoni rurali, 
inklużi d-divertiment u l-kultura, it-tiġdid 
ta’ villaġġi u l-attivitajiet immirati lejn ir-
restawr u l-ammeljorament b’rabta mal-
wirt kulturali u naturali tal-villaġġi u l-
pajsaġġi rurali huma element essenzjali ta’ 
kwalunkwe sforz biex jiġi sfruttat il-
potenzjal tat-tkabbir u tiġi promossa s-
sostenibbiltà taż-żoni rurali. Għaldaqstant 
għandu jingħata appoġġ għal dan l-għan, 
inkluż l-aċċess għat- Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni u l-
iżvilupp ta’ broadband veloċi u ultraveloċi. 
Fid-dawl ta’ dawn l-għanijiet, għandu jkun 
mħeġġeġ l-iżvilupp ta’ servizzi u 
infrastruttura li jwasslu għall-inklużjoni 
soċjali u li jaqilbu x-xejra negattiva soċjali 
u ekonomika u dik tat-tnaqqis tal-
popolazzjoni fiż-żoni rurali. Sabiex 
jinkiseb il-massimu tal-effikaċja għal dan l-
appoġġ, l-operazzjonijiet koperti 
għandhom jiġu implimentati f’konformità 
mal-pjanijiet għall-iżvilupp tal-
muniċipalitajiet, u s-servizzi bażiċi 
tagħhom għandhom jiġu elaborati minn 
komunità rurali waħda jew iktar. Sabiex 
tiġi żgurata l-koerenza mal-għanijiet tal-
Unjoni relatati mal-klima, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti taħt 
l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tad-
definizzjoni tat-tipi ta’ infrastruttura tal-
enerġija rinnovabbli li għandhom ikunu 
eliġibbli għall-appoġġ.

(24) L-iżvilupp tal-infrastruttura lokali u 
tas-servizzi bażiċi lokali fiż-żoni rurali, 
inklużi d-divertiment u l-kultura, it-tiġdid 
ta’ villaġġi u l-attivitajiet immirati lejn ir-
restawr u l-ammeljorament b’rabta mal-
wirt kulturali u naturali tal-villaġġi u l-
pajsaġġi rurali huma element essenzjali ta’ 
kwalunkwe sforz biex jiġi sfruttat il-
potenzjal tat-tkabbir u tiġi promossa s-
sostenibbiltà taż-żoni rurali. Għaldaqstant 
għandu jingħata appoġġ għal dan l-għan, 
inkluż l-aċċess għat-Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni u l-
iżvilupp ta’ broadband veloċi u ultraveloċi. 
Dan l-appoġġ għandu jdur madwar il-
prinċipju ta' sjieda tal-komunità, 
b'investimenti ffukati fuq proġetti li jkunu 
proprjetà ta' tipi differenti ta' entitajiet 
demokratiċi li jirrapreżentaw il-komunità 
stess u mmexxija minnhom. Fid-dawl ta’ 
dawn l-għanijiet, għandu jkun mħeġġeġ l-
iżvilupp ta’ servizzi u infrastruttura li 
jwasslu għall-inklużjoni soċjali u li jaqilbu 
x-xejra negattiva soċjali u ekonomika u dik 
tat-tnaqqis tal-popolazzjoni fiż-żoni rurali. 
Sabiex jinkiseb il-massimu tal-effikaċja 
għal dan l-appoġġ, l-operazzjonijiet koperti 
għandhom jiġu implimentati f’konformità 
mal-pjanijiet għall-iżvilupp tal-
muniċipalitajiet, u s-servizzi bażiċi 
tagħhom għandhom jiġu elaborati minn 
komunità rurali waħda jew iktar. Sabiex 
tiġi żgurata l-koerenza mal-għanijiet tal-
Unjoni relatati mal-klima, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti taħt 
l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tad-
definizzjoni tat-tipi ta’ infrastruttura tal-
enerġija rinnovabbli li għandhom ikunu 
eliġibbli għall-appoġġ.
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(24) L-iżvilupp tal-infrastruttura lokali u 
tas-servizzi bażiċi lokali fiż-żoni rurali, 
inklużi d-divertiment u l-kultura, it-tiġdid 
ta’ villaġġi u l-attivitajiet immirati lejn ir-
restawr u l-ammeljorament b’rabta mal-
wirt kulturali u naturali tal-villaġġi u l-
pajsaġġi rurali huma element essenzjali ta’ 
kwalunkwe sforz biex jiġi sfruttat il-
potenzjal tat-tkabbir u tiġi promossa s-
sostenibbiltà taż-żoni rurali. Għaldaqstant 
għandu jingħata appoġġ għal dan l-għan, 
inkluż l-aċċess għat- Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni u l-
iżvilupp ta’ broadband veloċi u ultraveloċi. 
Fid-dawl ta’ dawn l-għanijiet, għandu jkun 
mħeġġeġ l-iżvilupp ta’ servizzi u 
infrastruttura li jwasslu għall-inklużjoni 
soċjali u li jaqilbu x-xejra negattiva soċjali 
u ekonomika u dik tat-tnaqqis tal-
popolazzjoni fiż-żoni rurali. Sabiex 
jinkiseb il-massimu tal-effikaċja għal dan l-
appoġġ, l-operazzjonijiet koperti 
għandhom jiġu implimentati f’konformità 
mal-pjanijiet għall-iżvilupp tal-
muniċipalitajiet, u s-servizzi bażiċi 
tagħhom għandhom jiġu elaborati minn 
komunità rurali waħda jew iktar. Sabiex 
tiġi żgurata l-koerenza mal-għanijiet tal-
Unjoni relatati mal-klima, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti taħt 
l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tad-
definizzjoni tat-tipi ta’ infrastruttura tal-
enerġija rinnovabbli li għandhom ikunu 
eliġibbli għall-appoġġ.

(24) L-iżvilupp tal-infrastruttura lokali u 
tas-servizzi bażiċi lokali u soċjali fiż-żoni 
rurali, inklużi d-divertiment u l-kultura, it-
tiġdid ta’ villaġġi u l-attivitajiet immirati 
lejn ir-restawr u l-ammeljorament b’rabta 
mal-wirt kulturali u naturali tal-villaġġi u l-
pajsaġġi rurali huma element essenzjali ta’ 
kwalunkwe sforz biex jiġi sfruttat il-
potenzjal tat-tkabbir u tiġi promossa s-
sostenibbiltà taż-żoni rurali. Għaldaqstant 
għandu jingħata appoġġ għal dan l-għan, 
inkluż l-aċċess għat-Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni u l-
iżvilupp ta’ broadband veloċi u ultraveloċi. 
Fid-dawl ta’ dawn l-għanijiet, għandu jkun 
mħeġġeġ l-iżvilupp ta’ servizzi u 
infrastruttura li jwasslu għall-inklużjoni 
soċjali u li jaqilbu x-xejra negattiva soċjali 
u ekonomika u dik tat-tnaqqis tal-
popolazzjoni fiż-żoni rurali. F'dik il-
konnessjoni, għandha titqiegħed enfasi 
partikolari fuq il-ġlieda kontra t-tluq l-
aktar ta' nisa żgħażagħ mill-pajjiż billi jiġi 
pprovdut appoġġ previst fl-Artikolu 20 li 
joffrilhom prospetti u, għalhekk, raġuni 
biex ma jmorrux band'oħra.  Sabiex 
jinkiseb il-massimu tal-effikaċja għal dan l-
appoġġ, l-operazzjonijiet koperti 
għandhom jiġu implimentati f’konformità 
mal-pjanijiet għall-iżvilupp tal-
muniċipalitajiet, u s-servizzi bażiċi 
tagħhom għandhom jiġu elaborati minn 
komunità rurali waħda jew iktar. Sabiex 
tiġi żgurata l-koerenza mal-għanijiet tal-
Unjoni relatati mal-klima, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti taħt 
l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tad-
definizzjoni tat-tipi ta’ infrastruttura tal-
enerġija rinnovabbli li għandhom ikunu 
eliġibbli għall-appoġġ.
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(24) L-iżvilupp tal-infrastruttura lokali u 
tas-servizzi bażiċi lokali fiż-żoni rurali, 
inklużi d-divertiment u l-kultura, it-tiġdid 
ta’ villaġġi u l-attivitajiet immirati lejn ir-
restawr u l-ammeljorament b’rabta mal-
wirt kulturali u naturali tal-villaġġi u l-
pajsaġġi rurali huma element essenzjali ta’ 
kwalunkwe sforz biex jiġi sfruttat il-
potenzjal tat-tkabbir u tiġi promossa s-
sostenibbiltà taż-żoni rurali. Għaldaqstant 
għandu jingħata appoġġ għal dan l-għan, 
inkluż l-aċċess għat- Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni u l-
iżvilupp ta’ broadband veloċi u ultraveloċi. 
Fid-dawl ta’ dawn l-għanijiet, għandu jkun 
mħeġġeġ l-iżvilupp ta’ servizzi u 
infrastruttura li jwasslu għall-inklużjoni 
soċjali u li jaqilbu x-xejra negattiva soċjali 
u ekonomika u dik tat-tnaqqis tal-
popolazzjoni fiż-żoni rurali. Sabiex 
jinkiseb il-massimu tal-effikaċja għal dan l-
appoġġ, l-operazzjonijiet koperti 
għandhom jiġu implimentati f’konformità 
mal-pjanijiet għall-iżvilupp tal-
muniċipalitajiet, u s-servizzi bażiċi 
tagħhom għandhom jiġu elaborati minn 
komunità rurali waħda jew iktar. Sabiex 
tiġi żgurata l-koerenza mal-għanijiet tal-
Unjoni relatati mal-klima, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti taħt 
l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tad-
definizzjoni tat-tipi ta’ infrastruttura tal-
enerġija rinnovabbli li għandhom ikunu 
eliġibbli għall-appoġġ.

(24) L-iżvilupp tal-infrastruttura lokali u 
tas-servizzi bażiċi lokali fiż-żoni rurali, 
inklużi d-divertiment u l-kultura, it-tiġdid 
ta’ villaġġi u l-attivitajiet immirati lejn ir-
restawr u l-ammeljorament b’rabta mal-
wirt kulturali u naturali tal-villaġġi u l-
pajsaġġi rurali huma element essenzjali ta’ 
kwalunkwe sforz biex jiġi sfruttat il-
potenzjal tat-tkabbir u tiġi promossa s-
sostenibbiltà taż-żoni rurali. Għaldaqstant 
għandu jingħata appoġġ għal dan l-għan, 
inkluż l-aċċess għat-Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni u l-
iżvilupp ta’ broadband veloċi u ultraveloċi. 
Fid-dawl ta’ dawn l-għanijiet, għandu jkun 
mħeġġeġ l-iżvilupp ta’ servizzi u 
infrastruttura li jwasslu għall-inklużjoni 
soċjali, jtemmu d-diskriminazzjoni 
ekonomika u fuq il-post tax-xogħol ta' 
nisa f'żoni rurali u jaqilbu x-xejra 
negattiva soċjali u ekonomika u dik tat-
tnaqqis tal-popolazzjoni fiż-żoni rurali 
Sabiex jinkiseb il-massimu tal-effikaċja 
għal dan l-appoġġ, l-operazzjonijiet koperti 
għandhom jiġu implimentati f’konformità 
mal-pjanijiet għall-iżvilupp tal-
muniċipalitajiet, u s-servizzi bażiċi 
tagħhom għandhom jiġu elaborati minn 
komunità rurali waħda jew iktar. Sabiex 
tiġi żgurata l-koerenza mal-għanijiet tal-
Unjoni relatati mal-klima, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti taħt 
l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tad-
definizzjoni tat-tipi ta’ infrastruttura tal-
enerġija rinnovabbli li għandhom ikunu 
eliġibbli għall-appoġġ.
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(24) L-iżvilupp tal-infrastruttura lokali u 
tas-servizzi bażiċi lokali fiż-żoni rurali, 
inklużi d-divertiment u l-kultura, it-tiġdid 
ta’ villaġġi u l-attivitajiet immirati lejn ir-
restawr u l-ammeljorament b’rabta mal-
wirt kulturali u naturali tal-villaġġi u l-
pajsaġġi rurali huma element essenzjali ta’ 
kwalunkwe sforz biex jiġi sfruttat il-
potenzjal tat-tkabbir u tiġi promossa s-
sostenibbiltà taż-żoni rurali. Għaldaqstant 
għandu jingħata appoġġ għal dan l-għan, 
inkluż l-aċċess għat- Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni u l-
iżvilupp ta’ broadband veloċi u ultraveloċi. 
Fid-dawl ta’ dawn l-għanijiet, għandu jkun 
mħeġġeġ l-iżvilupp ta’ servizzi u 
infrastruttura li jwasslu għall-inklużjoni 
soċjali u li jaqilbu x-xejra negattiva soċjali 
u ekonomika u dik tat-tnaqqis tal-
popolazzjoni fiż-żoni rurali. Sabiex 
jinkiseb il-massimu tal-effikaċja għal dan l-
appoġġ, l-operazzjonijiet koperti 
għandhom jiġu implimentati f’konformità 
mal-pjanijiet għall-iżvilupp tal-
muniċipalitajiet, u s-servizzi bażiċi 
tagħhom għandhom jiġu elaborati minn 
komunità rurali waħda jew iktar. Sabiex 
tiġi żgurata l-koerenza mal-għanijiet tal-
Unjoni relatati mal-klima, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti taħt 
l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tad-
definizzjoni tat-tipi ta’ infrastruttura tal-
enerġija rinnovabbli li għandhom ikunu 
eliġibbli għall-appoġġ.

(24) L-iżvilupp tal-infrastruttura lokali u 
tas-servizzi bażiċi lokali fiż-żoni rurali, 
inklużi d-divertiment u l-kultura, it-tiġdid 
ta’ villaġġi u l-attivitajiet immirati lejn ir-
restawr u l-ammeljorament b’rabta mal-
wirt kulturali u naturali tal-villaġġi u l-
pajsaġġi rurali huma element essenzjali ta’ 
kwalunkwe sforz biex jiġi sfruttat il-
potenzjal tat-tkabbir u tiġi promossa s-
sostenibbiltà u l-effiċjenza tar-riżorsi u l-
ekonomija ċirkulari reġjonali taż-żoni 
rurali u fihom. Għaldaqstant għandu 
jingħata appoġġ għal dan l-għan, inkluż l-
aċċess għat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u 
tal-Komunikazzjoni u l-iżvilupp ta’ 
broadband veloċi u ultraveloċi. Fid-dawl 
ta’ dawn l-għanijiet, għandu jkun mħeġġeġ 
l-iżvilupp ta’ servizzi u infrastruttura li 
jwasslu għall-inklużjoni soċjali u li jaqilbu 
x-xejra negattiva soċjali u ekonomika u dik 
tat-tnaqqis tal-popolazzjoni fiż-żoni rurali.
Sabiex jinkiseb il-massimu tal-effikaċja 
għal dan l-appoġġ, l-operazzjonijiet koperti 
għandhom jiġu implimentati f’konformità 
mal-pjanijiet għall-iżvilupp tal-
muniċipalitajiet, u s-servizzi bażiċi 
tagħhom għandhom jiġu elaborati minn 
komunità rurali waħda jew iktar. Sabiex 
tiġi żgurata l-koerenza mal-għanijiet tal-
Unjoni relatati mal-klima, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti taħt 
l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tad-
definizzjoni tat-tipi ta’ infrastruttura tal-
enerġija rinnovabbli li għandhom ikunu 
eliġibbli għall-appoġġ.
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(24) L-iżvilupp tal-infrastruttura lokali u 
tas-servizzi bażiċi lokali fiż-żoni rurali, 
inklużi d-divertiment u l-kultura, it-tiġdid 
ta’ villaġġi u l-attivitajiet immirati lejn ir-
restawr u l-ammeljorament b’rabta mal-
wirt kulturali u naturali tal-villaġġi u l-
pajsaġġi rurali huma element essenzjali ta’ 
kwalunkwe sforz biex jiġi sfruttat il-
potenzjal tat-tkabbir u tiġi promossa s-
sostenibbiltà taż-żoni rurali. Għaldaqstant 
għandu jingħata appoġġ għal dan l-għan, 
inkluż l-aċċess għat- Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni u l-
iżvilupp ta’ broadband veloċi u ultraveloċi. 
Fid-dawl ta’ dawn l-għanijiet, għandu jkun 
mħeġġeġ l-iżvilupp ta’ servizzi u 
infrastruttura li jwasslu għall-inklużjoni 
soċjali u li jaqilbu x-xejra negattiva soċjali 
u ekonomika u dik tat-tnaqqis tal-
popolazzjoni fiż-żoni rurali. Sabiex 
jinkiseb il-massimu tal-effikaċja għal dan l-
appoġġ, l-operazzjonijiet koperti 
għandhom jiġu implimentati f’konformità 
mal-pjanijiet għall-iżvilupp tal-
muniċipalitajiet, u s-servizzi bażiċi 
tagħhom għandhom jiġu elaborati minn 
komunità rurali waħda jew iktar. Sabiex 
tiġi żgurata l-koerenza mal-għanijiet tal-
Unjoni relatati mal-klima, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti taħt 
l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tad-
definizzjoni tat-tipi ta’ infrastruttura tal-
enerġija rinnovabbli li għandhom ikunu 
eliġibbli għall-appoġġ.

(24) L-iżvilupp tal-infrastruttura lokali u 
tas-servizzi bażiċi lokali fiż-żoni rurali, 
inklużi b'mod partikolari l-edukazzjoni ta' 
qabel l-iskola, tal-iskola u extra-
kurrikulari, il-libreriji lokali, iċ-ċentri ta' 
rikreazzjoni u sportivi, it-tiġdid ta’ villaġġi 
u l-attivitajiet immirati lejn ir-restawr u l-
ammeljorament b’rabta mal-wirt kulturali u 
naturali tal-villaġġi u l-pajsaġġi rurali 
huma element essenzjali ta’ kwalunkwe 
sforz biex jiġi sfruttat il-potenzjal tat-
tkabbir u tiġi promossa s-sostenibbiltà taż-
żoni rurali. Għaldaqstant għandu jingħata 
appoġġ għal dan l-għan, inkluż l-aċċess 
għat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-
Komunikazzjoni u l-iżvilupp ta’ broadband 
veloċi u ultraveloċi. Fid-dawl ta’ dawn l-
għanijiet, għandu jkun mħeġġeġ l-iżvilupp 
ta’ servizzi u infrastruttura li jwasslu għall-
inklużjoni soċjali u li jaqilbu x-xejra 
negattiva soċjali u ekonomika u dik tat-
tnaqqis tal-popolazzjoni fiż-żoni rurali. 
Sabiex jinkiseb il-massimu tal-effikaċja 
għal dan l-appoġġ, l-operazzjonijiet koperti 
għandhom jiġu implimentati f’konformità 
mal-pjanijiet għall-iżvilupp tal-
muniċipalitajiet, u s-servizzi bażiċi 
tagħhom għandhom jiġu elaborati minn 
komunità rurali waħda jew iktar. Sabiex 
tiġi żgurata l-koerenza mal-għanijiet tal-
Unjoni relatati mal-klima, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti taħt 
l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tad-
definizzjoni tat-tipi ta’ infrastruttura tal-
enerġija rinnovabbli li għandhom ikunu 
eliġibbli għall-appoġġ.
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Or. pl

Emenda 139
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-iżvilupp tal-infrastruttura lokali u 
tas-servizzi bażiċi lokali fiż-żoni rurali, 
inklużi d-divertiment u l-kultura, it-tiġdid 
ta’ villaġġi u l-attivitajiet immirati lejn ir-
restawr u l-ammeljorament b’rabta mal-
wirt kulturali u naturali tal-villaġġi u l-
pajsaġġi rurali huma element essenzjali ta’ 
kwalunkwe sforz biex jiġi sfruttat il-
potenzjal tat-tkabbir u tiġi promossa s-
sostenibbiltà taż-żoni rurali. Għaldaqstant 
għandu jingħata appoġġ għal dan l-għan, 
inkluż l-aċċess għat- Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni u l-
iżvilupp ta’ broadband veloċi u ultraveloċi. 
Fid-dawl ta’ dawn l-għanijiet, għandu jkun 
mħeġġeġ l-iżvilupp ta’ servizzi u 
infrastruttura li jwasslu għall-inklużjoni 
soċjali u li jaqilbu x-xejra negattiva soċjali 
u ekonomika u dik tat-tnaqqis tal-
popolazzjoni fiż-żoni rurali. Sabiex 
jinkiseb il-massimu tal-effikaċja għal dan l-
appoġġ, l-operazzjonijiet koperti 
għandhom jiġu implimentati f’konformità 
mal-pjanijiet għall-iżvilupp tal-
muniċipalitajiet, u s-servizzi bażiċi 
tagħhom għandhom jiġu elaborati minn 
komunità rurali waħda jew iktar. Sabiex 
tiġi żgurata l-koerenza mal-għanijiet tal-
Unjoni relatati mal-klima, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti taħt 
l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tad-
definizzjoni tat-tipi ta’ infrastruttura tal-
enerġija rinnovabbli li għandhom ikunu 
eliġibbli għall-appoġġ.

(24) L-iżvilupp tal-infrastruttura lokali u 
tas-servizzi bażiċi lokali fiż-żoni rurali, 
inklużi faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u ta' 
prevenzjoni, id-divertiment u l-kultura, it-
tiġdid ta’ villaġġi u l-attivitajiet immirati 
lejn ir-restawr u l-ammeljorament b’rabta 
mal-wirt kulturali u naturali tal-villaġġi u l-
pajsaġġi rurali huma element essenzjali ta’ 
kwalunkwe sforz biex jiġi sfruttat il-
potenzjal tat-tkabbir u tiġi promossa s-
sostenibbiltà taż-żoni rurali. Għaldaqstant 
għandu jingħata appoġġ għal dan l-għan, 
inkluż l-aċċess għat-Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni u l-
iżvilupp ta’ broadband veloċi u ultraveloċi. 
Fid-dawl ta’ dawn l-għanijiet, għandu jkun 
mħeġġeġ l-iżvilupp ta’ servizzi u 
infrastruttura li jwasslu għall-inklużjoni 
soċjali u li jaqilbu x-xejra negattiva soċjali 
u ekonomika u dik tat-tnaqqis tal-
popolazzjoni fiż-żoni rurali. Sabiex 
jinkiseb il-massimu tal-effikaċja għal dan l-
appoġġ, l-operazzjonijiet koperti 
għandhom jiġu implimentati f’konformità 
mal-pjanijiet għall-iżvilupp tal-
muniċipalitajiet, u s-servizzi bażiċi 
tagħhom, bħal faċilitajiet tal-kura tas-
saħħa u ta' prevenzjoni, għandhom jiġu 
elaborati minn komunità rurali waħda jew 
iktar. Sabiex tiġi żgurata l-koerenza mal-
għanijiet tal-Unjoni relatati mal-klima, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti taħt l-Artikolu 290 tat-Trattat 
fir-rigward tad-definizzjoni tat-tipi ta’ 
infrastruttura tal-enerġija rinnovabbli li 
għandhom ikunu eliġibbli għall-appoġġ.
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Or. en

Emenda 140
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Jenfasizza l-importanza li tkun 
inkluża l-bijoekonomija bħala objettiv li 
għandu jkun sostnut mill-politika ta' 
żvilupp rurali tal-politika agrikola 
komuni; iħeġġeġ appoġġ aktar qawwi 
għat-twaqqif u l-aħjar użu ta' 
infrastrutturi u kapaċitajiet loġistiċi biex 
tkun mobilizzata l-bijomassa b'mod li 
jkun ambjentalment u ekonomikament 
sostenibbli, b'mod partikolari l-
mobilizzazzjoni ta' skart agrikolu, residwi, 
materjal linjoċellulożiku u materjal 
ċellulożiku mhux tal-ikel; jipproponi 
għalhekk l-introduzzjoni ta' miżura 
mfassla biex tappoġġa l-mobilizzazzjoni u 
l-valorizzazzjoni sostenibbli ta' residwi 
agrikoli sabiex jiġu pproċessati fi prodotti 
bijoloġiċi. 

Or. en

Emenda 141
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Bl-iskop li tkun ippreservata u 
mtejba l-bijodiversità fiż-żoni rurali, 
jinħtieġ li l-iżvilupp rurali jikkontribwixxi 
għall-implementazzjoni xierqa tan-
netwerk Natura 2000 billi jsiru għodod 
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speċifiċi għat-tifsil ta’ politiki ta’ ġestjoni 
u għall-implementazzjoni tal-proġetti, 
inkluża l-infrastruttura speċifika 
(investimenti mhux-produttivi).

Or. en

Emenda 142
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-forestrija hija parti integrali mill-
iżvilupp rurali, u l-appoġġ għal użu tal-art 
sostenibbli u li ma jagħmilx ħsara lill-
klima għandu jinkludi l-iżvilupp taż-żoni 
tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti. Matul il-perjodu ta’ pprogrammar 
2007-2013, varjetà ta’ miżuri koprew 
diversi tipi ta’ appoġġ għal investimenti fil-
forestrija u għall-ġestjoni tagħha. Fl-
interess tas-simplifikazzjoni iżda wkoll 
biex il-benefiċjarji jkunu jistgħu jfasslu u 
jwettqu proġetti integrati b’iżjed valur 
miżjud, għandu jkun hemm miżura 
waħda li tkopri t-tipi kollha ta’ appoġġ 
għall-investiment u l-ġestjoni b’rabta mal-
forestrija. Il-miżura għandha tkopri l-
estensjoni u t-titjib tar-riżorsi tal-foresti, 
permezz tal-afforestazzjoni tal-art u l-
ħolqien ta’ sistemi agroforestali li 
jikkombinaw agrikoltura estensiva ma’ 
sistemi ta’ forestrija, l- tal-foresti li tkun 
saritilhom ħsara minn nirien jew diżastri 
naturali oħra u miżuri ta’ prevenzjoni 
rilevanti, l-investimenti f’teknoloġiji 
ġodda tal-forestrija u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija mmirati biex itejbu l-
prestazzjoni ekonomika u ambjentali tad-
detenturi tal-foresti u investimenti 
mingħajr qligħ li jtejbu r-reżistenza għat-
tibdil fil-klima u l-valur ambjentali tal-

(25) Il-forestrija hija parti integrali mill-
iżvilupp rurali, u l-appoġġ għal użu tal-art 
sostenibbli u li ma jagħmilx ħsara lill-
klima għandu jinkludi l-iżvilupp taż-żoni 
tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti. Matul il-perjodu ta’ pprogrammar 
2007-2013, varjetà ta’ miżuri koprew 
diversi tipi ta’ appoġġ għal investimenti fil-
forestrija u għall-ġestjoni tagħha. L-appoġġ 
għandu jevita d-distorsjoni tal-
kompetizzjoni, jkun newtrali f’termini tas-
suq u koerenti ma’ objettivi ambjentali. Il-
pjanijiet għall-ġestjoni tal-foresti, inklużi 
l-aspetti tal-bijodiversità, għandhom jiġu 
applikati għall-foresti kollha li jirċievu 
finanzjamenti skont il-programmi għall-
iżvilupp rurali. B’konsegwenza ta’ dan, 
għandhom jiġu imposti limitazzjonijiet 
relatati mad-daqs u l-istatus legali tal-
benefiċjarji. L-azzjonijiet preventivi kontra 
n-nirien għandhom ikunu f’żoni 
kklassifikati mill-Istati Membri bħala ta’ 
riskju medju jew għoli u għandhom 
imorru lil hinn mit-toroq u l-ġwiebi;
għandhom ikunu inklużi l-prattiki 
tradizzjonali modernizzati. L-azzjonijiet 
preventivi kollha għandhom ikunu parti 
obbligatorja minn kull Pjan ta’ Ġestjoni
tal-foresti skont it-termini tal-Kapitolu 
tiegħu dwar il-Protezzjoni. L-okkorrenza 
ta’ diżastru naturali fil-każ ta’ azzjoni tal-
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ekosistemi tal-foresti. L-appoġġ għandu 
jevita d-distorsjoni tal-kompetizzjoni u
jkun newtrali f’termini tas-suq. 
B’konsegwenza ta’ dan, għandhom jiġu 
imposti limitazzjonijiet relatati mad-daqs u 
l-istatus legali tal-benefiċjarji. L-azzjonijiet 
preventivi kontra n-nirien għandhom ikunu 
f’żoni kklassifikati mill-Istati Membri 
bħala ta’ riskju medju jew għoli. L-
azzjonijiet preventivi kollha għandhom 
ikunu parti minn pjan ta’ protezzjoni tal-
foresti. L-okkorrenza ta’ diżastru naturali 
fil-każ ta’ azzjoni għall- tal-potenzjal ta’ 
foresta li tkun ġarrbet ħsara għandha tkun 
suġġetta għal rikonoxximent formali minn 
organizzazzjoni pubblika xjentifika. Il-
miżura b’rabta mal-forestrija għandha tiġi 
adottata fid-dawl tal-impenji tal-Unjoni u 
l-Istati Membri f’livell internazzjonali, u 
għandha tkun ibbażata fuq il-pjanijiet 
nazzjonali jew sottonazzjonali tal-Istati 
Membri relatati mal-foresti jew fuq 
strumenti ekwivalenti li għandhom 
jikkunsidraw l-impenji magħmula fil-
Konferenza Ministerjali dwar il-
Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa. Hija
għandha tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni 
għall-Foresti. Sabiex jiġi żgurat li l-
afforestazzjoni tal-art agrikola hija 
konformi mal-għanijiet tal-politika dwar l-
ambjent, is-setgħa li jkunu adottati atti 
f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-definizzjoni ta' ċerti rekwiżiti 
ambjentali minimi.

potenzjal ta’ foresta li tkun ġarrbet ħsara 
għandha tkun suġġetta għal rikonoxximent 
formali minn organizzazzjoni pubblika 
xjentifika. Il-miżuri b’rabta mal-forestrija 
għandhom jiġu adottati fid-dawl tal-
impenji tal-Unjoni u l-Istati Membri f’livell 
internazzjonali, u għandhom ikunu 
bbażati fuq il-pjanijiet nazzjonali jew 
sottonazzjonali tal-Istati Membri relatati 
mal-foresti jew fuq strumenti ekwivalenti li 
għandhom jikkunsidraw l-impenji 
magħmula fil-Konferenza Ministerjali 
dwar il-Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa. 
L-appoġġ għall-miżuri favur il-foresti 
għandu jkollu bħala kondizzjoni l-
ottemperanza mal-prattiki tajbin favur il-
foresti. Sabiex jiġi żgurat li l-
afforestazzjoni tal-art agrikola hija 
konformi mal-għanijiet tal-politika dwar l-
ambjent, is-setgħa li jkunu adottati atti 
f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-definizzjoni ta' ċerti rekwiżiti 
ambjentali minimi. F'dak ir-rigward, 
għandu jkun żgurat li kull tentativ ta' 
afforestazzjoni għandu jkun adatt għall-
kondizzjonijiet lokali, ikun kompatibbli 
mal-ambjent, itejjeb il-bijodiversità u jkun 
projbit li s-siġar jinżergħu f’inħawi ta’ 
bwar semi-naturali.

Or. en

Emenda 143
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Premessa 25



PE489.640v01-00 70/169 AM\903101MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-forestrija hija parti integrali mill-
iżvilupp rurali, u l-appoġġ għal użu tal-art 
sostenibbli u li ma jagħmilx ħsara lill-
klima għandu jinkludi l-iżvilupp taż-żoni 
tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti. Matul il-perjodu ta’ pprogrammar 
2007-2013, varjetà ta’ miżuri koprew 
diversi tipi ta’ appoġġ għal investimenti fil-
forestrija u għall-ġestjoni tagħha. Fl-
interess tas-simplifikazzjoni iżda wkoll 
biex il-benefiċjarji jkunu jistgħu jfasslu u 
jwettqu proġetti integrati b’iżjed valur 
miżjud, għandu jkun hemm miżura waħda 
li tkopri t-tipi kollha ta’ appoġġ għall-
investiment u l-ġestjoni b’rabta mal-
forestrija. Il-miżura għandha tkopri l-
estensjoni u t-titjib tar-riżorsi tal-foresti, 
permezz tal-afforestazzjoni tal-art u l-
ħolqien ta’ sistemi agroforestali li 
jikkombinaw agrikoltura estensiva ma’ 
sistemi ta’ forestrija, l- tal-foresti li tkun 
saritilhom ħsara minn nirien jew diżastri 
naturali oħra u miżuri ta’ prevenzjoni 
rilevanti, l-investimenti f’teknoloġiji ġodda 
tal-forestrija u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija mmirati biex itejbu l-prestazzjoni 
ekonomika u ambjentali tad-detenturi tal-
foresti u investimenti mingħajr qligħ li 
jtejbu r-reżistenza għat-tibdil fil-klima u l-
valur ambjentali tal-ekosistemi tal-foresti. 
L-appoġġ għandu jevita d-distorsjoni tal-
kompetizzjoni u jkun newtrali f’termini 
tas-suq. B’konsegwenza ta’ dan, għandhom 
jiġu imposti limitazzjonijiet relatati mad-
daqs u l-istatus legali tal-benefiċjarji. L-
azzjonijiet preventivi kontra n-nirien 
għandhom ikunu f’żoni kklassifikati mill-
Istati Membri bħala ta’ riskju medju jew 
għoli. L-azzjonijiet preventivi kollha 
għandhom ikunu parti minn pjan ta’ 
protezzjoni tal-foresti. L-okkorrenza ta’ 
diżastru naturali fil-każ ta’ azzjoni għall-
tal-potenzjal ta’ foresta li tkun ġarrbet 
ħsara għandha tkun suġġetta għal 

(25) Il-forestrija hija parti integrali mill-
iżvilupp rurali, u l-appoġġ għal użu tal-art 
sostenibbli u li ma jagħmilx ħsara lill-
klima għandu jinkludi l-iżvilupp taż-żoni 
tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti. Matul il-perjodu ta’ pprogrammar 
2007-2013, varjetà ta’ miżuri koprew 
diversi tipi ta’ appoġġ għal investimenti fil-
forestrija u għall-ġestjoni tagħha. Fl-
interess tas-simplifikazzjoni iżda wkoll 
biex il-benefiċjarji jkunu jistgħu jfasslu u 
jwettqu proġetti integrati b’iżjed valur 
miżjud, għandu jkun hemm miżura waħda 
li tkopri t-tipi kollha ta’ appoġġ għall-
investiment u l-ġestjoni b’rabta mal-
forestrija. Il-miżura għandha tkopri l-
estensjoni u t-titjib tar-riżorsi tal-foresti, 
permezz tal-afforestazzjoni tal-art u l-
ħolqien ta’ sistemi agroforestali li 
jikkombinaw agrikoltura estensiva ma’ 
sistemi ta’ forestrija, l- tal-foresti li tkun 
saritilhom ħsara minn nirien jew diżastri 
naturali oħra u miżuri ta’ prevenzjoni 
rilevanti, l-investimenti f’teknoloġiji ġodda 
tal-forestrija u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija mmirati biex itejbu l-prestazzjoni 
ekonomika u ambjentali tad-detenturi tal-
foresti u investimenti mingħajr qligħ li 
jtejbu r-reżistenza għat-tibdil fil-klima u l-
valur ambjentali tal-ekosistemi tal-foresti. 
L-appoġġ għandu jevita d-distorsjoni tal-
kompetizzjoni u jkun newtrali f’termini 
tas-suq. B’konsegwenza ta’ dan, għandhom 
jiġu imposti limitazzjonijiet relatati mad-
daqs u l-istatus legali tal-benefiċjarji. 
Barra minn hekk l-appoġġ għandu jkun 
limitat għal dawk l-attivitajiet li jkunu ta' 
benefiċċju wkoll għall-bijodiversità u l-
klima. Il-pjanijiet tal-ġestjoni tal-foresti li 
jinkludu aspetti tal-bijodiversità li jistgħu 
jwasslu għal titjib li jista' permezz tal-istat 
ta' konservazzjoni ta' speċijiet u tal-
ħabitats li jiddependu fuq il-forestrija u 
huma affettwati minnha għandhom ikunu 



AM\903101MT.doc 71/169 PE489.640v01-00

MT

rikonoxximent formali minn 
organizzazzjoni pubblika xjentifika. Il-
miżura b’rabta mal-forestrija għandha tiġi 
adottata fid-dawl tal-impenji tal-Unjoni u l-
Istati Membri f’livell internazzjonali, u 
għandha tkun ibbażata fuq il-pjanijiet 
nazzjonali jew sottonazzjonali tal-Istati 
Membri relatati mal-foresti jew fuq 
strumenti ekwivalenti li għandhom 
jikkunsidraw l-impenji magħmula fil-
Konferenza Ministerjali dwar il-
Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa. Hija 
għandha tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni 
għall-Foresti. Sabiex jiġi żgurat li l-
afforestazzjoni tal-art agrikola hija 
konformi mal-għanijiet tal-politika dwar l-
ambjent, is-setgħa li jkunu adottati atti 
f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-definizzjoni ta' ċerti rekwiżiti 
ambjentali minimi.

prerekwiżit għall-foresti kollha li jirċievu 
fondi skont programmi ta' żvilupp rurali, 
bi qbil mar-rekwiżiti tal-Istrateġija tal-
Bijodiversità tal-UE. L-azzjonijiet 
preventivi kontra n-nirien għandhom ikunu 
f’żoni kklassifikati mill-Istati Membri 
bħala ta’ riskju medju jew għoli. L-
azzjonijiet preventivi kollha għandhom 
ikunu parti minn pjan ta’ protezzjoni tal-
foresti. L-okkorrenza ta’ diżastru naturali 
fil-każ ta’ azzjoni għall- tal-potenzjal ta’ 
foresta li tkun ġarrbet ħsara għandha tkun 
suġġetta għal rikonoxximent formali minn 
organizzazzjoni pubblika xjentifika. Il-
miżura b’rabta mal-forestrija għandha tiġi 
adottata fid-dawl tal-impenji tal-Unjoni u l-
Istati Membri f’livell internazzjonali, u 
għandha tkun ibbażata fuq il-pjanijiet 
nazzjonali jew sottonazzjonali tal-Istati 
Membri relatati mal-foresti jew fuq 
strumenti ekwivalenti li għandhom 
jikkunsidraw l-impenji magħmula fil-
Konferenza Ministerjali dwar il-
Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa. Hija 
għandha tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni 
għall-Foresti. Kull appoġġ għal miżuri tal-
foresta għandu jsir fuq il-kundizzjoni ta' 
konformità ma-istandard ta' prattika tajba 
tal-foresti. Sabiex jiġi żgurat li l-
afforestazzjoni tal-art agrikola hija 
konformi mal-għanijiet tal-politika dwar l-
ambjent, is-setgħa li jkunu adottati atti 
f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-definizzjoni ta' ċerti rekwiżiti 
ambjentali minimi. Imma l-afforestazzjoni 
tista' sseħħ biss jekk jintużaw speċijiet ta' 
siġar indiġeni adattati lokalment. Barra 
minn hekk, kwalunkwe afforestazzjoni 
m'għandhiex isseħħ fuq mergħat 
permanenti u m'għandhiex tkun ta' ħsara 
għal bijodiversità jew għall-ambjent.
L-appoġġ kollu għall-użu u l-produzzjoni 
ta' bijoenerġija għandu jkun ibbażat fuq 
kriterji ta' sostenibilità. Jekk ma jkunux 
ġew żviluppati fil-livell ta' UE kriterji ta' 
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sostenibbiltà legalment vinkolanti għal 
bijomassa solida u gassuża, l-Istati 
Membri għandhom jinkludu kriterji ta' 
sostenibilità għal bijomassa solida u 
gassuża fil-programm tagħhom ta' żvilupp 
rurali. 

Or. en

Emenda 144
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-forestrija hija parti integrali mill-
iżvilupp rurali, u l-appoġġ għal użu tal-art 
sostenibbli u li ma jagħmilx ħsara lill-
klima għandu jinkludi l-iżvilupp taż-żoni 
tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti. Matul il-perjodu ta’ pprogrammar 
2007-2013, varjetà ta’ miżuri koprew 
diversi tipi ta’ appoġġ għal investimenti fil-
forestrija u għall-ġestjoni tagħha. Fl-
interess tas-simplifikazzjoni iżda wkoll 
biex il-benefiċjarji jkunu jistgħu jfasslu u 
jwettqu proġetti integrati b’iżjed valur 
miżjud, għandu jkun hemm miżura waħda 
li tkopri t-tipi kollha ta’ appoġġ għall-
investiment u l-ġestjoni b’rabta mal-
forestrija. Il-miżura għandha tkopri l-
estensjoni u t-titjib tar-riżorsi tal-foresti, 
permezz tal-afforestazzjoni tal-art u l-
ħolqien ta’ sistemi agroforestali li 
jikkombinaw agrikoltura estensiva ma’ 
sistemi ta’ forestrija, l- tal-foresti li tkun 
saritilhom ħsara minn nirien jew diżastri 
naturali oħra u miżuri ta’ prevenzjoni 
rilevanti, l-investimenti f’teknoloġiji ġodda 
tal-forestrija u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija mmirati biex itejbu l-prestazzjoni 
ekonomika u ambjentali tad-detenturi tal-
foresti u investimenti mingħajr qligħ li 

(25) Il-forestrija hija parti integrali mill-
iżvilupp rurali, u l-appoġġ għal użu tal-art 
sostenibbli u li ma jagħmilx ħsara lill-
klima għandu jinkludi l-iżvilupp taż-żoni 
tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti. L-implimentazzjoni rigoruża tal-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti (ĠSF), l-
użu ta' riżorsi ta' forestrija mhux utilizzati 
kif ukoll użu akbar tal-injam jista' jagħti 
kontribuzzjonijiet deċiżivi biex jintlaħqu l-
objettivi tal-UE dwar il-klima u l-objettivi 
estensivi tal-Istrateġija EU2020.  Matul il-
perjodu ta’ pprogrammar 2007-2013, 
varjetà ta’ miżuri koprew diversi tipi ta’ 
appoġġ għal investimenti fil-forestrija u 
għall-ġestjoni tagħha.  Fl-interess tas-
simplifikazzjoni iżda wkoll biex il-
benefiċjarji jkunu jistgħu jfasslu u jwettqu 
proġetti integrati b’iżjed valur miżjud, 
għandu jkun hemm miżura waħda li tkopri
t-tipi kollha ta’ appoġġ għall-investiment u 
l-ġestjoni b’rabta mal-forestrija. Il-miżura 
għandha tkopri l-estensjoni u t-titjib tar-
riżorsi tal-foresti, permezz tal-
afforestazzjoni tal-art u l-ħolqien ta’ 
sistemi agroforestali li jikkombinaw 
agrikoltura estensiva ma’ sistemi ta’ 
forestrija, tal-foresti li tkun saritilhom 
ħsara minn nirien jew diżastri naturali oħra 
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jtejbu r-reżistenza għat-tibdil fil-klima u l-
valur ambjentali tal-ekosistemi tal-foresti. 
L-appoġġ għandu jevita d-distorsjoni tal-
kompetizzjoni u jkun newtrali f’termini 
tas-suq. B’konsegwenza ta’ dan, għandhom 
jiġu imposti limitazzjonijiet relatati mad-
daqs u l-istatus legali tal-benefiċjarji. L-
azzjonijiet preventivi kontra n-nirien 
għandhom ikunu f’żoni kklassifikati mill-
Istati Membri bħala ta’ riskju medju jew 
għoli. L-azzjonijiet preventivi kollha 
għandhom ikunu parti minn pjan ta’ 
protezzjoni tal-foresti. L-okkorrenza ta’ 
diżastru naturali fil-każ ta’ azzjoni għall-
tal-potenzjal ta’ foresta li tkun ġarrbet 
ħsara għandha tkun suġġetta għal 
rikonoxximent formali minn 
organizzazzjoni pubblika xjentifika. Il-
miżura b’rabta mal-forestrija għandha tiġi 
adottata fid-dawl tal-impenji tal-Unjoni u l-
Istati Membri f’livell internazzjonali, u 
għandha tkun ibbażata fuq il-pjanijiet 
nazzjonali jew sottonazzjonali tal-Istati 
Membri relatati mal-foresti jew fuq 
strumenti ekwivalenti li għandhom 
jikkunsidraw l-impenji magħmula fil-
Konferenza Ministerjali dwar il-
Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa. Hija 
għandha tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni 
għall-Foresti. Sabiex jiġi żgurat li l-
afforestazzjoni tal-art agrikola hija 
konformi mal-għanijiet tal-politika dwar l-
ambjent, is-setgħa li jkunu adottati atti 
f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-definizzjoni ta' ċerti rekwiżiti 
ambjentali minimi.

u miżuri ta’ prevenzjoni rilevanti, l-
investimenti f’teknoloġiji ġodda tal-
forestrija u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija mmirati biex itejbu l-prestazzjoni 
ekonomika u ambjentali tad-detenturi tal-
foresti u investimenti mingħajr qligħ li 
jtejbu r-reżistenza għat-tibdil fil-klima u l-
valur ambjentali tal-ekosistemi tal-foresti. 
L-appoġġ għandu jevita d-distorsjoni tal-
kompetizzjoni u jkun newtrali f’termini 
tas-suq. B’konsegwenza ta’ dan, għandhom 
jiġu imposti limitazzjonijiet relatati mad-
daqs u l-istatus legali tal-benefiċjarji. L-
azzjonijiet preventivi kontra n-nirien 
għandhom ikunu f’żoni kklassifikati mill-
Istati Membri bħala ta’ riskju medju jew 
għoli. L-azzjonijiet preventivi kollha 
għandhom ikunu parti minn pjan ta’ 
protezzjoni tal-foresti. L-okkorrenza ta’ 
diżastru naturali fil-każ ta’ azzjoni għall-
tal-potenzjal ta’ foresta li tkun ġarrbet 
ħsara għandha tkun suġġetta għal 
rikonoxximent formali minn 
organizzazzjoni pubblika xjentifika. Il-
miżura b’rabta mal-forestrija għandha tiġi 
adottata fid-dawl tal-impenji tal-Unjoni u l-
Istati Membri f’livell internazzjonali, u 
għandha tkun ibbażata fuq il-pjanijiet 
nazzjonali jew sottonazzjonali tal-Istati 
Membri relatati mal-foresti jew fuq 
strumenti ekwivalenti li għandhom 
jikkunsidraw l-impenji magħmula fil-
Konferenza Ministerjali dwar il-
Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa. Hija 
għandha tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni 
għall-Foresti. Sabiex jiġi żgurat li l-
afforestazzjoni tal-art agrikola hija 
konformi mal-għanijiet tal-politika dwar l-
ambjent, is-setgħa li jkunu adottati atti 
f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-definizzjoni ta' ċerti rekwiżiti 
ambjentali minimi.

Or. de
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Emenda 145
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-forestrija hija parti integrali mill-
iżvilupp rurali, u l-appoġġ għal użu tal-art 
sostenibbli u li ma jagħmilx ħsara lill-
klima għandu jinkludi l-iżvilupp taż-żoni 
tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti. Matul il-perjodu ta’ pprogrammar 
2007-2013, varjetà ta’ miżuri koprew 
diversi tipi ta’ appoġġ għal investimenti fil-
forestrija u għall-ġestjoni tagħha. Fl-
interess tas-simplifikazzjoni iżda wkoll 
biex il-benefiċjarji jkunu jistgħu jfasslu u 
jwettqu proġetti integrati b’iżjed valur 
miżjud, għandu jkun hemm miżura waħda 
li tkopri t-tipi kollha ta’ appoġġ għall-
investiment u l-ġestjoni b’rabta mal-
forestrija. Il-miżura għandha tkopri l-
estensjoni u t-titjib tar-riżorsi tal-foresti, 
permezz tal-afforestazzjoni tal-art u l-
ħolqien ta’ sistemi agroforestali li 
jikkombinaw agrikoltura estensiva ma’ 
sistemi ta’ forestrija, l- tal-foresti li tkun 
saritilhom ħsara minn nirien jew diżastri 
naturali oħra u miżuri ta’ prevenzjoni 
rilevanti, l-investimenti f’teknoloġiji ġodda 
tal-forestrija u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija mmirati biex itejbu l-prestazzjoni 
ekonomika u ambjentali tad-detenturi tal-
foresti u investimenti mingħajr qligħ li 
jtejbu r-reżistenza għat-tibdil fil-klima u l-
valur ambjentali tal-ekosistemi tal-foresti. 
L-appoġġ għandu jevita d-distorsjoni tal-
kompetizzjoni u jkun newtrali f’termini 
tas-suq. B’konsegwenza ta’ dan, għandhom 
jiġu imposti limitazzjonijiet relatati mad-
daqs u l-istatus legali tal-benefiċjarji. L-
azzjonijiet preventivi kontra n-nirien 
għandhom ikunu f’żoni kklassifikati mill-

(25) Il-forestrija hija parti integrali mill-
iżvilupp rurali, u l-appoġġ għal użu tal-art 
sostenibbli u li ma jagħmilx ħsara lill-
klima għandu jinkludi l-iżvilupp taż-żoni 
tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti. Matul il-perjodu ta’ pprogrammar 
2007-2013, varjetà ta’ miżuri koprew 
diversi tipi ta’ appoġġ għal investimenti fil-
forestrija u għall-ġestjoni tagħha. Fl-
interess tas-simplifikazzjoni iżda wkoll 
biex il-benefiċjarji jkunu jistgħu jfasslu u 
jwettqu proġetti integrati b’iżjed valur 
miżjud, għandu jkun hemm miżura waħda 
li tkopri t-tipi kollha ta’ appoġġ għall-
investiment u l-ġestjoni b’rabta mal-
forestrija. Il-miżura għandha tkopri l-
estensjoni u t-titjib tar-riżorsi tal-foresti, 
permezz tal-afforestazzjoni tal-art u l-
ħolqien ta’ sistemi agroforestali li 
jikkombinaw agrikoltura estensiva ma’ 
sistemi ta’ forestrija, tal-foresti li tkun 
saritilhom ħsara minn nirien jew diżastri 
naturali oħra u miżuri ta’ prevenzjoni 
rilevanti, l-investimenti f’teknoloġiji ġodda 
tal-forestrija u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija mmirati biex itejbu l-prestazzjoni 
ekonomika u ambjentali tad-detenturi tal-
foresti u ħaddiema tal-foresta  u ta’ dawk 
li jaħdmu fil-foresti u investimenti 
mingħajr qligħ li jtejbu r-reżistenza għat-
tibdil fil-klima u l-valur ambjentali tal-
ekosistemi tal-foresti. L-appoġġ għandu 
jevita d-distorsjoni tal-kompetizzjoni u 
jkun newtrali f’termini tas-suq. 
B’konsegwenza ta’ dan, għandhom jiġu 
imposti limitazzjonijiet relatati mad-daqs u 
l-istatus legali tal-benefiċjarji għall-
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Istati Membri bħala ta’ riskju medju jew 
għoli. L-azzjonijiet preventivi kollha 
għandhom ikunu parti minn pjan ta’ 
protezzjoni tal-foresti. L-okkorrenza ta’ 
diżastru naturali fil-każ ta’ azzjoni għall-
tal-potenzjal ta’ foresta li tkun ġarrbet 
ħsara għandha tkun suġġetta għal 
rikonoxximent formali minn 
organizzazzjoni pubblika xjentifika. Il-
miżura b’rabta mal-forestrija għandha tiġi 
adottata fid-dawl tal-impenji tal-Unjoni u l-
Istati Membri f’livell internazzjonali, u 
għandha tkun ibbażata fuq il-pjanijiet 
nazzjonali jew sottonazzjonali tal-Istati 
Membri relatati mal-foresti jew fuq 
strumenti ekwivalenti li għandhom 
jikkunsidraw l-impenji magħmula fil-
Konferenza Ministerjali dwar il-
Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa. Hija 
għandha tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni 
għall-Foresti. Sabiex jiġi żgurat li l-
afforestazzjoni tal-art agrikola hija 
konformi mal-għanijiet tal-politika dwar l-
ambjent, is-setgħa li jkunu adottati atti 
f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-definizzjoni ta' ċerti rekwiżiti 
ambjentali minimi.

produzzjoni tal-injam. Dawn il-
limitazzjonijiet m'għandhomx japplikaw 
biex jingħata appoġġ għal prodotti mhux 
tal-injam jew għal investimenti fil-foresta 
għal raġunijiet ambjentali. L-azzjonijiet 
preventivi kontra n-nirien għandhom ikunu 
f’żoni kklassifikati mill-Istati Membri 
bħala ta’ riskju medju jew għoli. L-
azzjonijiet preventivi kollha għandhom 
ikunu parti minn pjan ta’ protezzjoni tal-
foresti. L-okkorrenza ta’ diżastru naturali 
fil-każ ta’ azzjoni għall- tal-potenzjal ta’ 
foresta li tkun ġarrbet ħsara għandha tkun 
suġġetta għal rikonoxximent formali minn 
organizzazzjoni pubblika xjentifika. Il-
miżura b’rabta mal-forestrija għandha tiġi 
adottata fid-dawl tal-impenji tal-Unjoni u l-
Istati Membri f’livell internazzjonali, u 
għandha tkun ibbażata fuq il-pjanijiet 
nazzjonali jew sottonazzjonali tal-Istati 
Membri relatati mal-foresti jew fuq 
strumenti ekwivalenti li għandhom 
jikkunsidraw l-impenji magħmula fil-
Konferenza Ministerjali dwar il-
Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa. Hija 
għandha tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni 
għall-Foresti. Sabiex jiġi żgurat li l-
afforestazzjoni tal-art agrikola hija 
konformi mal-għanijiet tal-politika dwar l-
ambjent, is-setgħa li jkunu adottati atti 
f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-definizzjoni ta' ċerti rekwiżiti 
ambjentali minimi.

Or. en

Emenda 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta għal regolament
Premessa 25
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-forestrija hija parti integrali mill-
iżvilupp rurali, u l-appoġġ għal użu tal-art 
sostenibbli u li ma jagħmilx ħsara lill-
klima għandu jinkludi l-iżvilupp taż-żoni 
tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti. Matul il-perjodu ta’ pprogrammar 
2007-2013, varjetà ta’ miżuri koprew 
diversi tipi ta’ appoġġ għal investimenti fil-
forestrija u għall-ġestjoni tagħha. Fl-
interess tas-simplifikazzjoni iżda wkoll 
biex il-benefiċjarji jkunu jistgħu jfasslu u 
jwettqu proġetti integrati b’iżjed valur 
miżjud, għandu jkun hemm miżura waħda 
li tkopri t-tipi kollha ta’ appoġġ għall-
investiment u l-ġestjoni b’rabta mal-
forestrija. Il-miżura għandha tkopri l-
estensjoni u t-titjib tar-riżorsi tal-foresti, 
permezz tal-afforestazzjoni tal-art u l-
ħolqien ta’ sistemi agroforestali li 
jikkombinaw agrikoltura estensiva ma’ 
sistemi ta’ forestrija, l- tal-foresti li tkun 
saritilhom ħsara minn nirien jew diżastri 
naturali oħra u miżuri ta’ prevenzjoni 
rilevanti, l-investimenti f’teknoloġiji ġodda 
tal-forestrija u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija mmirati biex itejbu l-prestazzjoni 
ekonomika u ambjentali tad-detenturi tal-
foresti u investimenti mingħajr qligħ li 
jtejbu r-reżistenza għat-tibdil fil-klima u l-
valur ambjentali tal-ekosistemi tal-foresti. 
L-appoġġ għandu jevita d-distorsjoni tal-
kompetizzjoni u jkun newtrali f’termini 
tas-suq. B’konsegwenza ta’ dan, għandhom 
jiġu imposti limitazzjonijiet relatati mad-
daqs u l-istatus legali tal-benefiċjarji. L-
azzjonijiet preventivi kontra n-nirien 
għandhom ikunu f’żoni kklassifikati mill-
Istati Membri bħala ta’ riskju medju jew 
għoli. L-azzjonijiet preventivi kollha 
għandhom ikunu parti minn pjan ta’ 
protezzjoni tal-foresti. L-okkorrenza ta’ 
diżastru naturali fil-każ ta’ azzjoni għall-
tal-potenzjal ta’ foresta li tkun ġarrbet 
ħsara għandha tkun suġġetta għal 

(25) Il-forestrija hija parti integrali mill-
iżvilupp rurali, u l-appoġġ għal użu tal-art 
sostenibbli u li ma jagħmilx ħsara lill-
klima għandu jinkludi l-iżvilupp taż-żoni 
tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti. Matul il-perjodu ta’ pprogrammar 
2007-2013, varjetà ta’ miżuri koprew 
diversi tipi ta’ appoġġ għal investimenti fil-
forestrija u għall-ġestjoni tagħha. Fl-
interess tas-simplifikazzjoni iżda wkoll 
biex il-benefiċjarji jkunu jistgħu jfasslu u 
jwettqu proġetti integrati b’iżjed valur 
miżjud, għandu jkun hemm miżura waħda 
li tkopri t-tipi kollha ta’ appoġġ għall-
investiment u l-ġestjoni b’rabta mal-
forestrija. Il-miżura għandha tkopri l-
estensjoni u t-titjib tar-riżorsi tal-foresti, 
permezz tal-afforestazzjoni tal-art u l-
ħolqien ta’ sistemi agroforestali li 
jikkombinaw agrikoltura estensiva ma’ 
sistemi ta’ forestrija, tal-foresti li tkun 
saritilhom ħsara minn nirien jew diżastri 
naturali oħra u miżuri ta’ prevenzjoni 
rilevanti, l-investimenti f’teknoloġiji ġodda 
tal-forestrija u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija, investimenti fil-preparazzjoni u 
l-ħżin ta' bijomassa tal-forestrija u ż-żrigħ 
ta' żoni b'għelejjel pluriennali li jipprovdu 
l-enerġija mmirati biex itejbu l-
prestazzjoni ekonomika u ambjentali tad-
detenturi tal-foresti u investimenti 
mingħajr qligħ li jtejbu r-reżistenza għat-
tibdil fil-klima u l-valur ambjentali tal-
ekosistemi tal-foresti. L-appoġġ għandu 
jevita d-distorsjoni tal-kompetizzjoni u 
jkun newtrali f’termini tas-suq. 
B’konsegwenza ta’ dan, għandhom jiġu 
imposti limitazzjonijiet relatati mad-daqs u 
l-istatus legali tal-benefiċjarji. L-azzjonijiet 
preventivi kontra n-nirien għandhom ikunu 
f’żoni kklassifikati mill-Istati Membri 
bħala ta’ riskju medju jew għoli. L-
azzjonijiet preventivi kollha għandhom 
ikunu parti minn pjan ta’ protezzjoni tal-
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rikonoxximent formali minn 
organizzazzjoni pubblika xjentifika. Il-
miżura b’rabta mal-forestrija għandha tiġi 
adottata fid-dawl tal-impenji tal-Unjoni u l-
Istati Membri f’livell internazzjonali, u 
għandha tkun ibbażata fuq il-pjanijiet 
nazzjonali jew sottonazzjonali tal-Istati 
Membri relatati mal-foresti jew fuq 
strumenti ekwivalenti li għandhom 
jikkunsidraw l-impenji magħmula fil-
Konferenza Ministerjali dwar il-
Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa. Hija 
għandha tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni 
għall-Foresti. Sabiex jiġi żgurat li l-
afforestazzjoni tal-art agrikola hija 
konformi mal-għanijiet tal-politika dwar l-
ambjent, is-setgħa li jkunu adottati atti 
f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-definizzjoni ta' ċerti rekwiżiti 
ambjentali minimi.

foresti. L-okkorrenza ta’ diżastru naturali 
fil-każ ta’ azzjoni għall- tal-potenzjal ta’ 
foresta li tkun ġarrbet ħsara għandha tkun 
suġġetta għal rikonoxximent formali minn 
organizzazzjoni pubblika xjentifika. Il-
miżura b’rabta mal-forestrija għandha tiġi 
adottata fid-dawl tal-impenji tal-Unjoni u l-
Istati Membri f’livell internazzjonali, u 
għandha tkun ibbażata fuq il-pjanijiet 
nazzjonali jew sottonazzjonali tal-Istati 
Membri relatati mal-foresti jew fuq 
strumenti ekwivalenti li għandhom 
jikkunsidraw l-impenji magħmula fil-
Konferenza Ministerjali dwar il-
Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa. Hija 
għandha tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni 
għall-Foresti. Sabiex jiġi żgurat li l-
afforestazzjoni tal-art agrikola hija 
konformi mal-għanijiet tal-politika dwar l-
ambjent, is-setgħa li jkunu adottati atti 
f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-definizzjoni ta' ċerti rekwiżiti 
ambjentali minimi.

Or. de

Emenda 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Gruppi ta' produtturi jgħinu lill-
bdiewa jaffaċċjaw b'mod konġunt l-isfidi li 
jirriżultaw minn iktar kompetizzjoni u mill-
konsolidazzjoni tas-swieq downstream 
b'relazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 
tal-prodotti tagħhom inkluż fis-swieq 
lokali. It-twaqqif ta’ gruppi ta’ produtturi 
għandu għaldaqstant jiġi mħeġġeġ. Sabiex 
jiġi żgurat l-aħjar użu tar-riżorsi 
finanzjarji limitati, il-gruppi ta’ produtturi 

(27) Gruppi ta' produtturi jgħinu lill-
bdiewa jaffaċċjaw b'mod konġunt l-isfidi li 
jirriżultaw minn iktar kompetizzjoni u mill-
konsolidazzjoni tas-swieq downstream 
b'relazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 
tal-prodotti tagħhom inkluż fis-swieq 
lokali. It-twaqqif ta’ gruppi ta’ produtturi, 
ta' assoċjazzjonijiet ta' dawn il-gruppi, 
organizzazzjonijiet intersettorjali, ġestjoni 
ta' kooperattivi u tipi oħra ta' entitajiet 
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li jikkwalifikaw bħala SMEs biss 
għandhom jibbenefikaw mill-appoġġ. 
Sabiex ikun żgurat li grupp ta' produtturi 
jsir entità vijabbli, għandu jitressaq pjan ta' 
negozju bħala kundizzjoni għar-
rikonoxximent ta' grupp ta' produtturi
minn Stati Membri. Sabiex ikun evitat li 
tiġi pprovduta għajnuna operattiva u 
jinżamm ir-rwol inċentiv ta' appoġġ, it-tul 
massimu tiegħu għandu jkun limitat għal 
ħames snin.

assoċjati għandu għaldaqstant jiġi 
mħeġġeġ. Sabiex tiġi stimulata l-
konċentrazzjoni tal-provvista, għandhom 
jiġu organizzati wkoll forom addizzjonali 
ta' appoġġ minbarra dawk diġà provduti 
għat-twaqqif tal-entitajiet imsemmija 
hawn fuq. Sabiex ikun żgurat li grupp ta' 
produtturi jew tipi oħra ta' entitajiet 
imsemmija hawn fuq isiru entitajiet
vijabbli, għandu jitressaq pjan ta' negozju 
jew programm ta' azzjoni bħala 
kundizzjoni għar-rikonoxximent ta' dawn l-
entitajiet mill-Istati Membri. Sabiex ikun 
evitat li tiġi pprovduta għajnuna operattiva 
u jinżamm ir-rwol inċentiv ta' appoġġ, it-
tul massimu tiegħu għandu jkun limitat 
għal ħames snin.

Or. es

Emenda 148
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Gruppi ta' produtturi jgħinu lill-
bdiewa jaffaċċjaw b'mod konġunt l-isfidi li 
jirriżultaw minn iktar kompetizzjoni u mill-
konsolidazzjoni tas-swieq downstream 
b'relazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 
tal-prodotti tagħhom inkluż fis-swieq 
lokali. It-twaqqif ta’ gruppi ta’ produtturi 
għandu għaldaqstant jiġi mħeġġeġ. Sabiex 
jiġi żgurat l-aħjar użu tar-riżorsi finanzjarji 
limitati, il-gruppi ta’ produtturi li 
jikkwalifikaw bħala SMEs biss għandhom 
jibbenefikaw mill-appoġġ. Sabiex ikun 
żgurat li grupp ta' produtturi jsir entità 
vijabbli, għandu jitressaq pjan ta' negozju 
bħala kundizzjoni għar-rikonoxximent ta' 
grupp ta' produtturi minn Stati Membri. 
Sabiex ikun evitat li tiġi pprovduta 

(27) Gruppi ta' produtturi jgħinu lill-
bdiewa jaffaċċjaw b'mod konġunt l-isfidi li 
jirriżultaw minn iktar kompetizzjoni u mill-
konsolidazzjoni tas-swieq downstream 
b'relazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 
tal-prodotti tagħhom inkluż fis-swieq 
lokali. It-twaqqif ta’ gruppi ta’ produtturi 
għandu għaldaqstant jiġi mħeġġeġ, bl-għan 
espliċitu li jgħinu lill-bdiewa jtejbu s-
setgħa ta' negozjar tagħhom fil-katina tal-
provvista tal-ikel. Sabiex jiġi żgurat l-aħjar 
użu tar-riżorsi finanzjarji limitati, il-gruppi 
ta’ produtturi li jikkwalifikaw bħala SMEs 
biss għandhom jibbenefikaw mill-appoġġ. 
Sabiex ikun żgurat li grupp ta' produtturi 
jsir entità vijabbli, għandu jitressaq pjan ta' 
negozju bħala kundizzjoni għar-
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għajnuna operattiva u jinżamm ir-rwol 
inċentiv ta' appoġġ, it-tul massimu tiegħu 
għandu jkun limitat għal ħames snin.

rikonoxximent ta' grupp ta' produtturi mill-
Istati Membri. Sabiex ikun evitat li tiġi 
pprovduta għajnuna operattiva u jinżamm 
ir-rwol inċentiv ta' appoġġ, it-tul massimu 
tiegħu għandu jkun limitat għal ħames 
snin.

Or. en

Emenda 149
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Gruppi ta' produtturi jgħinu lill-
bdiewa jaffaċċjaw b'mod konġunt l-isfidi li 
jirriżultaw minn iktar kompetizzjoni u mill-
konsolidazzjoni tas-swieq downstream 
b'relazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 
tal-prodotti tagħhom inkluż fis-swieq 
lokali. It-twaqqif ta’ gruppi ta’ produtturi 
għandu għaldaqstant jiġi mħeġġeġ. Sabiex 
jiġi żgurat l-aħjar użu tar-riżorsi finanzjarji 
limitati, il-gruppi ta’ produtturi li 
jikkwalifikaw bħala SMEs biss għandhom 
jibbenefikaw mill-appoġġ. Sabiex ikun 
żgurat li grupp ta' produtturi jsir entità
vijabbli, għandu jitressaq pjan ta' negozju 
bħala kundizzjoni għar-rikonoxximent ta' 
grupp ta' produtturi minn Stati Membri. 
Sabiex ikun evitat li tiġi pprovduta 
għajnuna operattiva u jinżamm ir-rwol 
inċentiv ta' appoġġ, it-tul massimu tiegħu 
għandu jkun limitat għal ħames snin.

(27) Gruppi ta' produtturi jgħinu lill-
bdiewa jaffaċċjaw b'mod konġunt l-isfidi li 
jirriżultaw minn iktar kompetizzjoni u mill-
konsolidazzjoni tas-swieq downstream 
b'relazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 
tal-prodotti tagħhom inkluż fis-swieq 
lokali. It-twaqqif u r-ridimensjonar ta' 
organizzazzjonijiet ta' produtturi, permezz 
ta' fużjonijet, żidiet fis-sħubija, jew 
differenzjazzjoni, għandu għaldaqstant jiġi 
mħeġġeġ. Sabiex jiġi żgurat l-aħjar użu tar-
riżorsi finanzjarji limitati, l-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi li 
jikkwalifikaw bħala SMEs biss għandhom 
jibbenefikaw mill-appoġġ. Sabiex ikun 
żgurat li organizzazzjonijiet ta' produtturi 
jsiru entitajiet vijabbli, għandu jitressaq 
pjan ta' negozju bħala kundizzjoni għar-
rikonoxximent ta' organizzazzjoni ta' 
produtturi mill-Istati Membri. Sabiex ikun 
evitat li tiġi pprovduta għajnuna operattiva 
u jinżamm ir-rwol inċentiv ta' appoġġ, it-
tul massimu tiegħu għandu jkun limitat 
għal ħames snin.

Or. pt
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Emenda 150
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Gruppi ta' produtturi jgħinu lill-
bdiewa jaffaċċjaw b'mod konġunt l-isfidi li 
jirriżultaw minn iktar kompetizzjoni u mill-
konsolidazzjoni tas-swieq downstream 
b'relazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 
tal-prodotti tagħhom inkluż fis-swieq 
lokali. It-twaqqif ta’ gruppi ta’ produtturi 
għandu għaldaqstant jiġi mħeġġeġ. Sabiex 
jiġi żgurat l-aħjar użu tar-riżorsi finanzjarji 
limitati, il-gruppi ta’ produtturi li 
jikkwalifikaw bħala SMEs biss għandhom 
jibbenefikaw mill-appoġġ. Sabiex ikun 
żgurat li grupp ta' produtturi jsir entità 
vijabbli, għandu jitressaq pjan ta' negozju 
bħala kundizzjoni għar-rikonoxximent ta' 
grupp ta' produtturi minn Stati Membri. 
Sabiex ikun evitat li tiġi pprovduta 
għajnuna operattiva u jinżamm ir-rwol 
inċentiv ta' appoġġ, it-tul massimu tiegħu 
għandu jkun limitat għal ħames snin.

(27) Organizzazzjonijiet ta' produtturi 
jgħinu lill-bdiewa jaffaċċjaw b'mod 
konġunt l-isfidi li jirriżultaw minn iktar 
kompetizzjoni u mill-konsolidazzjoni tas-
swieq downstream b'relazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tagħhom 
inkluż fis-swieq lokali. It-twaqqif jew ir-
ridemensjonar  ta’ organizzazzjonijiet ta' 
produtturi għandu għaldaqstant jiġi 
mħeġġeġ. Sabiex jiġi żgurat l-aħjar użu tar-
riżorsi finanzjarji limitati, l-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi li 
jikkwalifikaw bħala SMEs biss għandhom 
jibbenefikaw mill-appoġġ. Sabiex ikun 
żgurat li organizzazzjoni ta' produtturi ssir
entità vijabbli, għandu jitressaq pjan ta' 
negozju bħala kundizzjoni għar-
rikonoxximent ta' organizzazzjoni ta' 
produtturi mill-Istati Membri. Sabiex ikun 
evitat li tiġi pprovduta għajnuna operattiva 
u jinżamm ir-rwol inċentiv ta' appoġġ, it-
tul massimu tiegħu għandu jkun limitat 
għal ħames snin.

Or. en

Emenda 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
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sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed,
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, skont il-prinċipju ta' 
“min iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikun kkumpensati b'mod xieraq. 
Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u maniġers 
oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 25 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi, il-biedja organika 
u pagamenti għal żoni li jaffaċċjaw 

sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom bħala 
prijorità jinkoraġġixxu lill-bdiewa biex 
iservu lis-soċjetà kollha billi jintroduċu jew 
ikomplu japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed.
Ir-riżultat ta' miżuri agroalimentari 
rikonoxxuti għandhom iservu biex ikunu 
ssodisfati l-impenji ekoloġiċi fil-kuntest 
tal-iskema tal-pagamenti diretti. F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikunu kkumpensati b'mod 
xieraq. Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa 
huma f'pożizzjoni li jimplimentaw b'mod 
korrett l-impenji li ħadu, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu kull sforz biex 
jipprovdulhom il-ħiliet u l-għarfien 
meħtieġa. L-Istati Membri għandhom 
iżommu l-livell tal-isforz li għamlu matul 
il-perjodu ta' programmazzjoni l-2007 u l-
2013 u għandhom jonfqu minimu ta' 25 % 
tal-kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal 
kull programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi, il-biedja organika 
u pagamenti għal żoni li jaffaċċjaw 
limitazjonijiet naturali jew speċifiċi oħra.
Il-maniġers ta' azjenda agrikola 
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limitazjonijiet naturali jew speċifiċi oħra. għandhom ikunu eliġibbli għal din il-
miżura bħala prijorità. 

Or. de

Emenda 152
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, Skont il-prinċipju ta' 
min "iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, Skont il-prinċipju ta' 
min "iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
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spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikun kkumpensati b'mod xieraq. 
Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u maniġers 
oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 25 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal 
kull programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi, il-biedja 
organika u pagamenti għal żoni li 
jaffaċċjaw limitazjonijiet naturali jew 
speċifiċi oħra.

spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikunu kkumpensati b'mod 
xieraq. Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u 
maniġers oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Perċentwali minima ta' fondi tal-FAEŻR m'għandhomx jitħallew għal dawn l-azzjonijiet 
għall-Istati Membri jew ir-reġjuni kollha tal-UE, b'mod partikolari mhux perċentwali 
daqshekk għolja. Dan il-mod ifixkel l-isforzi li jindirizzaw sitwazzjonijiet ħżiena ferm u 
jillimita l-attenzjoni mogħtija lil prijoritajiet ta' żvilupp rurali oħra.  Dan hu aktar meħtieġ 
minħabba li l-ewwel pilastru introduċa obbligi ambjentali ġodda marbuta mal-pagamenti 
diretti.

Emenda 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
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għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, Skont il-prinċipju ta' 
min "iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikun kkumpensati b'mod xieraq. 
Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u maniġers 
oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 25 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal 
kull programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi, il-biedja 
organika u pagamenti għal żoni li 
jaffaċċjaw limitazjonijiet naturali jew 

għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti
obbligatorji rilevanti, Skont il-prinċipju ta' 
min "iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikunu kkumpensati b'mod 
xieraq. Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u 
maniġers oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013.
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speċifiċi oħra.

Or. it

Emenda 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, skont il-prinċipju ta' 
“min iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, Skont il-prinċipju ta' 
min "iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
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għandhom ikun kkumpensati b'mod xieraq. 
Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u maniġers 
oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 25 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal 
kull programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi, il-biedja 
organika u pagamenti għal żoni li 
jaffaċċjaw limitazjonijiet naturali jew 
speċifiċi oħra.

għandhom ikunu kkumpensati b'mod 
xieraq. Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u 
maniġers oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu rekwiżiti "ekoloġiċi" 
fil-miżuri relatati mal-forestrija, 
Natura 2000 u ma' pagamenti skont id-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma, pagamenti 
għal żoni li jaffaċċjaw limitazjonijiet 
naturali jew speċifiċi oħra.

Or. en

Emenda 155
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
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konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, Skont il-prinċipju ta' 
min "iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikun kkumpensati b'mod xieraq. 
Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u maniġers 
oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 25 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi, il-biedja organika 
u pagamenti għal żoni li jaffaċċjaw 
limitazjonijiet naturali jew speċifiċi oħra.

konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, Skont il-prinċipju ta' 
min "iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikunu kkumpensati b'mod 
xieraq. Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u 
maniġers oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. Parti mill-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali, li taqa' taħt il-
kompetenza tal-Istati Membri, għandha 
tkun destinata għall-mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima u l-adattament għalih, permezz 
tal-miżuri agroambjentali klimatiċi, il-
biedja organika u pagamenti għal żoni li 
jaffaċċjaw limitazjonijiet naturali jew 
speċifiċi oħra.

Or. lt

Emenda 156
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 28
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, skont il-prinċipju ta' 
“min iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikun kkumpensati b'mod xieraq. 
Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u maniġers 
oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 25 % tal-

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, skont il-prinċipju ta' 
“min iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikunu kkumpensati b'mod 
xieraq. Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u 
maniġers oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013 u, bħala 
indikazzjoni, għandhom jonfqu minimu ta' 
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kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi, il-biedja organika 
u pagamenti għal żoni li jaffaċċjaw 
limitazjonijiet naturali jew speċifiċi oħra.

25 % tal-kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR 
għal kull programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi u tal-biedja
organika, Natura 2000 u d-Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma, il-miżura dwar il-pagamenti
għal żoni li jaffaċċjaw limitazjonijiet 
naturali jew speċifiċi oħra, u miżuri 
relatati mal-prattiki u s-sistemi tal-
produzzjoni li, fuq il-bażi ta' evidenza li 
tingħata mill-Istati Membri, jistgħu 
jintwerew li qed jikkontribwixxu għall-
mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil fil-
klima.

Or. pt

Emenda 157
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandu jkollhom irwol prominenti fil-
promozzjoni ta' tranżizzjoni tal-
agrikoltura lejn sistemi ta' biedja 
avvanzati u sostenibbli u jirrispondu 
għall-isfidi b'mod integrat, permezz tal-
ġestjoni tal-ilma, il-bijodiversità, ir-
riċiklaġġ tan-nujtrijent u l-manteniment 
tal-ekosistema, pereżempju. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
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naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun 
ittieħed, u għandhom ikopru biss impenji 
li jmorru lil hinn mill-istandards u r-
rekwiżiti obbligatorji rilevanti, skont il-
prinċipju ta' “min iħammeġ iħallas". 
F'ħafna sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li 
jirriżultaw mill-impenji li ttieħdu b'mod 
konġunt minn grupp ta' bdiewa 
jimmoltiplikaw il-benefiċċju ambjentali u 
tal-klima. Madankollu, azzjoni konġunta 
twassal għal spejjeż addizzjonali għat-
tranżazzjonijiet li għandhom ikun 
kkumpensati b'mod xieraq. Sabiex ikun 
żgurat li l-bdiewa u maniġers oħra tal-art 
huma f'pożizzjoni li jimplimentaw b'mod 
korrett l-impenji li ħadu, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu kull sforz biex 
jipprovdulhom il-ħiliet u l-għarfien 
meħtieġa. L-Istati Membri għandhom 
iżommu l-livell tal-isforz li għamlu matul 
il-perjodu ta' programmazzjoni l-2007 u l-
2013 u għandhom jonfqu minimu ta' 25 % 
tal-kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal 
kull programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi, il-biedja organika 
u pagamenti għal żoni li jaffaċċjaw 
limitazjonijiet naturali jew speċifiċi oħra.

konservazzjoni, l-użu sostenibbli u l-
iżvilupp ta' diversità ġenetika fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkumpensaw il-benefiċjarji 
għal investimenti li jtejbu r-rendiment 
ambjentali u klimatiku tal-azjenda 
tagħhom, billi jindirizzaw l-isfidi l-ġodda 
bħat-tibdil fil-klima, l-enerġija 
rinnovabbli, il-bijodiversità u l-ġestjoni 
tal-ilma u tal-ħamrija. F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikunu kkumpensati b'mod 
xieraq. Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u 
maniġers oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 30% tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi, il-biedja organika 
u pagamenti skont NATURA 2000 u d-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Għandu jkun 
obbligatorju għall-Istati Membri li joffru 
miżuri li jappoġġaw it-tibdil tal-uċuh tar-
raba'.

Or. en

Emenda 158
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, skont il-prinċipju ta' 
“min iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikun kkumpensati b'mod xieraq. 
Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u maniġers 
oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkludu miżuri li jinkoraġġixxu l-ġestjoni 
pożittiva tal-obbligi stabbiliti skont l-
Artikolu 32, Kapitlu 2 tat-Titolu III tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 biex 
ikomplu jistimulaw ir-rendiment tagħhom 
f'termini ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, skont il-prinċipju ta' 
“min iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikunu kkumpensati b'mod 
xieraq. Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u 
maniġers oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
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programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 25 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri
agroambjentali klimatiċi, il-biedja 
organika u pagamenti għal żoni li 
jaffaċċjaw limitazjonijiet naturali jew 
speċifiċi oħra.

jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 50 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri
skont il-prijoritajiet 4 u 5.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skemi agroambjentali taw prova tal-effeċjenza tagħhom u jibqgħu l-aħjar mekkaniżmu biex 
ikun hemm riżultati ambjentali, partikolarment fid-dawl tal-obbligu tal-kofinanzjament, u 
għalhekk għandhom jissaħħu. Barra minn hekk, biex ikun aktar stimulat ir-rendiment 
ambjentali tal-obbligi fil-qasam prijoritarju ekoloġiku skont il-pagamenti ekoloġiċi tal-Ewwel 
Pilastru, għandha tkun imħeġġa ġestjoni pożittiva permezz ta' skemi agroambjentali.

Emenda 159
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal beni u servizzi pubbliċi ambjentali. 
Għandhom jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa 
u lill-maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima marbutin mal-art u l-
adattament għalih u li jkunu kompatibbli 
mal-ħarsien u t-titjib tal-ambjent, il-pajsaġġ 
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ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, skont il-prinċipju ta' 
“min iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikun kkumpensati b'mod xieraq. 
Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u maniġers 
oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 25 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi, il-biedja organika 
u pagamenti għal żoni li jaffaċċjaw
limitazjonijiet naturali jew speċifiċi oħra.

u l-karatteristiċi tiegħu, ir-riżorsi naturali, 
il-ħamrija, il-bijodiversità u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, skont il-prinċipju ta' 
“min iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikunu kkumpensati b'mod 
xieraq. Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u 
maniġers oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 40 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi u l-biedja 
organika u pagamenti għal żoni koperti 
mill-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali
u tal-fawna u l-flora selvaġġa, id-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi jew 
mid-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
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23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas 
għal azzjoni komunitarja fil-qasam tal-
politika dwar l-ilma. Għandha tingħata 
attenzjoni speċjali lit-tranżizzjoni bejn l-
impenji favur l-agroambjent u l-klima, ta’ 
bħalissa u tal-ġejjieni, li impenjaw 
ruħhom għalihom il-bdiewa u l-ġesturi 
tal-art, filwaqt li titqies il-bidla fix-
xenarju ta’ referenza.

Or. en

Emenda 160
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal beni u servizzi pubbliċi ambjentali. 
Għandhom jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa 
u lill-maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima marbutin mal-art u l-
adattament għalih u li jkunu kompatibbli 
mal-ħarsien u t-titjib tal-ambjent, il-pajsaġġ 
u l-karatteristiċi tiegħu, ir-riżorsi naturali, 
il-ħamrija, il-bijodiversità u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
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obbligatorji rilevanti, skont il-prinċipju ta' 
“min iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikun kkumpensati b'mod xieraq. 
Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u maniġers 
oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 25 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi, il-biedja organika 
u pagamenti għal żoni li jaffaċċjaw 
limitazjonijiet naturali jew speċifiċi oħra.

lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, Skont il-prinċipju ta' 
min "iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikunu kkumpensati b'mod 
xieraq. Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u 
maniġers oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 35 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi, il-biedja organika 
u pagamenti għal żoni li jaffaċċjaw 
limitazjonijiet naturali jew speċifiċi oħra, 
il-pagamenti skont Natura 2000 u d-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma, l-
investimenti li jtejbu r-reżistenza u l-valur 
ambjentali tal-ekosistemi tal-foresti, is-
servizzi ambjentali u klimatiċi b’rabta 
mal-foresti u l-konservazzjoni tal-foresti.
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lit-
tranżizzjoni bejn l-impenji favur l-
agroambjent u l-klima, ta’ bħalissa u tal-
ġejjieni, li impenjaw ruħhom għalihom il-
bdiewa u l-ġesturi tal-art, filwaqt li titqies 
il-bidla fix-xenarju ta’ referenza.

Or. en

Emenda 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, Skont il-prinċipju ta' 
min "iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikun kkumpensati b'mod xieraq. 
Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u maniġers 
oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, Skont il-prinċipju ta' 
min "iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikunu kkumpensati b'mod 
xieraq. Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u 
maniġers oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
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programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 25 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri
agroambjentali klimatiċi, il-biedja organika 
u pagamenti għal żoni li jaffaċċjaw 
limitazjonijiet naturali jew speċifiċi oħra.

programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 30 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-pagamenti
agroambjentali klimatiċi u tal-biedja
organika u pagamenti għal żoni li 
jaffaċċjaw limitazjonijiet speċifiċi u 
limitazzjonijiet naturali ewlenin, l-aktar 
bħala riżultat ta' kundizzjonijiet ta' nixfa 
jew ta' umdità jew il-kwalità tal-ħamrija 
jew tal-art.

Or. fr

Emenda 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
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spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, Skont il-prinċipju ta' 
min "iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikun kkumpensati b'mod xieraq. 
Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u maniġers 
oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 25 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi, il-biedja organika 
u pagamenti għal żoni li jaffaċċjaw 
limitazjonijiet naturali jew speċifiċi oħra.

spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, Skont il-prinċipju ta' 
min "iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikunu kkumpensati b'mod 
xieraq. Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u 
maniġers oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 25 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi, il-biedja organika 
il-forestrija, pagamenti skont Natura 2000 
u pagamenti għal żoni li jaffaċċjaw 
limitazjonijiet naturali jew speċifiċi oħra 
kif ukoll pagamenti koperti mill-
implimentazzjoni tad-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa, id-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi jew 
mid-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika dwar l-ilma. 

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Il-miżuri kollha li huma ta' relevanza għall-prijoritajiet tal-Unjoni għal żvilupp rurali skont l-
Anness V tal-proposta għal regolament għandhom ikunu inklużi. Miżuri dwar il-forestrija (l-
Artikoli 22, 23, 24 u 35) u appoġġ minn Natura 2000 u d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, inklużi 
skont l-Axis II attwali, għandhom għalhekk ikunu inklużi.

Emenda 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, Skont il-prinċipju ta' 
min "iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom rwol
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, Skont il-prinċipju ta' 
min "iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jew grupp ta' maniġers 
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benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikun kkumpensati b'mod xieraq. 
Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u maniġers 
oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 25 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi, il-biedja organika 
u pagamenti għal żoni li jaffaċċjaw 
limitazjonijiet naturali jew speċifiċi oħra.

oħra tal-art jimmoltiplikaw il-benefiċċju 
ambjentali u tal-klima. Madankollu, 
azzjoni konġunta twassal għal spejjeż 
addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikun kkumpensati b'mod xieraq. 
Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u maniġers 
oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013 u għandhom 
jonfqu minimu ta' 25 % tal-kontribuzzjoni
totali mill-FAEŻR għal kull programm ta' 
żvilupp rurali għall-mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima u l-adattament għalih u l-ġestjoni 
tal-art, permezz tal-miżuri agroambjentali 
klimatiċi u tal-biedja organika u pagamenti 
għal żoni koperti mill-applikazzjoni tad-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ 
Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-
habitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa, id-Direttiva 2009/147/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 
ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi jew 
mid-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 
2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-
ilma.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandhom jitqiesu wkoll iż-żoni inklużi fid-Direttiva dwar l-Għasafar u żoni oħrajn.

Emenda 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Premessa 28
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, Skont il-prinċipju ta' 
min "iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikun kkumpensati b'mod xieraq. 
Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u maniġers 
oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 25 % tal-

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom rwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, skont il-prinċipju ta' 
min "iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikun kkumpensati b'mod xieraq. 
Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u maniġers 
oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013 u għandhom 
jonfqu minimu ta' 25 % tal-kontribuzzjoni 
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kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi, il-biedja 
organika u pagamenti għal żoni li 
jaffaċċjaw limitazjonijiet naturali jew 
speċifiċi oħra.

totali mill-FAEŻR għal kull programm ta' 
żvilupp rurali għall-mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima u l-adattament għalih u l-ġestjoni 
tal-art, permezz tal-miżuri agroambjentali 
klimatiċi, tal-biedja organika, il-forestrija, 
pagamenti għal Natura 2000 u għad-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma u pagamenti 
għal żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet
naturali jew speċifiċi oħra.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu inklużi l-miżuri kollha elenkati fl-Anness V tal-proposta għal regolament 
relevanti għall-prijoritajiet tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali u li għandhom l-għan itejbu l-
ekosistemi u l-ġestjoni tar-riżorsi naturali u li jikkontribwixxu lejn ekonomija b'karbonju 
baxx. 

Emenda 165
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom rwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
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naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, Skont il-prinċipju ta' 
min "iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikun kkumpensati b'mod xieraq. 
Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u maniġers 
oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 25 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi, il-biedja organika 
u pagamenti għal żoni li jaffaċċjaw 
limitazjonijiet naturali jew speċifiċi oħra.

naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, Skont il-prinċipju ta' 
min "iħammeġ iħallas". F'ħafna 
sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li jirriżultaw 
mill-impenji li ttieħdu b'mod konġunt minn 
grupp ta' bdiewa jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikunu kkumpensati b'mod 
xieraq. Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u 
maniġers oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013 u jistgħu
jonfqu minimu ta' 25 % tal-kontribuzzjoni 
totali mill-FAEŻR għal kull programm ta' 
żvilupp rurali għall-mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima u l-adattament għalih u l-ġestjoni 
tal-art, permezz tal-miżuri agroambjentali 
klimatiċi, il-biedja organika u pagamenti 
għal żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet
naturali jew speċifiċi oħra.

Or. bg

Emenda 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Il-prinċipju li jiġi stabbilit obbligu 
kuntrattwali validu għall-Istati Membri 
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kollha għandu jkun ibbażat fuq l-
istabbiliment ta' persentaġġ minimu wara 
li jkun ġie allokat il-baġit għall-iżvilupp 
rurali. Il-kapaċità ta' assorbiment tal-
miżuri ambjentali għandha tiġi stabbilita 
b'referenza għat-tipi ta' nefqa eliġibbli, 
abbażi tal-esperjenza miksuba fl-
implimentazzjoni tal-miżuri fil-perjodu ta' 
programmazzjoni attwali. Il-kontribut 
ġenerali tal-FAEŻR għall-adattament 
għall-kundizzjonijiet klimatiċi għandu 
jibqa' ta' 25 % billi l-kundizzjonijiet 
klimatiċi ma jistgħux jitqiesu li joffru 
xenarju realistiku f'termini ta' 
assorbiment tal-finanzjament u ta' 
ħtiġijiet speċifiċi ta' żvilupp fl-Istati 
Membri. F'żoni li jaffaċċjaw 
limitazzjonijiet naturali u limitazzjonijiet 
fir-rigward tal-biedja organika, għandu 
jingħata appoġġ għat-twessigħ tal-ambitu 
tal-miżuri relatati mal-ambjent, filwaqt li 
jitqiesu wkoll miżuri bħal Natura 2000, 
id-Direttiva Qafas dwar l-ilma, 
afforestazzjoni tal-ewwel, u fl-oqsma ta' 
investimenti mhux produttivi, l-ambjent 
forestali u l-istabbiliment ta' sistemi 
agroforestali, kif ukoll il-miżuri 
ambjentali taħt il-programm LEADER.

Or. ro

Emenda 167
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-pagamenti għall-konverżjoni lejn 
jew il-ħarsien tal-biedja organika 
għandhom jinkoraġġixxu lill-bdiewa biex 
jipparteċipaw f’dawn l-iskemi u b’hekk 
iwieġbu għad-domanda li qed tiżdied fis-
soċjetà għall-użu ta’ prattiki tal-biedja li 
ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u għal 

(30) Il-pagamenti għall-konverżjoni lejn 
jew il-ħarsien tal-biedja organika 
għandhom jinkoraġġixxu lill-bdiewa biex 
jipparteċipaw f’dawn l-iskemi u b’hekk 
iwieġbu għad-domanda li qed tiżdied fis-
soċjetà għall-użu ta’ prattiki tal-biedja li 
ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u għal 
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standards għolja ta’ benessri tal-annimali. 
Sabiex tiżdied is-sinerġija b’rabta mal-
benefiċċji tal-bijodiversità mogħtija b’din 
il-miżura, għandhom jiġu mħeġġa kuntratti 
kollettivi jew kollaborazzjoni bejn il-
bdiewa biex jiġu koperti żoni ikbar li 
jmissu ma’ xulxin. Sabiex jiġi evitat li 
ħafna bdiewa jmorru lura għall-biedja 
konvenzjonali, għandhom jiġu appoġġjati 
kemm miżuri ta’ konverżjoni u kif ukoll 
miżuri ta’ żamma. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali mġarrba u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun 
ittieħed, u għandhom ikopru biss l-
impenji li jmorru lil hinn mill-istandards 
u r-rekwiżiti obbligatorji rilevanti.

standards għolja ta’ benessri tal-annimali. 
Sabiex tiżdied is-sinerġija b’rabta mal-
benefiċċji tal-bijodiversità mogħtija b’din 
il-miżura, għandhom jiġu mħeġġa kuntratti 
kollettivi jew kollaborazzjoni bejn il-
bdiewa biex jiġu koperti żoni ikbar li 
jmissu ma’ xulxin.

Or. de

Emenda 168
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Pagamenti lil bdiewa f'żoni 
muntanjużi jew f'żoni oħra li jaffaċċjaw 
limitazzjonijiet naturali jew speċifiċi oħra 
għandhom jikkontribwixxu, billi 
jinkoraġġixxu użu kontinwu ta' art 
agrikola, għall-manutenzjoni tal-kampanja 
kif ukoll sabiex jinżammu u jkunu 
promossi sistemi agrikoli sostenibbli. 
Sabiex tkun żgurata l-effiċjenza ta' dan l-
appoġġ, pagamenti għandhom 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal dħul mitluf 
u spejjeż addizzjonali marbuta mal-
iżvantaġġ taż-żona kkonċernata.

(32) Pagamenti lil bdiewa f'żoni 
muntanjużi, fir-reġjuni l-aktar periferiċi,
jew f'żoni oħra li jaffaċċjaw limitazzjonijiet 
naturali jew speċifiċi oħra għandhom 
jikkontribwixxu, billi jinkoraġġixxu użu 
kontinwu ta' art agrikola, għall-
manutenzjoni tal-kampanja kif ukoll sabiex 
jinżammu u jkunu promossi sistemi 
agrikoli sostenibbli. Sabiex tkun żgurata l-
effiċjenza ta' dan l-appoġġ, pagamenti 
għandhom jikkumpensaw lill-bdiewa għal 
dħul mitluf u spejjeż addizzjonali marbuta 
mal-iżvantaġġ taż-żona kkonċernata.

Or. pt
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Emenda 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Sabiex ikun żgurat użu effiċjenti tal-
fondi tal-Unjoni u trattament ugwali għall-
bdiewa fl-Unjoni, iż-żoni muntanjużi u ż-
żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet naturali 
jew speċifiċi oħra għandhom ikunu definiti 
f'konformità ma' kriterji oġġettivi. Fil-każ 
ta' żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet 
naturali, dawn għandhom ikunu kriterji 
bijofiżiċi sostnuti b'evidenza xjentifika 
qawwija. Għandhom ikunu adottati 
arranġamenti tranżizzjonali sabiex tkun 
iffaċilitata t-tneħħija gradwali ta' 
pagamenti f'żoni li mhux se jibqgħu 
jkunu meqjusa bħala li jaffaċċjaw 
limitazzjonijiet naturali bħala riżultat tal-
applikazzjoni ta' dawn il-kriterji.

(33) Sabiex ikun żgurat użu effiċjenti tal-
fondi tal-Unjoni u trattament ugwali għall-
bdiewa fl-Unjoni, iż-żoni muntanjużi u ż-
żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet naturali 
jew speċifiċi oħra għandhom ikunu definiti 
f'konformità ma' kriterji oġġettivi. Fil-każ 
ta' żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet 
naturali, dawn għandhom ikunu kriterji 
sostnuti b'evidenza xjentifika qawwija li 
jqisu l-karatteristiċi speċifiċi u l-objettivi 
dwar l-iżvilupp taż-żoni kkonċernati u li 
huma mfassla adegwatament għall-iskala 
tal-iżvantaġġi naturali inerenti li 
jaffaċċjaw dawk iż-żoni u t-tip ta' 
produzzjoni u/jew l-istruttura ekonomika 
ta' impriżi f'żona partikolari. Il-
Kummissjoni għandha tressaq sal-5 ta' 
Mejju 2010, proposta ġdida dwar il-
kriterji rilevanti abbażi tar-riżoluzzjoni 
tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Mejju 
2010 (2009/2156(INI)).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultat tar-rapport tal-Kummissjoni dwar orjentament aħjar tal-appoġġ tal-azjendi 
agrikoli li jinsabu f'żoni bi żvantaġġi ta' kawżi naturali, mhuwiex sodisfaċenti. Il-Kummissjoni 
għandha taħdem fuq proposta leġiżlattiva ġdida, filwaqt li jitqies il-fatt li azjendi agrikoli 
b'forom ta' produzzjoni differenti f'żoni differenti jaffaċċjaw spejjeż u nfiq differenti.
Sadattant, l-Istati Membri għandhom ikomplu bis-sistemi bħal qabel.

Emenda 170
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 33
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Sabiex ikun żgurat użu effiċjenti tal-
fondi tal-Unjoni u trattament ugwali għall-
bdiewa fl-Unjoni, iż-żoni muntanjużi u ż-
żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet naturali 
jew speċifiċi oħra għandhom ikunu definiti 
f'konformità ma' kriterji oġġettivi. Fil-każ 
ta' żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet 
naturali, dawn għandhom ikunu kriterji 
bijofiżiċi sostnuti b'evidenza xjentifika 
qawwija. Għandhom ikunu adottati 
arranġamenti tranżizzjonali sabiex tkun 
iffaċilitata t-tneħħija gradwali ta' 
pagamenti f'żoni li mhux se jibqgħu 
jkunu meqjusa bħala li jaffaċċjaw 
limitazzjonijiet naturali bħala riżultat tal-
applikazzjoni ta' dawn il-kriterji.

(33) Sabiex ikun żgurat użu effiċjenti tal-
fondi tal-Unjoni u trattament ugwali għall-
bdiewa fl-Unjoni, iż-żoni muntanjużi u ż-
żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet naturali 
jew speċifiċi oħra għandhom ikunu definiti 
f'konformità ma' kriterji oġġettivi. Fil-każ 
ta' żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet 
naturali, dawn għandhom ikunu kriterji 
bijofiżiċi sostnuti b'evidenza xjentifika 
qawwija. Sal-31 ta’ Diċembru 2015, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta leġiżlattiva għal kriterji bijofiżiċi 
obbligatorji u l-valuri ta’ limitu 
korrispondenti li għandhom jiġu applikati 
għad-delimitazzjoni futura, kif ukoll 
regoli xierqa għat-titjib tad-dettalji u l-
arranġamenti tranżitorji.

Or. en

Emenda 171
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Sabiex ikun żgurat użu effiċjenti tal-
fondi tal-Unjoni u trattament ugwali għall-
bdiewa fl-Unjoni, iż-żoni muntanjużi u ż-
żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet naturali 
jew speċifiċi oħra għandhom ikunu definiti 
f'konformità ma' kriterji oġġettivi. Fil-każ 
ta' żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet 
naturali, dawn għandhom ikunu kriterji 
bijofiżiċi sostnuti b'evidenza xjentifika 
qawwija. Għandhom ikunu adottati 
arranġamenti tranżizzjonali sabiex tkun 
iffaċilitata t-tneħħija gradwali ta' 
pagamenti f'żoni li mhux se jibqgħu 
jkunu meqjusa bħala li jaffaċċjaw 
limitazzjonijiet naturali bħala riżultat tal-

(33) Sabiex ikun żgurat użu effiċjenti tal-
fondi tal-Unjoni u trattament ugwali għall-
bdiewa fl-Unjoni, iż-żoni muntanjużi u ż-
żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet naturali 
jew speċifiċi oħra għandhom ikunu definiti 
f'konformità ma' kriterji oġġettivi. Fil-każ 
ta' żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet 
naturali, dawn għandhom ikunu kriterji 
bijofiżiċi sostnuti b'evidenza xjentifika 
qawwija. Sal-31 ta’ Diċembru 2015, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta leġiżlattiva għal kriterji bijofiżiċi 
obbligatorji u l-valuri ta’ limitu 
korrispondenti li għandhom jiġu applikati 
għad-delimitazzjoni futura, kif ukoll 
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applikazzjoni ta' dawn il-kriterji. regoli xierqa għat-titjib tad-dettalji u l-
arranġamenti tranżitorji.

Or. en

Emenda 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Sabiex ikun żgurat użu effiċjenti tal-
fondi tal-Unjoni u trattament ugwali għall-
bdiewa fl-Unjoni, iż-żoni muntanjużi u ż-
żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet naturali 
jew speċifiċi oħra għandhom ikunu definiti 
f'konformità ma' kriterji oġġettivi. Fil-każ 
ta' żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet 
naturali, dawn għandhom ikunu kriterji 
bijofiżiċi sostnuti b'evidenza xjentifika 
qawwija. Għandhom ikunu adottati 
arranġamenti tranżizzjonali sabiex tkun 
iffaċilitata t-tneħħija gradwali ta' 
pagamenti f'żoni li mhux se jibqgħu 
jkunu meqjusa bħala li jaffaċċjaw 
limitazzjonijiet naturali bħala riżultat tal-
applikazzjoni ta' dawn il-kriterji.

(33) Sabiex ikun żgurat użu effiċjenti tal-
fondi tal-Unjoni u trattament ugwali għall-
bdiewa fl-Unjoni, iż-żoni muntanjużi u ż-
żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet naturali 
jew speċifiċi oħra għandhom ikunu definiti 
f'konformità ma' kriterji oġġettivi. Fil-każ 
ta' żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet 
naturali jew speċifiċi oħra, dawn 
għandhom ikunu kriterji soċjoekonomiċi u 
kriterji bijofiżiċi.

Or. pt

Emenda 173
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Sabiex ikun żgurat użu effiċjenti tal-
fondi tal-Unjoni u trattament ugwali għall-
bdiewa fl-Unjoni, iż-żoni muntanjużi u ż-
żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet naturali 

(33) Sabiex ikun żgurat użu effiċjenti tal-
fondi tal-Unjoni u trattament ugwali għall-
bdiewa fl-Unjoni, iż-żoni muntanjużi, ir-
reġjuni l-aktar periferiċi, u ż-żoni li 
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jew speċifiċi oħra għandhom ikunu definiti 
f'konformità ma' kriterji oġġettivi. Fil-każ 
ta' żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet 
naturali, dawn għandhom ikunu kriterji 
bijofiżiċi sostnuti b'evidenza xjentifika 
qawwija. Għandhom ikunu adottati 
arranġamenti tranżizzjonali sabiex tkun 
iffaċilitata t-tneħħija gradwali ta' 
pagamenti f'żoni li mhux se jibqgħu jkunu 
meqjusa bħala li jaffaċċjaw limitazzjonijiet 
naturali bħala riżultat tal-applikazzjoni ta' 
dawn il-kriterji.

jaffaċċjaw limitazzjonijiet naturali jew 
speċifiċi oħra għandhom ikunu definiti 
f'konformità ma' kriterji oġġettivi. Fil-każ 
ta' żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet 
naturali, dawn għandhom ikunu kriterji 
bijofiżiċi sostnuti b'evidenza xjentifika 
qawwija. Għandhom ikunu adottati 
arranġamenti tranżizzjonali sabiex tkun 
iffaċilitata t-tneħħija gradwali ta' 
pagamenti f'żoni li mhux se jibqgħu jkunu 
meqjusa bħala li jaffaċċjaw limitazzjonijiet 
naturali bħala riżultat tal-applikazzjoni ta' 
dawn il-kriterji.

Or. pt

Emenda 174
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Għandhom jibqgħu jingħataw 
pagamenti lis-sidien tal-foresti li jipprovdu 
servizzi ta’ konservazzjoni tal-foresti li ma 
jagħmlux ħsara lill-ambjent u lill-klima
billi jimpenjaw ruħhom li jtejbu l-
bijodiversità, jippreservaw l-ekosistemi ta’ 
foresti ta’ valur għoli, itejbu l-potenzal
tagħhom ta’ mitigazzjoni u adattament, u 
jsaħħu l-valur protettiv tal-foresti fir-
rigward tal-erożjoni tal-ħamrija, il-ħarsien 
tar-riżorsi tal-ilma u r-riskji naturali. F’dan 
il-kuntest, il-konservazzjoni u l-
promozzjoni tar-riżorsi ġenetiċi tal-foresti 
għandhom jingħataw attenzjoni speċifika. 
Għandhom jingħataw pagamenti għal 
impenji ambjentali tal-foresti li jmorru lil 
hinn mill-istandards obbligatorji rilevanti 
stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Sabiex jiġi żgurat użu effiċjenti u effettiv 
tar-riżorsi baġitarji tal-FAEŻR, is-setgħa li 
jiġu adottati atti taħt l-Artikolu 290 tat-
Trattat għandha tiġi delegata lill-

(35) Għandhom jibqgħu jingħataw 
pagamenti lis-sidien tal-foresti li jipprovdu 
servizzi ta’ konservazzjoni tal-foresti li ma 
jagħmlux ħsara lill-ambjent u lill-klima 
billi jimpenjaw ruħhom li jtejbu u 
jippreservaw il-bijodiversità, jippreservaw 
l-ekosistemi ta’ foresti ta’ valur għoli, 
itejbu l-potenzjal tagħhom ta’ mitigazzjoni 
u adattament, u jsaħħu l-valur protettiv tal-
foresti fir-rigward tal-konservazzjoni tal-
foresti, l-erożjoni tal-ħamrija, il-ħarsien 
tar-riżorsi tal-ilma u r-riskji naturali. F’dan 
il-kuntest, il-konservazzjoni u l-
promozzjoni tar-riżorsi ġenetiċi tal-foresti 
għandhom jingħataw attenzjoni speċifika. 
Għandhom jingħataw pagamenti għal 
spejjeż addizzjonali mġarrba u dħul mitluf 
b'riżultat ta' impenji ambjentali tal-foresti 
li jmorru lil hinn mill-istandards 
obbligatorji rilevanti stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni nazzjonali. Sabiex jiġi żgurat 
użu effiċjenti u effettiv tar-riżorsi baġitarji 
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Kummissjoni fir-rigward tat-tipi ta’ 
operazzjonijiet eliġibbli għall-appoġġ taħt 
din il-miżura.

tal-FAEŻR, is-setgħa li jiġu adottati atti 
taħt l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tat-
tipi ta’ operazzjonijiet eliġibbli għall-
appoġġ taħt din il-miżura.

Or. bg

Emenda 175
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Waqt il-perjodu ta’ pprogrammar 
2007-2013, tip wieħed biss ta’ 
kooperazzjoni kien appoġġjat b’mod 
espliċitu taħt il-politika tal-iżvilupp rurali:
il-kooperazzjoni għall-iżvilupp ta’ 
prodotti, proċessi u teknoloġiji ġodda fis-
settur agrikolu u tal-ikel u s-settur tal-
forestrija. L-appoġġ għal dan it-tip ta’ 
kooperazzjoni għadu meħtieġ iżda għandu 
jiġi adattat sabiex jissodisfa aħjar ir-
rekwiżiti tal-ekonomija tal-għarfien. 
F’dan il-kuntest, għandha tiġi provduta l-
possibbiltà li proġetti minn operatur 
uniku jiġu ffinanzjati taħt din il-miżura, 
bil-kundizzjoni li r-riżultati miksuba jiġu 
mxerrda, biex b’hekk jintlaħaq l-għan tat-
tixrid ta’ prattiki, proċessi jew prodotti 
ġodda. Barra minn hekk, ħareġ biċ-ċar li 
l-appoġġ ta’ firxa ħafna usa’ ta’ tipi ta’ 
kooperazzjoni, b’firxa usa’ ta’ benefiċjarji,
mill-operaturi ż-żgħar sa dawk kbar, jista’ 
jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-għanijiet 
tal-politika għall-iżvilupp rurali billi jgħin 
lill-operaturi fiż-żoni rurali jegħlbu l-
iżvantaġġi ekonomiċi, ambjentali u 
żvantaġġi oħra tal-frammentazzjoni. 
Għaldaqstant, il-miżura għandha 
titwessa’. L-appoġġ għal operaturi żgħar 
biex jorganizzaw proċessi tax-xogħol 

(36) Il-futur tal-biedja u l-iżvilupp 
sostenibbli f'żoni rurali jiddependu l-aktar 
fuq l-abilità tal-bdiewa (partikolarment 
bdiewa żgħar u żgħażagħ), SMEs u 
netwerks tal-iżvilupp rurali li 
jikkooperaw, u jaħdmu flimkien fi 
proġetti u investimenti konġunti, biex 
jiksbu beni komuni li jibbenefikaw l-atturi 
kollha: f'kuntrast mal-loġika distruttiva u 
''tellieqa sal-qiegħ'' tal-''kompetittività''.
Huwa ċar li l-appoġġ ta’ firxa wiesgħa ta’ 
tipi ta’ kooperazzjoni, b’firxa wiesgħa ta’ 
benefiċjarji, jista’ jikkontribwixxi għall-
ilħuq tal-għanijiet tal-politika għall-
iżvilupp rurali billi jgħin lill-operaturi fiż-
żoni rurali jegħlbu l-iżvantaġġi ekonomiċi, 
ambjentali u żvantaġġi oħra tal-
frammentazzjoni. L-appoġġ għal operaturi 
żgħar biex jorganizzaw proċessi tax-xogħol 
konġunti u jaqsmu l-faċilitajiet u r-riżorsi 
għandu jgħinhom biex ikunu 
ekonomikament, ambjentalment u 
soċjalment ta' suċċess u sostenibbli
minkejja l-iskala żgħira tagħhom. L-
appoġġ għal kooperazzjoni orizzontali u 
vertikali fost l-atturi fil-katina tal-
provvista, kif ukoll għal attivitajiet ta’ 
promozzjoni f’kuntest lokali, għandu 
jikkatalizza l-iżvilupp ekonomikament 
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konġunti u jaqsmu l-faċilitajiet u r-riżorsi 
għandu jgħinhom biex ikunu 
ekonomikament vijabbli minkejja l-iskala 
żgħira tagħhom. L-appoġġ għal 
kooperazzjoni orizzontali u vertikali fost l-
atturi fil-katina tal-provvista, kif ukoll għal 
attivitajiet ta’ promozzjoni f’kuntest lokali, 
għandu jikkatalizza l-iżvilupp 
ekonomikament razzjonali ta’ ktajjen tal-
provvista qosra, swieq lokali u ktajjen tal-
ikel lokali. L-appoġġ għal approċċi 
kollettivi għal proġetti u prattiki ambjentali 
għandu jgħin biex jipprovdi iżjed 
benefiċċji ambjentali u klimatiċi u li jkunu 
iżjed konsistenti, u li jkunu jistgħu 
jingħataw minn operaturi individwali li 
jaġixxu mingħajr ma jirreferu għal xulxin 
(pereżempju, permezz ta’ prattiki applikati 
fuq żoni ta’ art akbar mhux maħduma). L-
appoġġ f’dawn id-diversi żoni għandu jiġi 
provdut f’diversi forom. Ir-raggruppamenti 
u n-netwerks huma partikolarmant rilevanti 
għall-kondiviżjoni tal-kompetenzi kif ukoll 
għall-iżvilupp ta’ kompetenzi, servizzi u 
prodotti ġodda u speċjalizzati. Il-proġetti 
pilota huma għodod importanti biex tiġi 
ttestjata l-applikabbiltà kummerċjali ta’ 
teknoloġiji, tekniki u prattiki f’kuntesti 
differenti, u biex dawn jiġu adattati fejn 
meħtieġ. Gruppi operazzjonali huma 
element kardinali tas-Sħubija Ewropea 
għall-Innovazzjoni (iktar 'il quddiem "is-
SEI") għall-produttività u s-sostenibbiltà 
agrikola. Għodda importanti ooħra tinsab 
fl-istrateġiji ta' żvilupp lokali li joperaw 
barra l-kuntest tal-iżvilupp lokali LEADER 
– bejn atturi pubbliċi u privati minn żoni 
rurali u urbani. Għall-kuntrarju tal-approċċ 
LEADER, dawn is-sħubiji u l-istrateġiji 
jistgħu jkunu limitati għal settur wieħed 
u/jew għal għanijiet ta' żvilupp 
relattivament speċifiċi, inklużi dawk 
imsemmija iktar 'il fuq. L-organizzazzjoni 
bejn il-fergħat għandha tkun eliġibbli wkoll 
għall-appoġġ taħt din il-miżura. Għandha 
tkun limitata għal seba' snin minbarra għal 
azzjoni ambjentali u klimatika kollettiva 

razzjonali ta’ ktajjen tal-provvista qosra, 
swieq lokali u ktajjen tal-ikel lokali. L-
appoġġ għal approċċi kollettivi għal 
proġetti u prattiki ambjentali għandu jgħin 
biex jipprovdi iżjed benefiċċji ambjentali u 
klimatiċi u li jkunu iżjed konsistenti, u li 
jkunu jistgħu jingħataw minn operaturi 
individwali li jaġixxu mingħajr ma jirreferu 
għal xulxin (pereżempju, permezz ta’ 
prattiki applikati fuq żoni ta’ art akbar 
mhux maħduma). Għalhekk, il-miżura 
għandha titwessa' u tiġi promossa, 
permezz ta' rata ta' kofinanzjament ta' 
80 %. L-appoġġ f’dawn id-diversi żoni 
għandu jiġi provdut f’diversi forom. Ir-
raggruppamenti u n-netwerks huma 
partikolarmant rilevanti għall-kondiviżjoni 
tal-kompetenzi kif ukoll għall-iżvilupp ta’ 
kompetenzi, servizzi u prodotti ġodda u 
speċjalizzati. Il-proġetti pilota huma 
għodod importanti biex tiġi ttestjata l-
applikabbiltà kummerċjali ta’ teknoloġiji, 
tekniki u prattiki f’kuntesti differenti, u 
biex dawn jiġu adattati fejn meħtieġ. 
Gruppi operazzjonali huma element 
kardinali tas-Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni (iktar 'il quddiem "is-SEI") 
għall-produttività u s-sostenibbiltà 
agrikola. Għodda importanti oħra tinsab fl-
istrateġiji ta' żvilupp lokali li joperaw barra 
l-kuntest tal-iżvilupp lokali LEADER –
bejn atturi pubbliċi u privati minn żoni 
rurali u urbani. Għall-kuntrarju tal-approċċ 
LEADER, dawn is-sħubiji u l-istrateġiji 
jistgħu jkunu limitati għal settur wieħed 
u/jew għal għanijiet ta' żvilupp 
relattivament speċifiċi, inklużi dawk 
imsemmija iktar 'il fuq. L-organizzazzjoni 
bejn il-fergħat għandha tkun eliġibbli wkoll 
għall-appoġġ taħt din il-miżura. Għandha 
tkun limitata għal seba' snin minbarra għal 
azzjoni ambjentali u klimatika kollettiva 
f'każijiet debitament iġġustifikati.
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f'każijiet debitament iġġustifikati.

Or. en

Emenda 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Illum il-bdiewa huwa esposti għal 
riskji ekonomiċi u ambjentali dejjem 
jiżdiedu bħala konsegwenza għat-tibdil 
fil-klima u l-volatilità tal-prezzijiet dejjem 
tiżdied. F'dan il-kuntest, il-ġestjoni 
effettiva tar-riskji għandha importanza 
ikbar għall-bdiewa. Għal din ir-raġuni, 
għandha tiġi stabbilita miżura għall-
ġestjoni tar-riskju li tgħin lill-bdiewa 
jindirizzaw l-iktar riskji komuni affaċċjati 
minnhom. Għalhekk, din il-miżura 
għandha tappoġġja lill-bdiewa biex 
ikopru l-primjums li jħallsu għall-
assigurazzjoni tal-uċuħ tar-raba, tal-
annimali u tal-pjanti kif ukoll l-
istabbiliment ta' fondi mutwi u l-kumpens 
imħallas minn dawn il-fondi lill-bdiewa 
għat-telf li jġarrbu bħala riżultat ta' 
tifqigħ ta' mard tal-annimali jew tal-pjanti 
jew minħabba inċidenti ambjentali. 
Għandha tkopri wkoll strument għall-
istabbilizzazzjoni tas-suq fil-forma ta' 
fond mutwu bħala appoċċ lill-bdiewa li 
jaffaċċjaw tnaqqis kbir fid-dħul tagħhom. 
Sabiex ikun żgurat li hemm trattament 
ugwali fost il-bdiewa fl-Unjoni, li ma 
hemmx tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u li l-
obbligi internazzjonali tal-Unjoni huma 
rispettati, għandhom jiġu pprovduti 
kundizzjonijiet speċifiċi għall-għoti ta' 
apoġġ taħt dawn il-miżuri. Sabiex jiġi 
żgurat l-użu effiċjenti u effettiv tar-riżorsi 
baġitarji tal-FAEŻR, is-setgħa li jiġu 
adottati atti taħt l-Artikolu 290 tat-Trattat 

imħassar
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għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tad-definizzjoni tat-tul ta' 
żmien minimu u massimu tas-self 
kummerċjali lill-fondi mutwi.

Or. en

Emenda 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Illum il-bdiewa huwa esposti għal 
riskji ekonomiċi u ambjentali dejjem 
jiżdiedu bħala konsegwenza għat-tibdil 
fil-klima u l-volatilità tal-prezzijiet dejjem 
tiżdied. F'dan il-kuntest, il-ġestjoni 
effettiva tar-riskji għandha importanza 
ikbar għall-bdiewa. Għal din ir-raġuni, 
għandha tiġi stabbilita miżura għall-
ġestjoni tar-riskju li tgħin lill-bdiewa 
jindirizzaw l-iktar riskji komuni affaċċjati 
minnhom. Għalhekk, din il-miżura 
għandha tappoġġja lill-bdiewa biex 
ikopru l-primjums li jħallsu għall-
assigurazzjoni tal-uċuħ tar-raba, tal-
annimali u tal-pjanti kif ukoll l-
istabbiliment ta' fondi mutwi u l-kumpens 
imħallas minn dawn il-fondi lill-bdiewa 
għat-telf li jġarrbu bħala riżultat ta' 
tifqigħ ta' mard tal-annimali jew tal-pjanti 
jew minħabba inċidenti ambjentali. 
Għandha tkopri wkoll strument għall-
istabbilizzazzjoni tas-suq fil-forma ta' 
fond mutwu bħala appoċċ lill-bdiewa li 
jaffaċċjaw tnaqqis kbir fid-dħul tagħhom. 
Sabiex ikun żgurat li hemm trattament 
ugwali fost il-bdiewa fl-Unjoni, li ma 
hemmx tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u li l-
obbligi internazzjonali tal-Unjoni huma 
rispettati, għandhom jiġu pprovduti 
kundizzjonijiet speċifiċi għall-għoti ta' 
apoġġ taħt dawn il-miżuri. Sabiex jiġi 

imħassar
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żgurat l-użu effiċjenti u effettiv tar-riżorsi 
baġitarji tal-FAEŻR, is-setgħa li jiġu 
adottati atti taħt l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tad-definizzjoni tat-tul ta' 
żmien minimu u massimu tas-self 
kummerċjali lill-fondi mutwi.

Or. pt

Emenda 178
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Illum il-bdiewa huwa esposti għal 
riskji ekonomiċi u ambjentali dejjem 
jiżdiedu bħala konsegwenza għat-tibdil 
fil-klima u l-volatilità tal-prezzijiet dejjem 
tiżdied. F'dan il-kuntest, il-ġestjoni 
effettiva tar-riskji għandha importanza 
ikbar għall-bdiewa. Għal din ir-raġuni, 
għandha tiġi stabbilita miżura għall-
ġestjoni tar-riskju li tgħin lill-bdiewa 
jindirizzaw l-iktar riskji komuni affaċċjati 
minnhom. Għalhekk, din il-miżura 
għandha tappoġġja lill-bdiewa biex 
ikopru l-primjums li jħallsu għall-
assigurazzjoni tal-uċuħ tar-raba, tal-
annimali u tal-pjanti kif ukoll l-
istabbiliment ta' fondi mutwi u l-kumpens 
imħallas minn dawn il-fondi lill-bdiewa 
għat-telf li jġarrbu bħala riżultat ta' 
tifqigħ ta' mard tal-annimali jew tal-pjanti 
jew minħabba inċidenti ambjentali. 
Għandha tkopri wkoll strument għall-
istabbilizzazzjoni tas-suq fil-forma ta' 
fond mutwu bħala appoċċ lill-bdiewa li 
jaffaċċjaw tnaqqis kbir fid-dħul tagħhom. 
Sabiex ikun żgurat li hemm trattament 
ugwali fost il-bdiewa fl-Unjoni, li ma 
hemmx tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u li l-
obbligi internazzjonali tal-Unjoni huma 

imħassar



AM\903101MT.doc 115/169 PE489.640v01-00

MT

rispettati, għandhom jiġu pprovduti 
kundizzjonijiet speċifiċi għall-għoti ta' 
apoġġ taħt dawn il-miżuri. Sabiex jiġi 
żgurat l-użu effiċjenti u effettiv tar-riżorsi 
baġitarji tal-FAEŻR, is-setgħa li jiġu 
adottati atti taħt l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tad-definizzjoni tat-tul ta' 
żmien minimu u massimu tas-self 
kummerċjali lill-fondi mutwi.

Or. it

Emenda 179
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Illum il-bdiewa huwa esposti għal 
riskji ekonomiċi u ambjentali dejjem 
jiżdiedu bħala konsegwenza għat-tibdil 
fil-klima u l-volatilità tal-prezzijiet dejjem 
tiżdied. F'dan il-kuntest, il-ġestjoni 
effettiva tar-riskji għandha importanza 
ikbar għall-bdiewa. Għal din ir-raġuni, 
għandha tiġi stabbilita miżura għall-
ġestjoni tar-riskju li tgħin lill-bdiewa 
jindirizzaw l-iktar riskji komuni affaċċjati 
minnhom. Għalhekk, din il-miżura 
għandha tappoġġja lill-bdiewa biex 
ikopru l-primjums li jħallsu għall-
assigurazzjoni tal-uċuħ tar-raba, tal-
annimali u tal-pjanti kif ukoll l-
istabbiliment ta' fondi mutwi u l-kumpens 
imħallas minn dawn il-fondi lill-bdiewa 
għat-telf li jġarrbu bħala riżultat ta' 
tifqigħ ta' mard tal-annimali jew tal-pjanti 
jew minħabba inċidenti ambjentali.
Għandha tkopri wkoll strument għall-
istabbilizzazzjoni tas-suq fil-forma ta' 
fond mutwu bħala appoċċ lill-bdiewa li 
jaffaċċjaw tnaqqis kbir fid-dħul tagħhom.

(37) L-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jappoġġaw l-ispejjeż tal-bidu u 
dawk operazzjonali tal-fondi mutwi għall-
ħarsien tal-bdiewa kontra l-impatt ta' 
mard tal-annimali u tal-pjanti u inċidenti 
ambjentali. Madankollu, il-flejjes pubbliċi 
ma għandhom taħt l-ebda ċirkostanza 
jintużaw għas-sussidju ta' ħlasijiet ta' 
kumpens għall-bdiewa: il-flejjes pubbliċi 
aħjar jintużaw għall-investiment f'miżuri 
ta' prekawzjoni biex id-diżastri l-ewwel u 
qabel kollox jiġu evitati milli jiġru. Barra 
minn hekk, il-kumpens se jingħata biss 
lill-bdiewa li jkunu ħadu l-prekawzjonijiet 
neċessarji kontra mard tal-annimali u tal-
pjanti, għall-ħarsien ambjentali u għal 
avvenimenti marbuta mat-tibdil fil-klima.
L-istrumenti kollha dwar il-ġestjoni tar-
riskju għandhom jiġu ttrattati f'OKS 
Uniku. 
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Sabiex ikun żgurat li hemm trattament 
ugwali fost il-bdiewa fl-Unjoni, li ma 
hemmx tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u li l-
obbligi internazzjonali tal-Unjoni huma 
rispettati, għandhom jiġu pprovduti 
kundizzjonijiet speċifiċi għall-għoti ta' 
apoġġ taħt dawn il-miżuri. Sabiex jiġi 
żgurat l-użu effiċjenti u effettiv tar-riżorsi 
baġitarji tal-FAEŻR, is-setgħa li jiġu 
adottati atti taħt l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tad-definizzjoni tat-tul ta' 
żmien minimu u massimu tas-self 
kummerċjali lill-fondi mutwi.

Or. en

Emenda 180
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Illum il-bdiewa huwa esposti għal 
riskji ekonomiċi u ambjentali dejjem 
jiżdiedu bħala konsegwenza għat-tibdil fil-
klima u l-volatilità tal-prezzijiet dejjem 
tiżdied. F'dan il-kuntest, il-ġestjoni 
effettiva tar-riskji għandha importanza 
ikbar għall-bdiewa. Għal din ir-raġuni, 
għandha tiġi stabbilita miżura għall-
ġestjoni tar-riskju li tgħin lill-bdiewa 
jindirizzaw l-iktar riskji komuni affaċċjati 
minnhom. Għalhekk, din il-miżura 
għandha tappoġġja lill-bdiewa biex ikopru 
l-primjums li jħallsu għall-assigurazzjoni 
tal-uċuħ tar-raba, tal-annimali u tal-pjanti 
kif ukoll l-istabbiliment ta' fondi mutwi u l-
kumpens imħallas minn dawn il-fondi lill-
bdiewa għat-telf li jġarrbu bħala riżultat ta' 
tifqigħ ta' mard tal-annimali jew tal-pjanti 
jew minħabba inċidenti ambjentali. 
Għandha tkopri wkoll strument għall-
istabbilizzazzjoni tas-suq fil-forma ta' fond 

(37) Illum il-bdiewa huwa esposti għal 
riskji ekonomiċi u ambjentali dejjem 
jiżdiedu bħala konsegwenza għat-tibdil fil-
klima u l-volatilità tal-prezzijiet dejjem 
tiżdied. F'dan il-kuntest, il-ġestjoni 
effettiva tar-riskji għandha importanza 
ikbar għall-bdiewa. Għal din ir-raġuni, 
għandha tiġi stabbilita miżura għall-
ġestjoni tar-riskju li tgħin lill-bdiewa 
jindirizzaw l-iktar riskji komuni affaċċjati 
minnhom. Għalhekk, din il-miżura 
għandha tappoġġja lill-bdiewa biex ikopru 
l-primjums li jħallsu għall-assigurazzjoni 
tal-uċuħ tar-raba, tal-annimali u tal-pjanti 
kif ukoll l-istabbiliment ta' fondi mutwi u l-
kumpens imħallas minn dawn il-fondi lill-
bdiewa għat-telf li jġarrbu bħala riżultat ta' 
tifqigħ ta' mard tal-annimali jew tal-pjanti, 
avvenimenti klimatiċi avversi jew 
minħabba inċidenti ambjentali. Għandha 
tkopri wkoll strument għall-



AM\903101MT.doc 117/169 PE489.640v01-00

MT

mutwu bħala appoċċ lill-bdiewa li 
jaffaċċjaw tnaqqis kbir fid-dħul tagħhom. 
Sabiex ikun żgurat li hemm trattament 
ugwali fost il-bdiewa fl-Unjoni, li ma 
hemmx tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u li l-
obbligi internazzjonali tal-Unjoni huma 
rispettati, għandhom jiġu pprovduti 
kundizzjonijiet speċifiċi għall-għoti ta' 
apoġġ taħt dawn il-miżuri. Sabiex jiġi 
żgurat l-użu effiċjenti u effettiv tar-riżorsi 
baġitarji tal-FAEŻR, is-setgħa li jiġu 
adottati atti taħt l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-definizzjoni tat-tul ta' żmien 
minimu u massimu tas-self kummerċjali 
lill-fondi mutwi.

istabbilizzazzjoni tas-suq fil-forma ta' fond 
mutwu jew għajnuna biex ikunu koperti l-
ispejjeż tal-poloz tal-assigurazzjoni 
meħuda mill-fond mutwu bħala appoġġ 
lill-bdiewa li jaffaċċjaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom. Sabiex ikun żgurat li hemm 
trattament ugwali fost il-bdiewa fl-Unjoni, 
li ma hemmx tgħawwiġ tal-kompetizzjoni 
u li l-obbligi internazzjonali tal-Unjoni 
huma rispettati, għandhom jiġu pprovduti 
kundizzjonijiet speċifiċi għall-għoti ta' 
apoġġ taħt dawn il-miżuri. Sabiex jiġi 
żgurat l-użu effiċjenti u effettiv tar-riżorsi 
baġitarji tal-FAEŻR, is-setgħa li jiġu 
adottati atti taħt l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-definizzjoni tat-tul ta' żmien 
minimu u massimu tas-self kummerċjali 
lill-fondi mutwi.

Or. it

Emenda 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Illum il-bdiewa huwa esposti għal 
riskji ekonomiċi u ambjentali dejjem 
jiżdiedu bħala konsegwenza għat-tibdil fil-
klima u l-volatilità tal-prezzijiet dejjem 
tiżdied. F'dan il-kuntest, il-ġestjoni 
effettiva tar-riskji għandha importanza 
ikbar għall-bdiewa. Għal din ir-raġuni, 
għandha tiġi stabbilita miżura għall-
ġestjoni tar-riskju li tgħin lill-bdiewa 
jindirizzaw l-iktar riskji komuni affaċċjati 
minnhom. Għalhekk, din il-miżura 
għandha tappoġġja lill-bdiewa biex ikopru 
l-primjums li jħallsu għall-assigurazzjoni 
tal-uċuħ tar-raba, tal-annimali u tal-pjanti 

(37) Illum il-bdiewa huwa esposti għal 
riskji ekonomiċi u ambjentali dejjem 
jiżdiedu bħala konsegwenza għat-tibdil fil-
klima u l-volatilità tal-prezzijiet dejjem 
tiżdied. F'dan il-kuntest, il-ġestjoni 
effettiva tar-riskji għandha importanza 
ikbar għall-bdiewa. Għal din ir-raġuni, 
għandha tiġi stabbilita miżura għall-
ġestjoni tar-riskju li tgħin lill-bdiewa 
jindirizzaw l-iktar riskji komuni affaċċjati 
minnhom. Għalhekk, din il-miżura 
għandha tappoġġja lill-bdiewa biex ikopru 
l-primjums li jħallsu għall-assigurazzjoni 
tal-uċuħ tar-raba', tal-annimali u tal-pjanti 
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kif ukoll l-istabbiliment ta' fondi mutwi u l-
kumpens imħallas minn dawn il-fondi lill-
bdiewa għat-telf li jġarrbu bħala riżultat ta' 
tifqigħ ta' mard tal-annimali jew tal-pjanti 
jew minħabba inċidenti ambjentali. 
Għandha tkopri wkoll strument għall-
istabbilizzazzjoni tas-suq fil-forma ta' fond 
mutwu bħala appoċċ lill-bdiewa li 
jaffaċċjaw tnaqqis kbir fid-dħul tagħhom. 
Sabiex ikun żgurat li hemm trattament 
ugwali fost il-bdiewa fl-Unjoni, li ma 
hemmx tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u li l-
obbligi internazzjonali tal-Unjoni huma 
rispettati, għandhom jiġu pprovduti 
kundizzjonijiet speċifiċi għall-għoti ta' 
apoġġ taħt dawn il-miżuri. Sabiex jiġi 
żgurat l-użu effiċjenti u effettiv tar-riżorsi 
baġitarji tal-FAEŻR, is-setgħa li jiġu 
adottati atti taħt l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-definizzjoni tat-tul ta' żmien 
minimu u massimu tas-self kummerċjali 
lill-fondi mutwi.

kif ukoll l-istabbiliment ta' fondi mutwi u l-
kumpens imħallas minn dawn il-fondi lill-
bdiewa għat-telf li jġarrbu bħala riżultat ta' 
tifqigħ ta' mard tal-annimali jew tal-pjanti, 
avvenimenti klimatiċi avversi jew 
minħabba inċidenti ambjentali. Għandha 
tkopri wkoll strument għall-
istabbilizzazzjoni tas-suq fil-forma ta' fond 
mutwu bħala appoġġ lill-bdiewa li 
jaffaċċjaw tnaqqis kbir fid-dħul tagħhom. 
Sabiex ikun żgurat li hemm trattament 
ugwali fost il-bdiewa fl-Unjoni, li ma 
hemmx tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u li l-
obbligi internazzjonali tal-Unjoni huma 
rispettati, għandhom jiġu pprovduti 
kundizzjonijiet speċifiċi għall-għoti ta' 
apoġġ taħt dawn il-miżuri. Sabiex jiġi 
żgurat l-użu effiċjenti u effettiv tar-riżorsi 
baġitarji tal-FAEŻR, is-setgħa li jiġu 
adottati atti taħt l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-definizzjoni tat-tul ta' żmien 
minimu u massimu tas-self kummerċjali 
lill-fondi mutwi.

Or. it

Emenda 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Illum il-bdiewa huwa esposti għal 
riskji ekonomiċi u ambjentali dejjem 
jiżdiedu bħala konsegwenza għat-tibdil fil-
klima u l-volatilità tal-prezzijiet dejjem 
tiżdied. F'dan il-kuntest, il-ġestjoni 
effettiva tar-riskji għandha importanza 
ikbar għall-bdiewa. Għal din ir-raġuni, 
għandha tiġi stabbilita miżura għall-
ġestjoni tar-riskju li tgħin lill-bdiewa 
jindirizzaw l-iktar riskji komuni affaċċjati 
minnhom. Għalhekk, din il-miżura 

(37) Illum il-bdiewa huwa esposti għal 
riskji ekonomiċi u ambjentali dejjem 
jiżdiedu bħala konsegwenza għat-tibdil fil-
klima u l-volatilità tal-prezzijiet dejjem 
tiżdied. F'dan il-kuntest, il-ġestjoni 
effettiva tar-riskji għandha importanza 
ikbar għall-bdiewa. Għal din ir-raġuni, 
għandha tiġi stabbilita miżura għall-
ġestjoni tar-riskju li tgħin lill-bdiewa 
jindirizzaw l-iktar riskji komuni affaċċjati 
minnhom. Għalhekk, din il-miżura 
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għandha tappoġġja lill-bdiewa biex ikopru 
l-primjums li jħallsu għall-assigurazzjoni 
tal-uċuħ tar-raba, tal-annimali u tal-pjanti 
kif ukoll l-istabbiliment ta' fondi mutwi u l-
kumpens imħallas minn dawn il-fondi lill-
bdiewa għat-telf li jġarrbu bħala riżultat ta' 
tifqigħ ta' mard tal-annimali jew tal-pjanti 
jew minħabba inċidenti ambjentali. 
Għandha tkopri wkoll strument għall-
istabbilizzazzjoni tas-suq fil-forma ta' fond 
mutwu bħala appoċċ lill-bdiewa li 
jaffaċċjaw tnaqqis kbir fid-dħul tagħhom. 
Sabiex ikun żgurat li hemm trattament 
ugwali fost il-bdiewa fl-Unjoni, li ma 
hemmx tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u li l-
obbligi internazzjonali tal-Unjoni huma 
rispettati, għandhom jiġu pprovduti 
kundizzjonijiet speċifiċi għall-għoti ta' 
apoġġ taħt dawn il-miżuri. Sabiex jiġi 
żgurat l-użu effiċjenti u effettiv tar-riżorsi 
baġitarji tal-FAEŻR, is-setgħa li jiġu 
adottati atti taħt l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-definizzjoni tat-tul ta' żmien 
minimu u massimu tas-self kummerċjali 
lill-fondi mutwi.

għandha tappoġġja lill-bdiewa jew gruppi 
ta' bdiewa biex ikopru l-primjums li jħallsu 
għall-assigurazzjoni tal-uċuħ tar-raba', tal-
annimali u tal-pjanti kif ukoll l-
istabbiliment ta' fondi mutwi u l-kumpens 
imħallas minn dawn il-fondi lill-bdiewa 
għat-telf li jġarrbu bħala riżultat ta' tifqigħ 
ta' mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
minħabba inċidenti ambjentali jew 
avvenimenti klimatiċi avversi. Għandha 
tkopri wkoll strument għall-
istabbilizzazzjoni tas-suq fil-forma ta' fond 
mutwu jew kuntratt tal-assigurazzjoni 
bħala appoġġ lill-bdiewa li jaffaċċjaw 
tnaqqis kbir fid-dħul tagħhom. Sabiex ikun 
żgurat li hemm trattament ugwali fost il-
bdiewa fl-Unjoni, li ma hemmx tgħawwiġ 
tal-kompetizzjoni u li l-obbligi 
internazzjonali tal-Unjoni huma rispettati, 
għandhom jiġu pprovduti kundizzjonijiet 
speċifiċi għall-għoti ta' apoġġ taħt dawn il-
miżuri. Sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti u 
effettiv tar-riżorsi baġitarji tal-FAEŻR, is-
setgħa li jiġu adottati atti taħt l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tad-
definizzjoni tat-tul ta' żmien minimu u 
massimu tas-self kummerċjali lill-fondi 
mutwi.

Or. en

Emenda 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Premessa 37a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37a) It-theddida ewlenija għar-riżorsi 
naturali rinnovabbli f'żoni rurali fil-
Mediterran hija r-riskju tan-nirien 
forestali. Żvilupp rurali adegwat f'dawn 
iż-żoni għaldaqstant għandu jinkludi 
miżuri ta' monitoraġġ u preventivi, inklużi 
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sforzi għall-informazzjoni u s-
sensibilizzazzjoni tal-popolazzjoni lokali u 
dawk li jżuru żoni bħal dawn għal 
raġunijiet diversi.

Or. es

Emenda 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) L-approċċ LEADER għall-iżvilupp 
lokali, fuq medda ta’ snin, ta prova tal-
utilità tiegħu fil-promozzjoni tal-iżvilupp 
ta’ żoni rurali billi jikkunsidra b’mod sħiħ 
il-ħtiġijiet multisettorjali għal żvilupp 
rurali endoġeniku permezz tal-approċċ 
minn isfel għal fuq tiegħu. Il-LEADER 
għandu għaldaqstant jitkompla fil-futur u l-
applikazzjoni tiegħu għandha tibqa’ 
obbligatorja għall-programmi kollha ta’ 
żvilupp rurali.

(38) L-approċċ LEADER għall-iżvilupp 
lokali, fuq medda ta’ snin, ta prova tal-
utilità tiegħu fil-promozzjoni tal-iżvilupp 
ta’ żoni rurali billi jikkunsidra b’mod sħiħ 
il-ħtiġijiet multisettorjali għal żvilupp 
rurali endoġeniku permezz tal-approċċ 
minn isfel għal fuq tiegħu. Il-LEADER 
għandu għaldaqstant jitkompla fil-futur u l-
applikazzjoni tiegħu għandha tibqa’ 
obbligatorja għall-programmi kollha ta’ 
żvilupp rurali. Il-valur miżjud tal-approċċ 
LEADER mhuwiex limitat biss għall-
proġetti mwettqa u għall-eżiti fiżiċi, iżda 
anki l-approċċ minn isfel għal fuq ta' 
grupp indipendenti tal-azzjoni lokali jista' 
jipproduċi valur miżjud sinifikanti bħall-
'bini tal-kapaċità' u 'l-għoti tas-setgħa lill-
awtorità lokali' li ma jinkisibx fejn it-teħid 
tad-deċiżjonijiet huwa ddominat mill-
awtoritajiet lokali.1

__________________

kif identifikat mir-Rapport Speċjali Nru 5 
tal-2010 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
dwar l-implimentazzjoni tal-approċċ 
LEADER għall-iżvilupp rurali 

Or. en
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Emenda 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) L-appoġġ għall-iżvilupp lokali tal-
LEADER mill-FAEŻR għandu jkopri l-
aspetti kollha tal-preparazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-istrateġiji tal-iżvilupp 
lokali u l-operat tal-gruppi ta’ azzjoni 
lokali kif ukoll il-kooperazzjoni fost 
territorji u gruppi li jwettqu żvilupp lokali 
minn isfel għal fuq u mmexxi mill-
komunità. Sabiex sħab f’żoni rurali li 
għadhom mhux qed japplikaw il-LEADER 
ikunu jistgħu jittestjaw u jippreparaw għat-
tfassil u l-operat ta’ strateġija tal-iżvilupp 
lokali, għandu jiġi ffinanzjat ukoll “kitt tal-
bidu tal-LEADER”. Sabiex jiġi żgurat użu
effiċjenti u effettiv tar-riżorsi baġitarji tal-
FAEŻR, is-setgħa li jiġu adottati atti taħt l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tat-
tipi tad-definizzjoni dettaljata tal-ispejjeż 
għall-attivitajiet eliġibbli tal-gruppi ta’ 
azzjoni lokali.

(40) L-appoġġ għall-iżvilupp lokali tal-
LEADER mill-FAEŻR għandu jkopri l-
aspetti kollha tal-preparazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-istrateġiji tal-iżvilupp 
lokali u l-operat tal-gruppi ta’ azzjoni 
lokali li fihom it-teħid tad-deċiżjonijiet 
huwa mmexxi mill-komunità u fi sħubija 
mal-atturi relevanti l-oħra, kif ukoll il-
kooperazzjoni fost territorji u gruppi li 
jwettqu żvilupp lokali minn isfel għal fuq u 
mmexxi mill-komunità. Sabiex sħab f’żoni 
rurali li għadhom mhux qed japplikaw il-
LEADER ikunu jistgħu jittestjaw u 
jippreparaw għat-tfassil u l-operat ta’ 
strateġija tal-iżvilupp lokali, għandu jiġi 
ffinanzjat ukoll “kitt tal-bidu tal-
LEADER”. Sabiex jiġi żgurat użu 
effiċjenti u effettiv tar-riżorsi baġitarji tal-
FAEŻR u l-implimentazzjoni tal-approċċ 
LEADER, is-setgħa li jiġu adottati atti taħt 
l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tat-
tipi tad-definizzjoni dettaljata tal-ispejjeż 
għall-attivitajiet eliġibbli tal-gruppi ta’ 
azzjoni lokali u għall-fini li jiġu adottati 
regoli sabiex ikun żgurat li l-Istati 
Membri jimplimentaw bis-sħiħ l-approċċ 
rigward it-tmexxija mill-komunità.

Or. en

Emenda 186
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Premessa 41
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) L-investimenti huma komuni għal 
ħafna miżuri tal-iżvilupp rurali taħt dan ir-
Regolament u jistgħu jkunu marbuta ma’ 
operazzjonijiet ta’ natura differenti ħafna. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza fl-
implimentazzjoni ta’ dawn l-
operazzjonijiet, għandhom jiġu stabbiliti 
ċerti regoli komuni għall-investimenti 
kollha. Dawn ir-regoli komuni għandhom 
jiddefinixxu t-tipi ta’ nefqa li jistgħu jiġu 
kkunsidrati bħala nefqa tal-investiment u 
jiżguraw li jkunu biss dawk l-investimenti 
li joħolqu valur ġdid fl-agrikoltura li 
jirċievu appoġġ. Sabiex jiġu kkunsidrati l-
ispeċifiċitajiet marbuta ma’ tipi partikolari 
ta’ investimenti bħax-xiri ta’ tagħmir użat 
u investimenti ta’ sostituzzjoni sempliċi 
filwaqt li jiġi żgurat l-użu effiċjenti tal-
fondi tal-FAEŻR, is-setgħa li jiġu adottati 
atti taħt l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
tal-istabbiliment tal-kundizzjonijiet li 
taħthom ċerti tipi ta’ investimenti jistgħu 
jiġu kkunsidrati bħala nefqa eliġibbli. 
Sabiex jiġi ffaċilitat it-twettiq ta’ proġetti 
ta’ investiment, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jagħmlu pagamenti bil-
quddiem. Sabiex jiġu żgurati l-effikaċja, il-
ġustizzja u l-impatt sostenibbli tal-
assistenza tal-FAEŻR, għandhom jiġu 
stabbiliti regoli li jiżguraw li l-investimenti 
marbuta mal-operazzjonijiet ikunu 
sostenibbli u li l-appoġġ tal-FAEŻR ma 
jintużax biex ifixkel il-kompetizzjoni.

(41) L-investimenti huma komuni għal 
ħafna miżuri tal-iżvilupp rurali taħt dan ir-
Regolament u jistgħu jkunu marbuta ma’ 
operazzjonijiet ta’ natura differenti ħafna. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza fl-
implimentazzjoni ta’ dawn l-
operazzjonijiet, għandhom jiġu stabbiliti 
ċerti regoli komuni għall-investimenti 
kollha. Dawn ir-regoli komuni għandhom 
jiddefinixxu t-tipi ta’ nefqa li jistgħu jiġu 
kkunsidrati bħala nefqa tal-investiment u 
jiżguraw li jkunu biss dawk l-investimenti 
li joħolqu valur ġdid fl-agrikoltura li 
jirċievu appoġġ. Fil-każ tal-irrigazzjoni, 
investimenti ġodda, inklużi fl-
immodernizzar tas-sistemi eżistenti sabiex 
jiġi previst użu aktar razzjonali tal-ilma, 
għandhom jiġu kkunsidrati bħala nefqa 
eliġibbli bil-kundizzjoni li dawn jiżguraw 
is-sostenibilità tar-riżorsi, jevitaw id-
deterjorament tal-ambjenti akwatiċi u 
jiżguraw li l-korpi rilevanti tal-ilma 
jżommu status ekoloġiku tajjeb. Sabiex 
jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet marbuta 
ma’ tipi partikolari ta’ investimenti bħax-
xiri ta’ tagħmir użat u investimenti ta’ 
sostituzzjoni sempliċi filwaqt li jiġi żgurat 
l-użu effiċjenti tal-fondi tal-FAEŻR, is-
setgħa li jiġu adottati atti taħt l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
istabbiliment tal-kundizzjonijiet li taħthom 
ċerti tipi ta’ investimenti jistgħu jiġu 
kkunsidrati bħala nefqa eliġibbli. Sabiex 
jiġi ffaċilitat it-twettiq ta’ proġetti ta’ 
investiment, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jagħmlu pagamenti bil-
quddiem. Sabiex jiġu żgurati l-effikaċja, il-
ġustizzja u l-impatt sostenibbli tal-
assistenza tal-FAEŻR, għandhom jiġu 
stabbiliti regoli li jiżguraw li l-investimenti 
marbuta mal-operazzjonijiet ikunu 
sostenibbli u li l-appoġġ tal-FAEŻR ma 
jintużax biex ifixkel il-kompetizzjoni.
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Or. fr

Emenda 187
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Sabiex jiġi żgurat li r-riżorsi 
finanzjarji għall-iżvilupp rurali jintużaw bl-
aħjar mod possibbli u sabiex jiġu 
identifikati miżuri taħt il-programmi tal-
iżvilupp rurali skont il-prijoritajiet tal-
Unjoni għall-iżvilupp rurali iżda wkoll biex 
jiġi garantit it-trattament ugwali tal-
applikanti, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu kriterji tal-għażla għall-għażla 
tal-proġetti. Għandha ssir biss eċċezzjoni 
għal din ir-regoli għal dawk il-miżuri li 
għalihom l-appoġġ jikkonsisti f’pagamenti 
għall-provvista ta’ servizzi agroambjentali 
jew relatati mal-benessri tal-annimali. Fl-
applikazzjoni tal-kriterji tal-għażla, għandu 
jiġi kkunsidrat il-prinċipju tal-
proporzjonalità għal dak li jikkonċerna 
għotjiet żgħar.

(44) Sabiex jiġi żgurat li r-riżorsi 
finanzjarji għall-iżvilupp rurali jintużaw bl-
aħjar mod possibbli u sabiex jiġu 
identifikati miżuri taħt il-programmi tal-
iżvilupp rurali skont il-prijoritajiet tal-
Unjoni għall-iżvilupp rurali iżda wkoll biex 
jiġi garantit it-trattament ugwali tal-
applikanti, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu kriterji tal-għażla għall-għażla 
tal-proġetti. Għandha ssir biss eċċezzjoni 
għal dawn ir-regoli għal dawk il-miżuri li 
għalihom l-appoġġ jikkonsisti f’pagamenti 
għall-provvista ta’ servizzi agroambjentali 
jew relatati mal-benessri tal-annimali. Fl-
applikazzjoni tal-kriterji tal-għażla, għandu 
jiġi kkunsidrat il-prinċipju tal-
proporzjonalità għal dak li jikkonċerna 
għotjiet żgħar, u għandhom jitfasslu stimi 
dwar il-kontribut tal-inizjattivi fil-
konfront tal-promozzjoni ta' 
opportunitajiet ugwali għan-nisa fiż-żoni 
rurali.

Or. es

Emenda 188
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Sabiex jikkontribwixxi għall-ilħuq tal- (47) Sabiex jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
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għanijiet tas-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola, għandu jiġi stabbilit 
netwerk tas-SEI li jgħaqqad flimkien 
f’netwerk gruppi operazzjonali, servizzi 
konsultattivi u riċerkaturi involuti fl-
implimentazzjoni ta’ azzjonijiet li 
jindirizzaw l-innovazzjoni fl-agrikoltura. 
Għaldaqstant għandu jiġi ffinanzjat bħala 
parti mill-assistenza teknika fil-livell tal-
Unjoni.

għanijiet tas-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola, għandu jiġi stabbilit 
netwerk tas-SEI li jgħaqqad flimkien 
f’netwerk gruppi operazzjonali, servizzi 
konsultattivi, NGOs u riċerkaturi involuti 
fl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet li 
jindirizzaw l-innovazzjoni fl-agrikoltura. 
Għaldaqstant għandu jiġi ffinanzjat bħala 
parti mill-assistenza teknika fil-livell tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Sabiex jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
għanijiet tas-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola, għandu jiġi stabbilit 
netwerk tas-SEI li jgħaqqad flimkien 
f’netwerk gruppi operazzjonali, servizzi 
konsultattivi u riċerkaturi involuti fl-
implimentazzjoni ta’ azzjonijiet li 
jindirizzaw l-innovazzjoni fl-agrikoltura. 
Għaldaqstant għandu jiġi ffinanzjat bħala 
parti mill-assistenza teknika fil-livell tal-
Unjoni.

(47) Sabiex jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
għanijiet tas-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola, għandu jiġi stabbilit 
netwerk tas-SEI li jgħaqqad flimkien 
f’netwerk gruppi operazzjonali, servizzi 
konsultattivi, NGOs, u riċerkaturi involuti 
fl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet li 
jindirizzaw l-innovazzjoni fl-agrikoltura. 
Għaldaqstant għandu jiġi ffinanzjat bħala 
parti mill-assistenza teknika fil-livell tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-funzjonament ta' dawn is-Sħubijiet Ewropej għall-Innovazzjoni, huwa kruċjali li l-
Organizzazzjonijiet mhux Governattivi jkollhom aċċess u parteċipazzjoni ugwali fil-konfront 
tan-netwerk. Għalhekk, ma hemm l-ebda raġuni għalfejn ma għandhomx jissemmew b’mod 
ċar diġà fit-test.

Emenda 190
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) During the 2007 -2013 programming 
period an evaluation expert network 
operated in the context of the European 
network for rural development. Biex jieħu 
ħsieb il-ħtiġijiet speċifiċi tal-evalwazzjoni, 
għandu jitwaqqaf netwerk Ewropew tal-
evalwazzjoni għall-iżvilupp rurali għall-
perjodu ta’ pprogrammar 2014-2020 sabiex 
jiġbor flimkien l-atturi kollha involuti fl-
attivitajiet ta’ evalwazzjoni għall-iffaċilitar 
tal-iskambju tal-kompetenzi f’dan il-
qasam. Dan għandu jkun iffinanzjat bħala 
parti mill-assistenza teknika.

(48) Matul il-perjodu ta' programmazzjoni 
2007 -2013, opera netwerk ta' esperti 
għall-evalwazzjoni fil-kuntest tan-netwerk 
Ewropew għall-iżvilupp rurali. Biex jieħu 
ħsieb il-ħtiġijiet speċifiċi tal-evalwazzjoni, 
għandu jitwaqqaf netwerk Ewropew tal-
evalwazzjoni għall-iżvilupp rurali għall-
perjodu ta’ pprogrammar 2014-2020 sabiex 
jiġbor flimkien l-atturi kollha involuti fl-
attivitajiet ta’ evalwazzjoni għall-iffaċilitar 
tal-iskambju tal-kompetenzi f’dan il-
qasam. In-netwerk għandu jagħti 
attenzjoni partikolari lill-progress fir-
rigward tal-aċċess min-naħa tan-nisa 
għas-sjieda konġunta ta' azjendi, 
programmi ta' appoġġ intraprenditorjali u 
għal numru ta' inizjattivi li jiffukaw fuq 
il-promozzjoni tal-opportunitajiet indaqs 
bejn l-irġiel u n-nisa f'żoni rurali.  Dan 
għandu jkun iffinanzjat bħala parti mill-
assistenza teknika.

Or. es

Emenda 191
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Il-FAEŻR għandu juri r-
rikonoxximent tal-Unjoni tal-metodi li 
bihom l-approċċi lejn l-iżvilupp lokali u d-
dimensjoni transnazzjonali jistgħu jsaħħu 
lil xulxin, speċjalment meta jiġi applikat 
spirtu innovattiv. Huwa għandu jagħmel 
dan billi jagħti premji lil numru limitat ta’ 
proġetti li jagħtu eżempju ta’ dawn il-

imħassar
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karatteristiċi. Il-premji għandhom 
jikkumplimentaw sorsi oħra ta’ 
finanzjament disponibbli permezz tal-
politika għall-iżvilupp rurali billi jagħtu 
rikonoxximent lil kwalunkwe proġett 
ewlieni li jkun adegwat, irrispettivament 
minn jekk dak il-proġett ikunx ġie 
ffinanzjat ukoll permezz ta’ programm ta' 
żvilupp rurali.

Or. en

Emenda 192
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Il-FAEŻR għandu juri r-
rikonoxximent tal-Unjoni tal-metodi li 
bihom l-approċċi lejn l-iżvilupp lokali u d-
dimensjoni transnazzjonali jistgħu jsaħħu 
lil xulxin, speċjalment meta jiġi applikat 
spirtu innovattiv. Huwa għandu jagħmel 
dan billi jagħti premji lil numru limitat ta’ 
proġetti li jagħtu eżempju ta’ dawn il-
karatteristiċi. Il-premji għandhom 
jikkumplimentaw sorsi oħra ta’ 
finanzjament disponibbli permezz tal-
politika għall-iżvilupp rurali billi jagħtu 
rikonoxximent lil kwalunkwe proġett 
ewlieni li jkun adegwat, irrispettivament 
minn jekk dak il-proġett ikunx ġie 
ffinanzjat ukoll permezz ta’ programm ta' 
żvilupp rurali.

imħassar

Or. en

Emenda 193
Patrick Le Hyaric
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Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Il-programmi ta' żvilupp rurali 
għandhom jipprovdu għal azzjonijiet 
innovattivi li jippromwovu settur agrikolu 
li jużu r-riżorsi b’mod effiċjenti, li jkun 
produttiv u li jkollu livell baxx ta’ 
emissjonijiet, bl-appoġġ tas-SEI għall-
produttività u s-sostenibbiltà agrikola. Is-
SEI għandu jkollha l-għan li tippromwovi 
t-traspożizzjoni iżjed veloċi u usa’ ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi fil-prattika. Is-
SEI għandha toħloq valur miżjud billi 
ttejjeb l-użu u l-effikaċja ta’ strumenti 
marbuta mal-innovazzjoni u permezz tat-
titjib tas-sinerġiji bejniethom. Is-SEI 
għandha timla d-diskrepanzi permezz ta’ 
rabta ikbar bejn ir-riċerka u l-biedja fil-
prattika. .

(51) Il-programmi ta' żvilupp rurali 
għandhom jipprovdu għal azzjonijiet 
innovattivi li jippromwovu settur agrikolu 
li juża r-riżorsi b’mod effiċjenti, 
agroekoloġiku u li jkollu livell baxx ta’ 
emissjonijiet, bl-appoġġ tas-SEI għall-
produttività u s-sostenibbiltà agrikola, 
inklużi l-innovazzjoni soċjali u l-progress. 
Is-SEI għandu jkollha l-għan li
tippromwovi t-traspożizzjoni iżjed veloċi, 
ugwali, aċċessibbli u usa’ ta’ soluzzjonijiet 
innovattivi fil-prattika. Is-SEI għandha 
toħloq valur miżjud billi ttejjeb l-użu, l-
aċċessibilità ugwali u l-effikaċja ta’ 
strumenti marbuta mal-innovazzjoni 
(inklużi l-innovazzjoni agroekoloġika u 
dik soċjali) u permezz tat-titjib tas-sinerġiji 
bejniethom. Is-SEI għandha timla d-
diskrepanzi permezz ta’ rabta ikbar bejn ir-
riċerka u l-biedja fil-prattika biex tipprovdi 
għad-domanda taċ-ċittadini għal ikel 
sikur, san u nutrittiv, kif ukoll għal aspetti 
usa' tal-iżvilupp rurali bħall-
akkomodazzjoni rurali, l-infrastruttura u 
s-servizzi. L-attenzjoni tiegħu għandha 
titpoġġa fuq prattiki agroekoloġiċi u 
prattiki agrikoli ta' input baxx, riċerka 
mmexxija mill-bdiewa, innovazzjoni u 
innovazzjoni soċjali fl-iżvilupp rurali. 

Or. en

Emenda 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Il-programmi ta' żvilupp rurali (51) Il-programmi ta' żvilupp rurali 
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għandhom jipprovdu għal azzjonijiet 
innovattivi li jippromwovu settur agrikolu 
li jużu r-riżorsi b’mod effiċjenti, li jkun 
produttiv u li jkollu livell baxx ta’ 
emissjonijiet, bl-appoġġ tas-SEI għall-
produttività u s-sostenibbiltà agrikola. Is-
SEI għandu jkollha l-għan li tippromwovi 
t-traspożizzjoni iżjed veloċi u usa’ ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi fil-prattika. Is-
SEI għandha toħloq valur miżjud billi 
ttejjeb l-użu u l-effikaċja ta’ strumenti 
marbuta mal-innovazzjoni u permezz tat-
titjib tas-sinerġiji bejniethom. Is-SEI 
għandha timla d-diskrepanzi permezz ta’ 
rabta ikbar bejn ir-riċerka u l-biedja fil-
prattika. .

għandhom jipprovdu għal azzjonijiet 
innovattivi li jippromwovu settur agrikolu 
li juża r-riżorsi b’mod effiċjenti, li jkun 
produttiv, sostenibbli u li jkollu livell baxx 
ta’ emissjonijiet, bl-appoġġ tas-SEI għall-
produttività u s-sostenibbiltà agrikola. Is-
SEI għandu jkollha l-għan li tippromwovi 
t-traspożizzjoni iżjed veloċi u usa’ ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi fil-prattika. Is-
SEI għandha toħloq valur miżjud billi 
ttejjeb l-użu u l-effikaċja ta’ strumenti 
marbuta mal-innovazzjoni u permezz tat-
titjib tas-sinerġiji bejniethom. Is-SEI 
għandha timla d-diskrepanzi permezz ta’ 
rabta ikbar bejn ir-riċerka u l-biedja fil-
prattika, u trid tħeġġeġ agrikoltura 
b'intensità tal-għarfien.

Or. en

Emenda 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Il-programmi ta' żvilupp rurali 
għandhom jipprovdu għal azzjonijiet 
innovattivi li jippromwovu settur agrikolu 
li jużu r-riżorsi b’mod effiċjenti, li jkun 
produttiv u li jkollu livell baxx ta’ 
emissjonijiet, bl-appoġġ tas-SEI għall-
produttività u s-sostenibbiltà agrikola. Is-
SEI għandu jkollha l-għan li tippromwovi 
t-traspożizzjoni iżjed veloċi u usa’ ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi fil-prattika. Is-
SEI għandha toħloq valur miżjud billi 
ttejjeb l-użu u l-effikaċja ta’ strumenti 
marbuta mal-innovazzjoni u permezz tat-
titjib tas-sinerġiji bejniethom. Is-SEI 
għandha timla d-diskrepanzi permezz ta’ 
rabta ikbar bejn ir-riċerka u l-biedja fil-
prattika. .

(51) Il-programmi ta' żvilupp rurali 
għandhom jipprovdu għal azzjonijiet 
innovattivi li jippromwovu settur agrikolu 
li juża r-riżorsi b’mod effiċjenti, li jkun 
produttiv u li jkollu livell baxx ta’ 
emissjonijiet, bl-appoġġ tas-SEI għall-
produttività u s-sostenibbiltà agrikola. Is-
SEI għandu jkollha l-għan li tippromwovi 
t-traspożizzjoni iżjed veloċi u usa’ ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi fil-prattika. Is-
SEI għandha toħloq valur miżjud billi 
ttejjeb l-użu u l-effikaċja ta’ strumenti 
marbuta mal-innovazzjoni u permezz tat-
titjib tas-sinerġiji bejniethom. Is-SEI 
għandha timla d-diskrepanzi permezz ta’ 
rabta ikbar bejn ir-riċerka u l-biedja fil-
prattika, filwaqt li jiġi ffaċilitat id-djalogu.
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Or. en

Emenda 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) L-implimentazzjoni ta’ proġetti 
innovattivi fil-kuntest tas-SEI għall-
produttività u s-sostenibbiltà agrikola 
għandha sseħħ minn gruppi operazzjonali li 
jgħaqqdu flimkien bdiewa, riċerkaturi, 
konsulenti, negozji u atturi oħra 
kkonċernati permezz tal-innovazzjoni fis-
settur agrikolu. Sabiex jiġi żgurat li r-
riżultat ta’ dawn il-proġetti jkunu ta’ profitt 
għas-settur kollu inġenerali, ir-riżultati 
tagħhom għandhom jiġu mxerrda.

(52) L-implimentazzjoni ta’ proġetti 
innovattivi fil-kuntest tas-SEI għall-
produttività u s-sostenibbiltà agrikola 
għandha sseħħ minn gruppi operazzjonali li 
jgħaqqdu flimkien bdiewa, riċerkaturi, 
konsulenti, NGOs, negozji u atturi oħra 
kkonċernati permezz tal-innovazzjoni fis-
settur agrikolu. Sabiex jiġi żgurat li r-
riżultat ta’ dawn il-proġetti jkunu ta’ profitt 
għas-settur kollu inġenerali, ir-riżultati 
tagħhom għandhom jiġu mxerrda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-elementi ewlenin fir-Regolament dwar l-Iżvilupp Rurali huwa l-innovazzjoni.
Sistema ta' innovazzjoni hija definita mill-bank dinji bħala netwerk ta' organizzazzjonijiet, 
intrapriżi u individwi li jiffukaw li jagħmlu ta' użu ekonomiku, prodotti ġodda, proċessi ġodda 
u forom ġodda ta' organizzazzjoni, flimkien mal-isitituzzjonijiet u politiki li jaffettwaw l-
imġiba u l-prestazzjoni tagħhom. Huwa importanti li jiġu enfasizzati l-NGOs billi dawn huma 
wieħed mill-atturi li jistgħu jgħinu lill-bdiewa jsaħħu l-pożizzjoni tagħhom fis-suq fil-futur.

Emenda 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Għandu jkun hemm dispożizzjoni 
għad-determinazzjoni tal-ammont totali tal-
appoġġ tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali taħt 
dan ir-Regolament għall-perjodu mill-

(53) Għandu jkun hemm dispożizzjoni 
għad-determinazzjoni tal-ammont totali tal-
appoġġ tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali taħt 
dan ir-Regolament għall-perjodu mill-
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1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020, it-tqassim annwali 
tiegħu u l-ammont massimu li għandu jiġi 
kkonċentrat fir-reġjuni inqas żviluppati 
skont il-Qafas Finanzjarju Multiannwali 
għall-perjodu mill-2014 sal-2020 u l-
Ftehim Interistituzzjonali dwar 
kooperazzjoni fir-rigward ta’ kwistjonijiet 
baġitarji u ġestjoni finanzjarja soda għall-
istess perjodu. L-approprjazzjonijiet 
disponibbli għandhom jiġu indiċjati fuq 
bażi ta’ rata fissa għall-ipprogrammar. .

1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020, it-tqassim annwali 
tiegħu u l-ammont massimu li għandu jiġi 
kkonċentrat fir-reġjuni inqas żviluppati u r-
reġjuni transnazzjonali li matul il-perjodu 
2007-2013 kienu appoġġati taħt l-objettiv 
ta' konverġenza, iżda li l-PDG per capita 
tagħhom huwa aktar minn 75 % tal-PDG 
per capita medju fl-UE27, skont il-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali għall-perjodu 
mill-2014 sal-2020 u l-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar kooperazzjoni fir-
rigward ta’ kwistjonijiet baġitarji u ġestjoni 
finanzjarja soda għall-istess perjodu. L-
approprjazzjonijiet disponibbli għandhom 
jiġu indiċjati fuq bażi ta’ rata fissa għall-
ipprogrammar.

Or. de

Emenda 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Premessa 53a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53a) It-tqassim annwali skont l-Istat 
Membru għandu jiġi stabbilit billi jiġi 
aġġustat il-livell tal-appoġġ tal-Unjoni 
għall-iżvilupp rurali sabiex jinkiseb ċaqliq 
gradwali mill-mudell storiku. Stati 
Membri fejn il-livell ta' appoġġ għal kull 
ettaru li jirċievu għall-iżvilupp rurali 
huwa anqas minn 90 % tal-medja, 
għandhom jagħlqu terz mid-distakk bejn 
il-livell attwali tagħhom u dan il-livell.   
L-aġġustament għandu jiġi ffinanzjat 
b'mod proporzjonali mill-Istati Membri 
kollha b'livelli ta' appoġġ għal kull ettaru 
'l fuq mill-medja tal-Unjoni. Madankollu, 
sabiex jiġi evitat tnaqqis strett wisq fil-
pakketti rispettivi tagħhom, dawn il-
kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri ma 
għandhomx ikunu ta' aktar minn X % tal-
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pakkett inizjali tagħhom.

Or. fr

Emenda 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jiġi ffaċilitat l-immaniġġjar tal-
fondi tal-FAEŻR, għandha tiġi stabbilita 
rata ta’ kontribuzzjoni unika tal-FAEŻR 
għall-ipprogrammar tal-iżvilupp rurali 
b’rabta man-nefqa pubblika fl-Istati 
Membri. Sabiex jiġu kkunsidrati l-
importanza partikolari jew in-natura ta’ 
ċerti tipi ta’ operazzjonijiet, għandhom jiġu 
stabbiliti rati ta’ kontribuzzjoni speċifiċi 
b’rabta magħhom. Sabiex jitnaqqsu r-
restrizzjonijiet speċifiċi li jirriżultaw mil-
livell ta’ żvilupp, mid-distanza u l-
insularità, għandhom jiġu stabbiliti rati ta’ 
kontribuzzjoni xierqa tal-FAEŻR għar-
reġjuni inqas żviluppati, għar-reġjuni l-
iżjed imbiegħda msemmija fit-Trattat u 
għall-Gżejjer żgħar tal-Eġew.

(54) Sabiex jiġi ffaċilitat l-immaniġġjar tal-
fondi tal-FAEŻR, għandha tiġi stabbilita 
rata ta’ kontribuzzjoni unika tal-FAEŻR 
għall-ipprogrammar tal-iżvilupp rurali 
b’rabta man-nefqa pubblika fl-Istati 
Membri. Sabiex jiġu kkunsidrati l-
importanza partikolari jew in-natura ta’ 
ċerti tipi ta’ operazzjonijiet, għandhom jiġu 
stabbiliti rati ta’ kontribuzzjoni speċifiċi 
b’rabta magħhom. Sabiex jitnaqqsu r-
restrizzjonijiet speċifiċi li jirriżultaw mil-
livell ta’ żvilupp, mid-distanza u l-
insularità, għandhom jiġu stabbiliti rati ta’ 
kontribuzzjoni xierqa tal-FAEŻR għar-
reġjuni inqas żviluppati, ir-reġjuni 
transnazzjonali li matul il-perjodu 2007-
2013 kienu appoġġati taħt l-objettiv ta' 
konverġenza, iżda li l-PDG per capita 
tagħhom huwa aktar minn 75 % tal-PDG 
per capita medju fl-UE27, għar-reġjuni l-
iżjed imbiegħda msemmija fit-Trattat u 
għall-Gżejjer żgħar tal-Eġew.

Or. de

Emenda 200
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 54
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jiġi ffaċilitat l-immaniġġjar tal-
fondi tal-FAEŻR, għandha tiġi stabbilita 
rata ta’ kontribuzzjoni unika tal-FAEŻR 
għall-ipprogrammar tal-iżvilupp rurali 
b’rabta man-nefqa pubblika fl-Istati 
Membri. Sabiex jiġu kkunsidrati l-
importanza partikolari jew in-natura ta’ 
ċerti tipi ta’ operazzjonijiet, għandhom jiġu 
stabbiliti rati ta’ kontribuzzjoni speċifiċi 
b’rabta magħhom. Sabiex jitnaqqsu r-
restrizzjonijiet speċifiċi li jirriżultaw mil-
livell ta’ żvilupp, mid-distanza u l-
insularità, għandhom jiġu stabbiliti rati ta’ 
kontribuzzjoni xierqa tal-FAEŻR għar-
reġjuni inqas żviluppati, għar-reġjuni l-
iżjed imbiegħda msemmija fit-Trattat u 
għall-Gżejjer żgħar tal-Eġew.

(54) Sabiex jiġi ffaċilitat l-immaniġġjar tal-
fondi tal-FAEŻR, għandha tiġi stabbilita 
rata ta’ kontribuzzjoni unika tal-FAEŻR 
għall-ipprogrammar tal-iżvilupp rurali 
b’rabta man-nefqa pubblika fl-Istati 
Membri. Sabiex jiġu kkunsidrati l-
importanza partikolari jew in-natura ta’ 
ċerti tipi ta’ operazzjonijiet, għandhom jiġu 
stabbiliti rati ta’ kontribuzzjoni speċifiċi 
b’rabta magħhom. Għalhekk, għandha tiġi 
stabbilita rata ta' kofinanzjament ta' 60% 
għall-attivitajiet fl-Artikoli 29, 30, 31 u 34, 
u għandhom ikunu disponibbli wkoll rati 
ta' kofinanzjament ogħla għal azzjonijiet 
kooperattivi. Sabiex jitnaqqsu r-
restrizzjonijiet speċifiċi li jirriżultaw mil-
livell ta’ żvilupp, mid-distanza u l-
insularità, għandhom jiġu stabbiliti rati ta’ 
kontribuzzjoni xierqa tal-FAEŻR għar-
reġjuni inqas żviluppati, għar-reġjuni l-
iżjed imbiegħda msemmija fit-Trattat u 
għall-Gżejjer żgħar tal-Eġew.

Or. en

Emenda 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jiġi ffaċilitat l-immaniġġjar tal-
fondi tal-FAEŻR, għandha tiġi stabbilita 
rata ta’ kontribuzzjoni unika tal-FAEŻR 
għall-ipprogrammar tal-iżvilupp rurali 
b’rabta man-nefqa pubblika fl-Istati 
Membri. Sabiex jiġu kkunsidrati l-
importanza partikolari jew in-natura ta’ 
ċerti tipi ta’ operazzjonijiet, għandhom jiġu 
stabbiliti rati ta’ kontribuzzjoni speċifiċi 
b’rabta magħhom. Sabiex jitnaqqsu r-

(54) Sabiex jiġi ffaċilitat l-immaniġġjar tal-
fondi tal-FAEŻR, għandha tiġi stabbilita 
rata ta’ kontribuzzjoni unika tal-FAEŻR 
għall-ipprogrammar tal-iżvilupp rurali 
b’rabta man-nefqa pubblika fl-Istati 
Membri. Sabiex jiġu kkunsidrati l-
importanza partikolari jew in-natura ta’ 
ċerti tipi ta’ operazzjonijiet, għandhom jiġu 
stabbiliti rati ta’ kontribuzzjoni speċifiċi 
b’rabta magħhom. Sabiex jitnaqqsu r-
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restrizzjonijiet speċifiċi li jirriżultaw mil-
livell ta’ żvilupp, mid-distanza u l-
insularità, għandhom jiġu stabbiliti rati ta’ 
kontribuzzjoni xierqa tal-FAEŻR għar-
reġjuni inqas żviluppati, għar-reġjuni l-
iżjed imbiegħda msemmija fit-Trattat u 
għall-Gżejjer żgħar tal-Eġew.

restrizzjonijiet speċifiċi li jirriżultaw mil-
livell ta’ żvilupp, mid-distanza u l-
insularità, għandhom jiġu stabbiliti rati ta’ 
kontribuzzjoni xierqa tal-FAEŻR għar-
reġjuni inqas żviluppati, għar-reġjuni ta' 
tranżizzjoni, għar-reġjuni l-iżjed 
imbiegħda msemmija fit-Trattat u għall-
Gżejjer żgħar tal-Eġew.

Or. es

Emenda 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 54a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54a) Sabiex jingħata kontribut għall-
ilħuq ta' objettivi speċifiċi stabbiliti taħt 
prijorità, l-istrumenti finanzjarji jistgħu 
jintużaw abbażi ta' valutazzjoni ex ante li 
tkun identifikat il-fallimenti tas-suq jew 
sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali 
u ħtiġijiet ta' investiment. Dawn l-
istrumenti jistgħu jiġu stabbiliti kif 
stipulat fit-Titoli IV tal-Artikoli 32-40 tar-
Regolament (UE) Nru...KSF/2012.

Or. en

Emenda 203
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi kollha meħtieġa u jdaħħlu fis-seħħ 
dispożizzjonijiet xierqa li jiżguraw li l-
miżuri tal-iżvilupp rurali tagħhom ikunu 

(56) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi kollha meħtieġa u jdaħħlu fis-seħħ 
dispożizzjonijiet xierqa li jiżguraw li l-
miżuri tal-iżvilupp rurali tagħhom ikunu 
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verifikabbli u kontrollabbli. Għal dan il-
għan, l-Awtorità ta’ Ġestjoni u l-Aġenzija 
tal-Pagamenti għandhom jipprovdu 
valutazzjoni ex ante u jintrabtu li 
jivvalutaw il-miżuri tul l-implimentazzjoni 
tal-programm. Il-miżuri li ma jirrispettawx 
din il-kundizzjoni għandhom jiġu 
aġġustati.

verifikabbli u kontrollabbli. Għal dan il-
għan, l-Awtorità ta’ Ġestjoni u l-Aġenzija 
tal-Pagamenti għandhom jipprovdu 
valutazzjoni ex ante u jintrabtu li 
jivvalutaw il-miżuri tul l-implimentazzjoni 
tal-programm, filwaqt li jitiqes il-prinċipju 
tal-proporzjonalità fir-rigward tal-għotjiet 
żgħar. Il-miżuri li ma jirrispettawx din il-
kundizzjoni għandhom jiġu aġġustati.

Or. pt

Emenda 204
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Kull programm ta' żvilupp rurali 
għandu jkun suġġett għall-monitoraġġ 
sabiex jiġu mmoniterjati regolarment l-
implimentazzjoni tal-programm u l-
progress li jkun sar biex jintlaħqu l-miri 
stabbiliti tal-programm. Il-wiri u t-titjib tal-
effikaċja u l-impatt tal-azzjonijiet taħt il-
FAEŻR jiddependu wkoll fuq l-
evalwazzjoni xierqa matul il-preparazzjoni 
u l-implimentazzjoni ta’ programm u t-
tlestija tiegħu. Għaldaqstant, għandha tiġi 
stabbilita sistema komuni ta’ monitoraġġ u 
evalwazzjoni mill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri, bl-għan li turi l-progress u 
tivvaluta l-impatt u l-effikaċja tal-
implimentazzjoni tal-politika ta' żvilupp 
rurali.

(59) Kull programm ta' żvilupp rurali 
għandu jkun suġġett għall-monitoraġġ 
sabiex jiġu mmoniterjati regolarment l-
implimentazzjoni tal-programm u l-
progress li jkun sar biex jintlaħqu l-miri 
stabbiliti tal-programm. Il-wiri u t-titjib tal-
effikaċja u l-impatt tal-azzjonijiet taħt il-
FAEŻR jiddependu wkoll fuq l-
evalwazzjoni xierqa matul il-preparazzjoni 
u l-implimentazzjoni ta’ programm u t-
tlestija tiegħu. Għaldaqstant, għandha tiġi 
stabbilita sistema komuni ta’ monitoraġġ u 
evalwazzjoni mill-Kummissjoni, il-
Parlament Ewropew u l-Istati Membri, bl-
għan li turi l-progress u tivvaluta l-impatt u 
l-effikaċja tal-implimentazzjoni tal-politika 
ta' żvilupp rurali.

Or. de

Emenda 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Barra minn hekk, bl-għan li tiġi 
żgurata l-konsistenza mal-miżuri għall-
iżvilupp rurali eliġibbli għall-appoġġ tal-
Unjoni u sabiex jiġu ssimplifikati l-
proċeduri, il-pagamenti magħmula mill-
Istati Membri, maħsuba biex jipprovdu 
finanzjament nazzjonali addizzjonali għal 
operazzjonijiet tal-iżvilupp rurali li 
għalihom jingħata l-appoġġ tal-Unjoni u li 
jaqgħu fl-ambitu tal-Artikolu 42 tat-
Trattat, għandhom jiġu awtorizzati bħala 
parti mill-ipprogrammar abbażi ta’ 
proċedura ta’ notifika skont id-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. 
Sabiex jiġi żgurat il-monitoraġġ xieraq 
tagħhom, meta tevalwa dawn il-pagamenti, 
il-Kummissjoni għandha tapplika l-kriterji 
stabbiliti għall-applikazzjoni tal-
Artikolu 107 tat-Trattat permezz ta’ 
analoġija. Sabiex jiġi żgurat li ma jkunx 
implimentat finanzjament nazzjonali 
addizzjonali li ma jkunx awtorizzat mill-
Kummissjoni, l-Istat Membru kkonċernat 
m’għandux idaħħal fis-seħħ il-
finanzjament addizzjonali propost għall-
iżvilupp rurali sakemm ikun ġie approvat. 
Il-pagamenti magħmula mill-Istati 
Membri, intiżi li jipprovdu finanzjament 
nazzjonali addizzjonali għal 
operazzjonijiet ta’ żvilupp rurali li 
għalihom jingħata l-appoġġ tal-Unjoni u 
li ma jaqgħux fl-ambitu tal-Artikolu 42 
tat-Trattat għandhom jiġu nnotifikati lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 108(3) tat-
Trattat, sakemm ma jaqgħux taħt 
regolament, adottat skont ir-Regolament 
tal-Kunsill 994/9821, u ma jistgħux 
jiddaħħlu fis-seħħ qabel ma din il-
proċedura tirriżulta f’approvazzjoni finali 
mill-Kummissjoni.

(65) Barra minn hekk, bl-għan li tiġi 
żgurata l-konsistenza mal-miżuri għall-
iżvilupp rurali eliġibbli għall-appoġġ tal-
Unjoni u sabiex jiġu ssimplifikati l-
proċeduri, il-pagamenti magħmula mill-
Istati Membri għal operazzjonijiet tal-
iżvilupp rurali li għalihom jingħata l-
appoġġ tal-Unjoni u li ma jaqgħux fl-
ambitu tal-Artikolu 42 tat-Trattat, 
għandhom jiġu awtorizzati bħala parti mill-
ipprogrammar abbażi ta’ proċedura ta’ 
notifika skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan 
ir-Regolament. Sabiex jiġi żgurat il-
monitoraġġ xieraq tagħhom, meta tevalwa 
dawn il-pagamenti, il-Kummissjoni 
għandha tapplika l-kriterji stabbiliti għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 107 tat-Trattat 
permezz ta’ analoġija.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Konformi mal-emenda għall-Artikolu 66.

Emenda 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Barra minn hekk, bl-għan li tiġi 
żgurata l-konsistenza mal-miżuri għall-
iżvilupp rurali eliġibbli għall-appoġġ tal-
Unjoni u sabiex jiġu ssimplifikati l-
proċeduri, il-pagamenti magħmula mill-
Istati Membri, maħsuba biex jipprovdu 
finanzjament nazzjonali addizzjonali għal 
operazzjonijiet tal-iżvilupp rurali li 
għalihom jingħata l-appoġġ tal-Unjoni u li 
jaqgħu fl-ambitu tal-Artikolu 42 tat-
Trattat, għandhom jiġu awtorizzati bħala 
parti mill-ipprogrammar abbażi ta’ 
proċedura ta’ notifika skont id-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. 
Sabiex jiġi żgurat il-monitoraġġ xieraq 
tagħhom, meta tevalwa dawn il-pagamenti, 
il-Kummissjoni għandha tapplika l-kriterji 
stabbiliti għall-applikazzjoni tal-
Artikolu 107 tat-Trattat permezz ta’ 
analoġija. Sabiex jiġi żgurat li ma jkunx 
implimentat finanzjament nazzjonali 
addizzjonali li ma jkunx awtorizzat mill-
Kummissjoni, l-Istat Membru kkonċernat 
m’għandux idaħħal fis-seħħ il-
finanzjament addizzjonali propost għall-
iżvilupp rurali sakemm ikun ġie approvat. 
Il-pagamenti magħmula mill-Istati 
Membri, intiżi li jipprovdu finanzjament 
nazzjonali addizzjonali għal 
operazzjonijiet ta’ żvilupp rurali li 
għalihom jingħata l-appoġġ tal-Unjoni u 
li ma jaqgħux fl-ambitu tal-Artikolu 42 
tat-Trattat għandhom jiġu nnotifikati lill-

(65) Barra minn hekk, bl-għan li tiġi 
żgurata l-konsistenza mal-miżuri għall-
iżvilupp rurali eliġibbli għall-appoġġ tal-
Unjoni u sabiex jiġu ssimplifikati l-
proċeduri, il-pagamenti magħmula mill-
Istati Membri għal operazzjonijiet tal-
iżvilupp rurali li għalihom jingħata l-
appoġġ tal-Unjoni u li ma jaqgħux fl-
ambitu tal-Artikolu 42 tat-Trattat, 
għandhom jiġu awtorizzati bħala parti mill-
ipprogrammar abbażi ta’ proċedura ta’ 
notifika skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan 
ir-Regolament. Sabiex jiġi żgurat il-
monitoraġġ xieraq tagħhom, meta tevalwa 
dawn il-pagamenti, il-Kummissjoni 
għandha tapplika l-kriterji stabbiliti għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 107 tat-Trattat 
permezz ta’ analoġija.
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Kummissjoni skont l-Artikolu 108(3) tat-
Trattat, sakemm ma jaqgħux taħt 
regolament, adottat skont ir-Regolament 
tal-Kunsill 994/9821, u ma jistgħux 
jiddaħħlu fis-seħħ qabel ma din il-
proċedura tirriżulta f’approvazzjoni finali 
mill-Kummissjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsistenti mal-emenda proposta għat-Titolu VII dwar l-għajnuna mill-
Istat.

Emenda 207
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Barra minn hekk, bl-għan li tiġi 
żgurata l-konsistenza mal-miżuri għall-
iżvilupp rurali eliġibbli għall-appoġġ tal-
Unjoni u sabiex jiġu ssimplifikati l-
proċeduri, il-pagamenti magħmula mill-
Istati Membri, maħsuba biex jipprovdu 
finanzjament nazzjonali addizzjonali għal 
operazzjonijiet tal-iżvilupp rurali li 
għalihom jingħata l-appoġġ tal-Unjoni u li 
jaqgħu fl-ambitu tal-Artikolu 42 tat-
Trattat, għandhom jiġu awtorizzati bħala 
parti mill-ipprogrammar abbażi ta’ 
proċedura ta’ notifika skont id-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. 
Sabiex jiġi żgurat il-monitoraġġ xieraq 
tagħhom, meta tevalwa dawn il-pagamenti, 
il-Kummissjoni għandha tapplika l-kriterji 
stabbiliti għall-applikazzjoni tal-
Artikolu 107 tat-Trattat permezz ta’ 
analoġija. Sabiex jiġi żgurat li ma jkunx 
implimentat finanzjament nazzjonali 
addizzjonali li ma jkunx awtorizzat mill-
Kummissjoni, l-Istat Membru kkonċernat 

(65) Barra minn hekk, bl-għan li tiġi 
żgurata l-konsistenza mal-miżuri għall-
iżvilupp rurali eliġibbli għall-appoġġ tal-
Unjoni u sabiex jiġu ssimplifikati l-
proċeduri, il-pagamenti magħmula mill-
Istati Membri għal operazzjonijiet tal-
iżvilupp rurali li għalihom jingħata l-
appoġġ tal-Unjoni u li ma jaqgħux fl-
ambitu tal-Artikolu 42 tat-Trattat, 
għandhom jiġu awtorizzati bħala parti mill-
ipprogrammar abbażi ta’ proċedura ta’ 
notifika skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan 
ir-Regolament. Sabiex jiġi żgurat il-
monitoraġġ xieraq tagħhom, meta tevalwa 
dawn il-pagamenti, il-Kummissjoni 
għandha tapplika l-kriterji stabbiliti għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 107 tat-Trattat 
permezz ta’ analoġija.
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m’għandux idaħħal fis-seħħ il-
finanzjament addizzjonali propost għall-
iżvilupp rurali sakemm ikun ġie approvat. 
Il-pagamenti magħmula mill-Istati 
Membri, intiżi li jipprovdu finanzjament 
nazzjonali addizzjonali għal 
operazzjonijiet ta’ żvilupp rurali li 
għalihom jingħata l-appoġġ tal-Unjoni u 
li ma jaqgħux fl-ambitu tal-Artikolu 42 
tat-Trattat għandhom jiġu nnotifikati lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 108(3) tat-
Trattat, sakemm ma jaqgħux taħt 
regolament, adottat skont ir-Regolament 
tal-Kunsill 994/9821, u ma jistgħux 
jiddaħħlu fis-seħħ qabel ma din il-
proċedura tirriżulta f’approvazzjoni finali 
mill-Kummissjoni.

Or. es

Emenda 208
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Premessa 68

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(68) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li timplimenta r-regoli għall-operat 
tas-sistema ta’ informazzjoni sabiex jiġu 
żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
b’rabta mal-preżentazzjoni ta’ programmi 
ta' żvilupp rurali, l-approvazzjoni ta’ 
programmi u modifiki tagħhom, il-
proċeduri u l-iskedi ta’ żmien għall-
approvazzjoni tal-programmi, il-proċeduri 
u l-iskedi ta’ żmien għall-approvazzjoni 
tal-modifiki fil-programmi, inkluż id-dħul 
fis-seħħ tagħhom u l-frekwenza tas-
sottomissjoni, il-kundizzjonijiet speċifiċi 
għall-implimentazzjoni ta’ miżuri għall-
iżvilupp rurali, l-istruttura u l-operat tan-
netwerks stabbiliti b’dan ir-Regolament, l-
adozzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ u 

(68) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 
90 sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament b’rabta mal-preżentazzjoni ta’ 
programmi ta' żvilupp rurali, l-
approvazzjoni ta’ programmi u modifiki 
tagħhom, il-proċeduri u l-iskedi ta’ żmien 
għall-approvazzjoni tal-programmi, il-
proċeduri u l-iskedi ta’ żmien għall-
approvazzjoni tal-modifiki fil-programmi, 
inkluż id-dħul fis-seħħ tagħhom u l-
frekwenza tas-sottomissjoni, il-
kundizzjonijiet speċifiċi għall-
implimentazzjoni ta’ miżuri għall-iżvilupp 
rurali, l-istruttura u l-operat tan-netwerks 
stabbiliti b’dan ir-Regolament, l-adozzjoni 
tas-sistema ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni, 
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evalwazzjoni. Dawn is-setgħat għandhom 
jiġu eżerċitati skont ir-Regolament 
(UE) Nru 182/2011 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u 
l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet 
ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-
eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat 
ta’ implimentazzjoni.

u r-regoli għall-operat tas-sistema ta’ 
informazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjonijiet elenkati huma aktar minn sempliċement tekniċi.

Emenda 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) “sistema ta’ monitoraġġ u 
evalwazzjoni”: approċċ ġenerali żviluppat 
mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri li 
jiddefinixxi għadd limitat ta’ indikaturi 
komuni relatati mas-sitwazzjoni bażi u l-
eżekuzzjoni finanzjarja, l-eżiti, ir-riżultati
u l-impatti tal-programmi;

(f) “sistema ta’ monitoraġġ u 
evalwazzjoni”: approċċ ġenerali żviluppat 
mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri li 
jiddefinixxi għadd limitat ta’ indikaturi 
komuni relatati mas-sitwazzjoni bażi u l-
eżekuzzjoni finanzjarja, l-eżiti u r-riżultati
tal-programmi; is-sistema ma jeħtiġilhiex 
li jkollha bażi esklussivament metrika, u 
tali approċċ jista', fejn neċessarju u bl-
użu ta' metodi adegwati, ikun sostitwit 
b'approċċ ibbażat fuq il-kwalità għall-eżiti 
tal-programmi;

Or. fr

Emenda 210
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) “sistema ta’ monitoraġġ u 
evalwazzjoni”: approċċ ġenerali żviluppat 
mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri li 
jiddefinixxi għadd limitat ta’ indikaturi 
komuni relatati mas-sitwazzjoni bażi u l-
eżekuzzjoni finanzjarja, l-eżiti, ir-riżultati 
u l-impatti tal-programmi;

(f) “sistema ta’ monitoraġġ u 
evalwazzjoni”: approċċ ġenerali żviluppat 
mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri li 
jiddefinixxi għadd limitat ta’ indikaturi 
komuni relatati mas-sitwazzjoni bażi u l-
eżekuzzjoni finanzjarja, l-eżiti u r-riżultati
tal-programmi; is-sistema ma jeħtiġilhiex 
li jkollha bażi esklussivament metrika, u 
tali approċċ jista', fejn neċessarju u bl-
użu ta' metodi adegwati, ikun sostitwit 
b'approċċ ibbażat fuq il-kwalità għall-eżiti 
tal-programmi;

Or. fr

Emenda 211
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) “reġjuni inqas żviluppati”: reġjuni li l-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 
tagħhom huwa inqas minn 75 % tal-PDG 
medju tal-UE-27;

(j) “reġjuni inqas żviluppati”: reġjuni li 
huma koperti mill-objettiv ta' 
''Konverġenza'' tal-QFP 2014-2020 u li 
għandhom prodott domestiku gross (PDG) 
per capita huwa inqas minn 75 % tal-PDG 
medju tal-UE-27;

Or. pt

Emenda 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) “reġjuni ta' tranżizzjoni”: reġjuni li l-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 
tagħhom huwa bejn 75 % u 90 % tal-PDG 
medju tal-UE-27;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni ta' tranżizzjoni għandhom jiġu kkunsidrati skont l-emenda għall-Artikolu 65 dwar 
il-kontribuzzjoni mill-fond.

Emenda 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) “reġjuni ta' tranżizzjoni”: reġjuni li l-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 
tagħhom huwa bejn 75 % u 90 % tal-PDG 
medju tal-UE-27;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni ta' tranżizzjoni għandhom jiġu kkunsidrati skont l-emenda għall-Artikolu 65 dwar 
il-kontribuzzjoni mill-fond.

Emenda 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) “reġjuni ta' tranżizzjoni”: reġjuni li l-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 
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tagħhom huwa bejn 75 % u 90 % tal-PDG 
medju tal-UE-27;

Or. fr

Emenda 215
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) "Biedja b’Valur Naturali Għoli" 
tfisser sistemi ta’ biedja b’attivitajiet ta’ 
biedja u art agrikola li, minħabba l-
karatteristiċi tagħhom, jistgħu jkunu 
mistennija jappoġġaw livelli għoljin ta’ 
bijodiversità jew speċi u ħabitats ta’ 
tħassib fir-rigward tal-konservazzjoni. 
Dawn is-sistemi huma kkaratterizzati 
minn biedja ta’ intensità baxxa u 
proporzjonijiet għoljin ta' veġetazzjoni 
naturali jew seminaturali. Jistgħu jkunu 
kkaratterizzati wkoll minn diversità kbira 
ta’ kopertura tal-art.

Or. en

Emenda 216
George Lyon, Kent Johansson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) "Biedja b’Valur Naturali Għoli" 
tfisser sistemi ta’ biedja b’attivitajiet ta’ 
biedja u art agrikola li, minħabba l-
karatteristiċi tagħhom, jistgħu jkunu 
mistennija jappoġġaw livelli għoljin ta’ 
bijodiversità jew speċi u ħabitats ta’ 
tħassib fir-rigward tal-konservazzjoni. 
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Dawn is-sistemi huma kkaratterizzati 
minn biedja ta’ intensità baxxa u 
proporzjonijiet għoljin ta' veġetazzjoni 
naturali jew seminaturali. Jistgħu jkunu 
kkaratterizzati wkoll minn diversità kbira 
ta’ kopertura tal-art.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Biedja b’Valur Naturali Għoli tirrappreżenta sistema ta' biedja sostenibbli li jeħtiġilha tkun 
rikonoxxuta għall-valur tagħha. Il-politiki għall-iżvilupp rurali u l-bijodiversità jikkondividu 
l-objettiv li jżommu sistemi ta' Biedja b'Valur Naturali Għoli. Sabiex tkun integrata b'mod 
effiċjenti u appoġġata bħala tema trasversali tal-iżvilupp rurali, huwa kruċjali li d-
definizzjoni dwar x'inhi l-Biedja b’Valur Naturali Għoli ssir parti mid-definizzjonijiet fir-
Regolament dwar l-iżvilupp rurali.

Emenda 217
Brian Simpson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) "Biedja b’Valur Naturali Għoli" 
tfisser sistemi ta’ biedja b’attivitajiet ta’ 
biedja u art agrikola li, minħabba l-
karatteristiċi tagħhom, jistgħu jkunu 
mistennija jappoġġaw livelli għoljin ta’ 
bijodiversità jew speċi u ħabitats ta’ 
tħassib fir-rigward tal-konservazzjoni. 
Dawn is-sistemi huma kkaratterizzati 
minn biedja ta’ intensità baxxa u 
proporzjonijiet għoljin ta' veġetazzjoni 
naturali jew seminaturali. Jistgħu jkunu 
kkaratterizzati wkoll minn diversità kbira 
ta’ kopertura tal-art.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Biedja b’Valur Naturali Għoli tirrappreżenta sistema ta' biedja sostenibbli li jeħtiġilha tkun 
rikonoxxuta għall-valur tagħha. Għandu jiġi stabbilit subprogramm tematiku sabiex jiġu 
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żgurati l-appoġġ koerenti u l-ħarsien għal dawn is-sistemi.

Emenda 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) “spiża tat-tranżazzjoni”: spiża konnessa 
ma’ impenn iżda mhux direttament 
attribwibbli għall-implimentazzjoni
tiegħu;

(l) “spiża tat-tranżazzjoni”: spiża konnessa 
ma’ impenn iġġenerata indirettament mill-
implimentazzjoni tiegħu;

Or. ro

Emenda 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) “spiża tat-tranżazzjoni”: spiża konnessa 
ma’ impenn iżda mhux direttament 
attribwibbli għall-implimentazzjoni tiegħu;

(l) “spiża tat-tranżazzjoni”: spiża konnessa 
ma’ impenn iżda mhux direttament 
attribwibbli għall-implimentazzjoni tiegħu;
tista' tiġi kkalkulata abbażi ta' kost 
standard;

Or. fr

Emenda 220
Maria do Céu Patrão Neves

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(la)“agrikoltura”: l-użu kontrollat ta' 
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annimali, pjanti u fungi, u forom ta' ħajja 
oħrajn primarjament għall-produzzjoni 
tal-ikel, flimkien ma' fibri, bijofjuwils, u 
prodotti oħrajn li jintużaw sabiex tiġi 
appoġġata l-ħajja, inklużi l-forestrija u t-
trobbija tal-istokkijiet; 

Or. pt

Emenda 221
Maria do Céu Patrão Neves

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(lb) “sistema ta' produzzjoni”: kumpless 
ta' art u inputs ġestiti b'mod komuni; 

Or. pt

Emenda 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) "żona agrikola utilizzata (iktar 'il 
quddiem "ŻAU"): żona agrikola utilizzata 
skont it-tifsira tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1200/2009 tat-
30 ta’ Novembru 2009;

(m) "żona agrikola": iż-żona kollha tar-
raba', bwar permanenti jew għelejjel 
permanenti inklużi għelejjel agroforestali;

Or. fr

Emenda 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ma (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) “raba'”: art li hija kkultivata għall-
produzzjoni tal-għelejjel jew żoni 
disponibbli għall-produzzjoni tal-għelejjel 
iżda li hija mistrieħa, inklużi żoni 
mwarrba skont l-Artikoli 22, 23 u 24 tar-
Regolament (KE) Nru 1257/1999, l-
Artikolu 39 tar-Regolament (KE) 
Nru 1698/2005 u l-Artikolu 29 tar-
Regolament (UE) Nru [...] [RDR], 
irrispettivament jekk l-art tinsabx taħt 
serer jew taħt kopertura fissa jew mobbli;

Or. fr

Emenda 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(mb) “għelejjel permanenti”: għelejjel li 
mhumiex taħt sistema ta’ rotazzjoni għajr 
bwar permanenti li jokkupaw l-art għal 
ħames snin jew iżjed u jagħtu ħsad 
ripetut, inklużi mixtliet, u msaġar 
b’rotazzjoni qasira;

Or. fr

Emenda 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt mc (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(mc) “bwar permanenti”: art użata biex 
jitkabbar il-ħaxix jew pjanti oħra għall-
għalf (pjanti erbaċej, sġajjar u/jew siġar) 
tajbin għall-mergħa, b'mod naturali 
(jitilgħu waħedhom) jew permezz ta’ 
kultivazzjoni (jinżergħu) u li ma jkunux 
ġew inklużi fir-rotazzjoni tal-għelejjel tal-
impriża għal ħames snin jew aktar;

Or. fr

Emenda 226
Patrick Le Hyaric

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(mc) “bwar permanenti”: art użata biex 
jitkabbar il-ħaxix jew għalf erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux ġew inklużi fir-rotazzjoni tal-
għelejjel tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar;

Or. fr

Emenda 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(md) “ħaxix jew għalf erbaċew ieħor”: il-
pjanti kollha tradizzjonalment misjuba 
f’mergħat naturali (pjanti erbaċej, sġajjar 
u/jew siġar) jew normalment inklużi 
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f’taħlitiet ta’ żrieragħ għall-mergħat jew 
meded tal-art fl-Istat Membru (kemm jekk 
jintużaw għall-annimali li jirgħu jew le);

Or. fr

Emenda 228
Patrick Le Hyaric

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(md) “ħaxix jew għalf erbaċew ieħor”: il-
pjanti kollha tradizzjonalment misjuba 
f’mergħat naturali jew normalment 
inklużi f’taħlitiet ta’ żrieragħ għall-
mergħat jew meded tal-art fl-Istat 
Membru (kemm jekk jintużaw għall-
annimali li jirgħu jew le);

Or. fr

Emenda 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(me) “agroforestrija”: sistema ta' 
produzzjoni li fiha s-siġar u l-pjanti 
kkultivati jew tar-ragħa jitkabbru 
flimkien, madwar jew fl-istess meded ta' 
art;

Or. fr

Emenda 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) “avveniment klimatiku negattiv”: 
kundizzjonijiet tat-temp, bħal ġlata, 
maltempati u silġ, xita qawwija jew nixfa 
kbira, li jixbhu lil diżastru naturali;

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. es

Emenda 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) “avveniment klimatiku negattiv”: 
kundizzjonijiet tat-temp, bħal ġlata, 
maltempati u silġ, xita qawwija jew nixfa 
kbira, li jixbhu lil diżastru naturali;

(o) “avveniment klimatiku negattiv”: 
kundizzjonijiet tat-temp, bħal ġlata, 
maltempati, ċikluni, silġ, xita qawwija jew 
nixfa kbira, li jixbhu lil diżastru naturali;

Or. it

Emenda 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt r

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(r) “diżastru naturali”: avveniment naturali 
ta’ natura bijotika jew abijotika li jwassal 
għal tfixkil kbir fis-sistemi ta’ produzzjoni 
agrikola u fl-istrutturi tal-foresti, u 
eventwalment jikkawżaw ħsara ekonomika 
kbira lis-setturi tal-biedja u tal-foresti;

(r) “diżastru naturali”: avveniment naturali 
ta’ natura bijotika jew abijotika li jwassal 
għal tfixkil kbir fis-sistemi ta’ produzzjoni 
agrikola u fl-istrutturi tal-foresti, u 
eventwalment jikkawżaw ħsara ekonomika 
kbira lis-setturi tal-biedja jew tal-foresti;

Or. ro
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Emenda 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt t

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(t) “katina tal-provvista qasira”: katina tal-
provvista li tinvolvi numru limitat ta’ 
operaturi ekonomiċi, impenjati lejn il-
kooperazzjoni, l-iżvilupp ekonomiku 
lokali, u relazzjonijiet ġeografiċi u soċjali 
mill-viċin bejn il-produtturi u l-
konsumaturi;

(t) “katina tal-provvista qasira”: katina tal-
provvista li tinvolvi numru limitat ta’ 
operaturi ekonomiċi f'bejgħ dirett, swieq 
lokali u agrikoltura appoġġata mill-
komunità, impenjati lejn il-kooperazzjoni, 
l-iżvilupp ekonomiku lokali, u 
relazzjonijiet ġeografiċi u soċjali mill-viċin 
bejn il-produtturi u l-konsumaturi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun promoss approċċ olistiku għall-iżvilupp ta' katina tal-provvista qasira u jiġu 
indirizzati direttament il-ħtiġijiet tal-komunitajiet rurali, id-definizzjoni ta' katina tal-
provvista qasira għandha tagħmel referenza speċifika għall-kanali kummerċjali bħall-bejgħ 
dirett, is-swieq lokali u agrikoltura appoġġata mill-komunità bħala mezz sabiex il-bdiewa u l-
produtturi jikkummerċjalizzaw prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja.  

Emenda 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt t

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(t) “katina tal-provvista qasira”: katina tal-
provvista li tinvolvi numru limitat ta’ 
operaturi ekonomiċi, impenjati lejn il-
kooperazzjoni, l-iżvilupp ekonomiku 
lokali, u relazzjonijiet ġeografiċi u soċjali 
mill-viċin bejn il-produtturi u l-
konsumaturi;

(t) “katina tal-provvista qasira”: katina tal-
provvista li tinvolvi numru limitat ta’ 
operaturi ekonomiċi f'bejgħ dirett, swieq 
lokali u agrikoltura appoġġata mill-
komunità, impenjati lejn il-kooperazzjoni, 
l-iżvilupp ekonomiku lokali, u 
relazzjonijiet ġeografiċi u soċjali mill-viċin 
bejn il-produtturi u l-konsumaturi;
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Or. en

Emenda 235
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt t

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(t) “katina tal-provvista qasira”: katina tal-
provvista li tinvolvi numru limitat ta’ 
operaturi ekonomiċi, impenjati lejn il-
kooperazzjoni, l-iżvilupp ekonomiku 
lokali, u relazzjonijiet ġeografiċi u soċjali 
mill-viċin bejn il-produtturi u l-
konsumaturi;

(t) “katina tal-provvista qasira”: katina tal-
provvista li tinvolvi numru limitat ta’ 
operaturi ekonomiċi f'bejgħ dirett, swieq 
lokali u agrikoltura appoġġata mill-
komunità, impenjati lejn il-kooperazzjoni, 
l-iżvilupp ekonomiku lokali, u 
relazzjonijiet ġeografiċi u soċjali mill-viċin 
bejn il-produtturi u l-konsumaturi;

Or. en

Emenda 236
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt t

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(t) “katina tal-provvista qasira”: katina tal-
provvista li tinvolvi numru limitat ta’ 
operaturi ekonomiċi, impenjati lejn il-
kooperazzjoni, l-iżvilupp ekonomiku 
lokali, u relazzjonijiet ġeografiċi u soċjali 
mill-viċin bejn il-produtturi u l-
konsumaturi;

(t) “katina tal-provvista qasira”: katina tal-
provvista li tinvolvi numru limitat ta’ 
bdiewa u operaturi ekonomiċi oħra, 
impenjati lejn il-kooperazzjoni, l-iżvilupp 
ekonomiku lokali, u relazzjonijiet 
ġeografiċi u soċjali mill-viċin bejn il-
produtturi u l-konsumaturi;

Or. en

Emenda 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
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Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt t

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(t) “katina tal-provvista qasira”: katina tal-
provvista li tinvolvi numru limitat ta’ 
operaturi ekonomiċi, impenjati lejn il-
kooperazzjoni, l-iżvilupp ekonomiku 
lokali, u relazzjonijiet ġeografiċi u soċjali 
mill-viċin bejn il-produtturi u l-
konsumaturi;

(t) “katina tal-provvista qasira”: katina tal-
provvista li tinvolvi numru limitat ta’ 
operaturi ekonomiċi li għandhom 
relazzjoni diretta mal-konsumaturi jew li 
huma impenjati lejn il-kooperazzjoni, l-
iżvilupp ekonomiku lokali, u relazzjonijiet 
ġeografiċi u soċjali mill-viċin bejn il-
produtturi u l-konsumaturi;

Or. it

Emenda 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt t

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(t) “katina tal-provvista qasira”: katina tal-
provvista li tinvolvi numru limitat ta’ 
operaturi ekonomiċi, impenjati lejn il-
kooperazzjoni, l-iżvilupp ekonomiku 
lokali, u relazzjonijiet ġeografiċi u soċjali 
mill-viċin bejn il-produtturi u l-
konsumaturi;

(t) “katina tal-provvista qasira”: katina tal-
provvista li tinvolvi numru limitat ta’ 
operaturi ekonomiċi li għandhom 
relazzjoni diretta mal-konsumaturi jew li 
huma impenjati lejn il-kooperazzjoni, l-
iżvilupp ekonomiku lokali, u relazzjonijiet 
ġeografiċi u soċjali mill-viċin bejn il-
produtturi u l-konsumaturi;

Or. it

Emenda 239
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt t
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(t) “katina tal-provvista qasira”: katina tal-
provvista li tinvolvi numru limitat ta’ 
operaturi ekonomiċi, impenjati lejn il-
kooperazzjoni, l-iżvilupp ekonomiku 
lokali, u relazzjonijiet ġeografiċi u soċjali 
mill-viċin bejn il-produtturi u l-
konsumaturi;

(t) “katina tal-provvista qasira”: katina tal-
provvista li tinvolvi numru limitat ta’ 
operaturi ekonomiċi, impenjati lejn il-
kooperazzjoni, l-iżvilupp ekonomiku 
lokali, bl-użu ta' strateġija tal-iżvilupp 
lokali u relazzjonijiet ġeografiċi u soċjali 
mill-viċin bejn il-produtturi u l-
konsumaturi;

Or. en

Emenda 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt t

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(t) “katina tal-provvista qasira”: katina tal-
provvista li tinvolvi numru limitat ta’ 
operaturi ekonomiċi, impenjati lejn il-
kooperazzjoni, l-iżvilupp ekonomiku 
lokali, u relazzjonijiet ġeografiċi u soċjali 
mill-viċin bejn il-produtturi u l-
konsumaturi;

(t) “katina tal-provvista qasira”: katina tal-
provvista li tinvolvi numru limitat ta’ 
operaturi ekonomiċi, impenjati lejn il-
kooperazzjoni, l-iżvilupp ekonomiku 
lokali, u relazzjonijiet ġeografiċi u soċjali 
mill-viċin bejn il-produtturi, dawk li 
jipproċessaw u l-konsumaturi;

Or. fr

Emenda 241
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt u

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(u) “bidwi żgħażugħ”: bidwi li jkollu inqas 
minn 40 sena fil-mument tas-sottomissjoni 
tal-applikazzjoni, li jkollu ħiliet u 
kompetenzi tax-xogħol xierqa u li jkun 

(u) “bidwi żgħażugħ”: bidwi li jkollu inqas 
minn 35 sena fil-mument tas-sottomissjoni 
tal-applikazzjoni, li jkollu livell għoli ta' 
ħiliet u kompetenzi tax-xogħol u li jkun 



PE489.640v01-00 154/169 AM\903101MT.doc

MT

qiegħed jistabbilixxi ruħu għall-ewwel 
darba f’azjenda agrikola bħala l-kap tal-
azjenda.

qiegħed jistabbilixxi ruħu għall-ewwel 
darba f’azjenda agrikola bħala l-kap tal-
azjenda.

Or. de

Emenda 242
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt u

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(u) “bidwi żgħażugħ”: bidwi li jkollu inqas 
minn 40 sena fil-mument tas-sottomissjoni 
tal-applikazzjoni, li jkollu ħiliet u 
kompetenzi tax-xogħol xierqa u li jkun 
qiegħed jistabbilixxi ruħu għall-ewwel 
darba f’azjenda agrikola bħala l-kap tal-
azjenda.

(u) “bidwi żgħażugħ”: bidwi li jkollu 40 
sena jew anqas fil-mument tas-
sottomissjoni tal-applikazzjoni, li jkollu 
ħiliet u kompetenzi tax-xogħol xierqa u li 
jkun kap tal-azjenda;

Or. en

Emenda 243
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt u

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(u) “bidwi żgħażugħ”: bidwi li jkollu inqas 
minn 40 sena fil-mument tas-sottomissjoni 
tal-applikazzjoni, li jkollu ħiliet u 
kompetenzi tax-xogħol xierqa u li jkun 
qiegħed jistabbilixxi ruħu għall-ewwel 
darba f’azjenda agrikola bħala l-kap tal-
azjenda.

(u) “Bidwi żgħażugħ” bidwi li jkollu inqas 
minn 40 sena fil-mument tas-sottomissjoni 
tal-applikazzjoni, li jkollu ħiliet u 
kompetenzi tax-xogħol xierqa u li jkun kap
tal-azjenda.

Or. en
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Emenda 244
Martina Anderson

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt u

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(u) “bidwi żgħażugħ”: bidwi li jkollu inqas 
minn 40 sena fil-mument tas-sottomissjoni 
tal-applikazzjoni, li jkollu ħiliet u 
kompetenzi tax-xogħol xierqa u li jkun 
qiegħed jistabbilixxi ruħu għall-ewwel 
darba f’azjenda agrikola bħala l-kap tal-
azjenda.

(u) “bidwi żgħażugħ” bidwi li jkollu inqas 
minn 40 sena fil-mument tas-sottomissjoni 
tal-applikazzjoni, li jkollu ħiliet u 
kompetenzi tax-xogħol xierqa u li jkun kap
tal-azjenda.

Or. en

Emenda 245
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt u

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(u) “bidwi żgħażugħ”: bidwi li jkollu inqas 
minn 40 sena fil-mument tas-sottomissjoni 
tal-applikazzjoni, li jkollu ħiliet u 
kompetenzi tax-xogħol xierqa u li jkun 
qiegħed jistabbilixxi ruħu għall-ewwel 
darba f’azjenda agrikola bħala l-kap tal-
azjenda.

(u) “bidwi żgħażugħ”: bidwi li jkollu inqas 
minn 40 sena fil-mument tas-sottomissjoni 
tal-applikazzjoni, li jkollu ħiliet u 
kompetenzi tax-xogħol xierqa;

Or. en

Emenda 246
Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt u
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(u) “bidwi żgħażugħ”: bidwi li jkollu inqas 
minn 40 sena fil-mument tas-sottomissjoni 
tal-applikazzjoni, li jkollu ħiliet u 
kompetenzi tax-xogħol xierqa u li jkun 
qiegħed jistabbilixxi ruħu għall-ewwel 
darba f’azjenda agrikola bħala l-kap tal-
azjenda.

(u) “bidwi żgħażugħ”: bidwi li jkollu inqas 
minn 40 sena fil-mument tas-sottomissjoni 
tal-applikazzjoni, li jkollu ħiliet u 
kompetenzi tax-xogħol xierqa u/jew 
inklinazzjoni intraprenditorjali b'saħħitha 
u jkun qiegħed jistabbilixxi ruħu bħala l-
kap tal-azjenda;

Or. it

Emenda 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt u

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(u) “bidwi żgħażugħ”: bidwi li jkollu inqas 
minn 40 sena fil-mument tas-sottomissjoni 
tal-applikazzjoni, li jkollu ħiliet u 
kompetenzi tax-xogħol xierqa u li jkun 
qiegħed jistabbilixxi ruħu għall-ewwel 
darba f’azjenda agrikola bħala l-kap tal-
azjenda.

(u) “bidwi żgħażugħ”: bidwi li jkollu inqas 
minn 40 sena fil-mument tas-sottomissjoni 
tal-applikazzjoni u li jkun qiegħed 
jistabbilixxi ruħu għall-ewwel darba 
f’azjenda agrikola bħala l-kap tal-azjenda 
u/jew ikollu ħiliet u kompetenzi tax-
xogħol xierqa;

Or. it

Emenda 248
Mariya Gabriel

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ua) ''bidwija'' tfisser persuna tas-sess 
femminil li teżerċita ''attività agrikola'' fi 
ħdan id-definizzjoni tar-Regolament (UE) 
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NRU DP/2012 

Or. en

Emenda 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ua) “bidwi ġdid”: bidwi li jkollu ħiliet u 
kompetenzi tax-xogħol xierqa u li jkun 
qiegħed jistabbilixxi ruħu għall-ewwel 
darba f’azjenda agrikola bħala l-kap tal-
azjenda;

Or. fr

Emenda 250
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt xa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xa) “bidwi”: bidwi attiv fit-tifsira tal-
Artikolu 4(1)(a) u l-Artikolu 9 tar-
Regolament li jistabbbilixxi r-regoli għall-
pagamenti diretti għall-bdiewa fi ħdan il-
qafas tal-politika agrikola komuni.

Or. fr

Emenda 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt xa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xa) ''bidwi'' tfisser bidwi attiv fit-tifsira 
tal-Artikolu 4(1)(a) u l-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru [...] dwar ir-regoli 
għall-pagamenti diretti lill-bdiewa taħt l-
iskemi ta' appoġġ fi ħdan il-qafas tal-
politika agrikola komuni;

Or. en

Emenda 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt xa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xa) ''ħaddiem agrikolu b'salarju'': 
impjegat ta' bidwi, kemm jekk fuq 
kuntratt permanenti, staġonali jew 
kuntratt temporanju, li l-attività tiegħu 
hija fundamentali għall-biedja u l-katina 
tal-valur, u li l-kundizzjonijiet tal-impjieg 
tiegħu fir-rigward tal-istabilità, is-
sikurezza u l-professjonalità 
jikkostitwixxu objettiv għat-titjib.

Or. es

Emenda 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt xb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xb) “bidwija”: mara li twettaq ''attività 
agrikola'' kif definita f'dan ir-
Regolament. 
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal regolament għandha tinkludi miżuri relatati mal-bdiewa nisa.

Emenda 254
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt xa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xa) ''organizzazzjonijiet tal-produtturi'': 
organizzazzjonijiet imsemmija fir-
Regolament Nru 281/2011, li permezz 
tagħhom inħolqot l-organizzazzjoni 
komuni unika tas-swieq agrikoli.  

Or. es

Emenda 255
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt xb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xb) “assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet 
tal-produtturi'': assoċjazzjonijiet 
imsemmija fir-Regolament Nru 281/2011, 
li permezz tagħhom inħolqot l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq 
agrikoli.

Or. es

Emenda 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt xa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xa) ''assoċjazzjonijiet tal-
organizzazzjonijiet tal-produtturi'': 
assoċċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet 
tal-produtturi kif definiti fl-Artikolu 107 
tal-proposta għal Regolament dwar OKS 
unika.

Or. it

Emenda 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt xb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xb) "fornituri tas-servizzi agrikoli": 
imprendituri agromekkaniċi li jipprovdu, 
u huma kkwalifikati sabiex jipprovdu, 
servizzi agrikoli professjonali f'żoni rurali 
u li jwettqu, għal partijiet terzi, xogħol 
relatat ma' kultivazzjonijiet kbar, it-
trobbija jew il-ġestjoni tal-imsaġar u ż-
żoni ħodor li jappartienu lill-awtoritajiet 
pubbliċi, fejn huwa meħtieġ l-użu ta' 
tagmir kbir u teknikament avvanzat u 
makkinarju.

Or. it

Emenda 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Vincenzo Iovine
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt xc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xc) "servizzi agrikoli": prestazzjoni minn 
fornituri tas-servizzi agrikoli, għal 
xerrejja pubbliċi u privati, ta' xogħol fl-
għelieqi, bħal dak relatat ma' 
kultivazzjonijiet kbar, it-trobbija u l-
ġestjoni tal-imsaġar u ż-żoni ħodor.

Or. it

Emenda 259
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt xa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xa) ''innovazzjoni'': inizjattivi u 
attivitajiet imwettqa minn bdiewa, gruppi 
ta' bdiewa, komunitajiet rurali, NGOs, 
intrapriżi rurali jew sħubiji pubbliċi 
privati bil-parteċipazzjoni jew mingħajrha 
ta' riċerkaturi u akkademiċi li jiffaċilitaw 
l-iskambju tal-aħjar prattiki u l-għarfien 
u l-implimentazzjoni tar-riċerka u t-
tekniki li jagħmlu ta' użu ekonomiku, 
prodotti ġodda, proċessi u forom ġodda ta' 
organizzazzjoni bejn l-atturi u b'hekk 
jikkontribwixxu sabiex jitjiebu l-
kundizzjonijiet tal-ħajja, il-prattiki 
sostenibbli u d-dħul; 

Or. en

Emenda 260
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt xb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xb) ''żvilupp lokali mmexxi mill-
komunità'': governanza deċentralizzata 
minn isfel għal fuq u azzjoni ta' sħubija 
fil-livell lokali u sottoreġjonali, li 
jinkoraġġixxu lill-atturi rurali jippjanaw 
u jwettqu strateġiji ta' żvilupp lokali 
multisettorjali bbażati fuq iż-żona, għall-
promozzjoni tas-sjieda tal-komunità, il-
bini tal-kapaċità u l-innovazzjoni;

Or. en

Emenda 261
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt xc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xc) ''farms żgħar'': unitajiet agrikoli fuq 
skala żgħira inklużi bdiewa li jaħdmu ħin 
parzjali u bdiewa f'agrikoltura ta' 
semisussistenza b'inqas minn 5 ettari jew 
25 % tal-introjtu agrikolu medju ta' Stat 
Membru jew reġjun;

Or. en

Emenda 262
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt xd (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(x d) "agrikoltura mhux kimika": tfisser 
metodi alternattivi tal-ġestjoni tal-ispeċi li 
jagħmlu l-ħsara, ibbażati fuq tekniki 
agronomiċi bħal dawk imsemmija fil-punt 
1 tal-Anness III tad-Direttiva 
2009/128/KE, jew metodi fiżiċi, mekkaniċi 
jew bijoloġiċi għall-kontroll tal-ispeċi li 
jagħmlu l-ħsara 

Or. en

Emenda 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt xa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xa) "metodi mhux kimiċi" tfisser metodi 
alternattivi għall-pestiċidi u l-protezzjoni 
tal-pjanti u l-ġestjoni tal-ispeċi li jagħmlu 
l-ħsara, ibbażati fuq tekniki agronomiċi 
bħal dawk imsemmija fil-punt 1 tal-
Anness III tad-Direttiva 2009/128/KE, jew 
metodi fiżiċi, mekkaniċi jew bijoloġiċi 
għall-kontroll tal-ispeċi li jagħmlu l-
ħsara;

Or. en

Emenda 264
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt xe (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xe) "sistema ta' biedja sostenibbli 



PE489.640v01-00 164/169 AM\903101MT.doc

MT

avvanzata": prattiki tal-biedja integrati li 
jmorru lil hinn mir-regoli eżistenti tal-
kundizzjonalità (regolamenti ..xxx) u fi 
progress kontinwu sabiex tittejjeb il-
ġestjoni taċ-ċikli tan-nutrijenti, l-
effiċjenza fl-enerġija u t-tnaqqis tal-iskart, 
iż-żamma u ż-żieda fid-diversità tal-
għelejjel, l-annimali u tal-fawna selvaġġa 
fil-farm;

Or. en

Emenda 265
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt xf (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xf) "sistemi ta' biedja mhux sostenibbli": 
prattiki tal-biedja u tat-trobbija tal-
annimali li jiksru b'mod ripetut ir-regoli 
eżistenti ta' kundizzjonalità (kif stipulat fl-
Anness II tar-regolament orizzontali) 
minħabba n-natura fundamentali tas-
sistema ta' biedja użata

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli ta' kundizzjonalità applikabbli jinkludu: livell baxx ta' ġestjoni taċ-ċiklu tan-
nutrijenti u tniġġis tal-ilma ta' taħt l-art (GEAC 1-3 u SMR 1a), eċċess fil-konfront tal-ettari 
disponibbli (GEAC 3a) u dipendenza kbira fuq l-enerġija esterna u l-inputs tan-nutrijenti;  
bijodiversità (smr 2-3 u 3a) u s-sikurezza tal-ikel (SMR 4-6)

Emenda 266
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt xg (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xg) "Biedja b’Valur Naturali Għoli" 
tfisser sistemi ta’ biedja b’attivitajiet ta’ 
biedja u art agrikola li, minħabba l-
karatteristiċi tagħhom, jistgħu jkunu 
mistennija jappoġġaw livelli għoljin ta’ 
bijodiversità jew speċi u ħabitats ta’ 
tħassib fir-rigward tal-konservazzjoni. 
Dawn is-sistemi huma kkaratterizzati 
minn biedja ta’ intensità baxxa u 
proporzjonijiet għoljin ta' veġetazzjoni 
naturali jew seminaturali. Jistgħu jkunu 
kkaratterizzati wkoll minn diversità kbira 
ta’ kopertura tal-art.

Or. en

Emenda 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Id-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 
4 tar-Regolament (UE) Nru […] [dwar il-
pagamenti diretti] għandhom japplikaw 
ukoll għall-finijiet ta' dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 268
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tad-definizzjoni ta' bidwi 2. Fir-rigward tad-definizzjoni ta' bidwi 
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żgħażugħ stabbilita fil-paragrafu 1(u), il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati f'konformità mal-
Artikolu 90 dwar il-kundizzjonijiet li 
skonthom persuna legali tista' tkun 
ikkunsidrata bħala 'bidwi żagħżugħ', inkluż 
l-istabbiliment ta' perjodu addizzjonali 
għall-akkwist ta' ħiliet fuq ix-xogħol.

żgħażugħ stabbilita fil-paragrafu 1(u), u ta' 
farms żgħar stipulata f'paragrafu x(c), il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati f'konformità mal-
Artikolu 90 dwar il-kundizzjonijiet li 
skonthom persuna legali tista' tkun 
ikkunsidrata bħala 'bidwi żagħżugħ', jew 
bidwi żgħir, inkluż l-istabbiliment ta' 
perjodu addizzjonali għall-akkwist ta' ħiliet 
fuq ix-xogħol, u b'kunsiderazzjoni tal-
ispeċifiċitajiet ta' kull Stat Membru.

Or. en

Emenda 269
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020 billi jippromwovi 
l-iżvilupp rurali sostenibbli fl-Unjoni 
b’mod kumplimentari mal-istrumenti l-
oħra tal-politika agrikola komuni (iktar ’il 
quddiem “PAK”), mal-politika ta’ koeżjoni 
u mal-politika komuni tas-sajd. Huwa 
għandu jikkontribwixxi għal settur agrikolu 
tal-Unjoni li jkun innovattiv, iżjed bilanċjat 
fil-livell territorjali u ambjentali, li ma 
jagħmilx ħsara lill-klima u li jkun
reżistenti.

Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020 billi jippromwovi 
l-iżvilupp rurali sostenibbli fl-Unjoni 
b’mod kumplimentari mal-istrumenti l-
oħra tal-politika agrikola komuni (iktar ’il 
quddiem “PAK”), mal-politika ta’ koeżjoni 
u mal-politika komuni tas-sajd. Huwa 
għandu jikkontribwixxi għal settur agrikolu 
tal-Unjoni li jkun innovattiv, iżjed bilanċjat 
fil-livell territorjali u ambjentali, reżistenti
u ekonomikament sostenibbli.

Or. en

Emenda 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020 billi jippromwovi 
l-iżvilupp rurali sostenibbli fl-Unjoni 
b’mod kumplimentari mal-istrumenti l-
oħra tal-politika agrikola komuni (iktar ’il 
quddiem “PAK”), mal-politika ta’ koeżjoni 
u mal-politika komuni tas-sajd. Huwa 
għandu jikkontribwixxi għal settur agrikolu 
tal-Unjoni li jkun innovattiv, iżjed bilanċjat 
fil-livell territorjali u ambjentali, li ma 
jagħmilx ħsara lill-klima u li jkun
reżistenti.

Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020 billi jippromwovi 
l-iżvilupp rurali sostenibbli fl-Unjoni 
b’mod kumplimentari mal-istrumenti l-
oħra tal-politika agrikola komuni (iktar ’il 
quddiem “PAK”), mal-politika ta’ koeżjoni 
u mal-politika komuni tas-sajd. Huwa 
għandu jikkontribwixxi għal settur agrikolu 
u forestali tal-Unjoni li jkun innovattiv, 
iżjed bilanċjat fil-livell territorjali u 
ambjentali, li ma jagħmilx ħsara lill-klima,
reżistenti, kompetittiv u produttiv.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-objettivi tal-FAEŻR għandhom ikunu koerenti mal-objettivi għat-tkabbir tal-istrateġija 
'Ewropa 2020' u minħabba dan il-kompetittività tal-impriżi agrikoli għandha tiġi indirizzata.
L-agrikoltura u l-forestrija huma marbuta direttament, għaldaqstant jeħtieġ li jiġu 
kkunsdirati bħala negozju globali.

Emenda 271
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020 billi jippromwovi 
l-iżvilupp rurali sostenibbli fl-Unjoni 
b’mod kumplimentari mal-istrumenti l-
oħra tal-politika agrikola komuni (iktar ’il 
quddiem “PAK”), mal-politika ta’ koeżjoni 
u mal-politika komuni tas-sajd. Huwa 
għandu jikkontribwixxi għal settur 
agrikolu tal-Unjoni li jkun innovattiv, 
iżjed bilanċjat fil-livell territorjali u 
ambjentali, li ma jagħmilx ħsara lill-klima 
u li jkun reżistenti.

Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020 billi jippromwovi 
l-iżvilupp rurali sostenibbli fl-Unjoni 
b’mod kumplimentari mal-istrumenti l-
oħra tal-politika agrikola komuni (iktar ’il 
quddiem “PAK”), mal-politika ta’ koeżjoni 
u mal-politika komuni tas-sajd. Huwa 
għandu jikkontribwixxi għall-iżvilupp 
soċjoekonomiku innovattiv, iżjed bilanċjat 
fil-livell territorjali u ambjentali, li ma 
jagħmilx ħsara lill-klima u reżistenti fiż-
żoni rurali fl-Unjoni.
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Or. de

Emenda 272
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020 billi jippromwovi 
l-iżvilupp rurali sostenibbli fl-Unjoni 
b’mod kumplimentari mal-istrumenti l-
oħra tal-politika agrikola komuni (iktar ’il 
quddiem “PAK”), mal-politika ta’ koeżjoni 
u mal-politika komuni tas-sajd. Huwa 
għandu jikkontribwixxi għal settur agrikolu 
tal-Unjoni li jkun innovattiv, iżjed bilanċjat 
fil-livell territorjali u ambjentali, li ma 
jagħmilx ħsara lill-klima u li jkun
reżistenti.

Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020 billi jippromwovi 
l-iżvilupp rurali sostenibbli fl-Unjoni 
b’mod kumplimentari mal-istrumenti l-
oħra tal-politika agrikola komuni (iktar ’il 
quddiem “PAK”), mal-politika ta’ koeżjoni 
u mal-politika komuni tas-sajd. Huwa 
għandu jikkontribwixxi għal settur agrikolu 
tal-Unjoni li jkun innovattiv, iżjed bilanċjat 
fil-livell territorjali u ambjentali, li ma 
jagħmilx ħsara lill-klima, reżistenti u 
ekonomikament sostenibbli.

Or. en

Emenda 273
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020 billi jippromwovi 
l-iżvilupp rurali sostenibbli fl-Unjoni 
b’mod kumplimentari mal-istrumenti l-
oħra tal-politika agrikola komuni (iktar ’il 
quddiem “PAK”), mal-politika ta’ koeżjoni 
u mal-politika komuni tas-sajd. Huwa 
għandu jikkontribwixxi għal settur agrikolu 
tal-Unjoni li jkun innovattiv, iżjed bilanċjat 
fil-livell territorjali u ambjentali, li ma 
jagħmilx ħsara lill-klima u li jkun

Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020 billi jippromwovi 
l-iżvilupp rurali sostenibbli fl-Unjoni 
b’mod kumplimentari mal-istrumenti l-
oħra tal-politika agrikola komuni (iktar ’il 
quddiem “PAK”), mal-politika ta’ koeżjoni 
u mal-politika komuni tas-sajd. Huwa 
għandu jikkontribwixxi għal settur agrikolu 
tal-Unjoni inklużi l-foresti, li jkun 
innovattiv, iżjed bilanċjat fil-livell 
territorjali u ambjentali, li ma jagħmilx 
ħsara lill-klima u reżistenti, li għandu 
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reżistenti. jwettaq ir-rwol essenzjali li jipproduċi 
dejjem il-kwantità neċessarja ta' ikel 
tajjeb fi ħdan l-Unjoni, għaċ-ċittadini tal-
Unjoni.

Or. pt

Emenda 274
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020 billi jippromwovi 
l-iżvilupp rurali sostenibbli fl-Unjoni 
b’mod kumplimentari mal-istrumenti l-
oħra tal-politika agrikola komuni (iktar ’il 
quddiem “PAK”), mal-politika ta’ koeżjoni 
u mal-politika komuni tas-sajd. Huwa 
għandu jikkontribwixxi għal settur agrikolu 
tal-Unjoni li jkun innovattiv, iżjed bilanċjat 
fil-livell territorjali u ambjentali, li ma
jagħmilx ħsara lill-klima u li jkun 
reżistenti.

Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020, fil-qafas ta’ 
strateġija Ewropea għall-iżvilupp rurali, 
billi jippromwovi l-iżvilupp rurali 
sostenibbli fl-Unjoni b’mod kumplimentari 
mal-istrumenti l-oħra tal-politika agrikola 
komuni (iktar ’il quddiem “PAK”), u 
b’mod koordinat u addizzjonali għall-
politika ta’ koeżjoni u mal-politika komuni 
tas-sajd. Huwa għandu jikkontribwixxi 
għal settur agrikolu tal-Unjoni li jkun 
innovattiv, iżjed bilanċjat fil-livell 
territorjali u ambjentali, li ma jagħmilx 
ħsara lill-klima u li jkun reżistenti.

Or. fr


