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Emenda 111
Britta Reimers

Proposta għal regolament
-

Proposta għal ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-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 tkun illiberata minn dipendenza tal-istil Big Brother. Sfortunatament il-
Kummissjoni fil-proposta tagħha ma mxietx lejn dik id-direzzjoni u ma neħħietx 
sistematikament is-sussidji. Minflok, qed jitwessgħu l-istrutturi eżisteni, b'iktar burokrazija li 
tiġġenera iktar spejjeż għall-applikanti u għall-Istati Membri.

Emenda 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar "Il-PAK fid-
dawl tas-sena 2020: Nindirizzaw l-isfidi 
tal-futur fl-ambitu tal-ikel, tar-riżorsi 
naturali u dak territorjali" tistabbilixxi 
sfidi, objettivi u orjentazzjonijiet potenzjali 
għall-Politika Agrikola Komuni (PAK) 
wara l-2013. Fid-dawl tad-dibattitu dwar 
dik il-Komunikazzjoni, il-PAK għandha 
tkun irriformata b’effett mill-
1 ta’ Jannar 2014. Dik ir-riforma għandha 
tkopri l-istrumenti ewlenin kollha tal-PAK, 
inkluż ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li 

(1) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar "Il-PAK fid-
dawl tas-sena 2020: Nindirizzaw l-isfidi 
tal-futur fl-ambitu tal-ikel, tar-riżorsi 
naturali u dak territorjali" tistabbilixxi 
sfidi, objettivi u orjentazzjonijiet potenzjali 
għall-Politika Agrikola Komuni (PAK) 
wara l-2013. Fid-dawl tad-dibattitu dwar 
dik il-Komunikazzjoni, il-PAK għandha 
tkun irriformata b’effett mill-
1 ta’ Jannar 2014. Dik ir-riforma għandha 
tkopri l-istrumenti ewlenin kollha tal-PAK, 
inkluż ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li 
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jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' 
appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-
politika agrikola komuni u li jistabbilixxi 
ċerti skemi ta' appoġġ għal bdiewa, u li 
jemenda r-Regolamenti (KE) 
Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) 
Nru 378/2007 u li jirrevoka r-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003. Minħabba l-kamp 
ta’ applikazzjoni tar-riforma, huwa xieraq 
li jitħassar ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009 u jinbidel b’test ġdid. Ir-
riforma għandha wkoll, kemm jista’ jkun,
tagħmel id-dispożizzjonijiet konformi u 
sempliċi.

jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' 
appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-
politika agrikola komuni u li jistabbilixxi 
ċerti skemi ta' appoġġ għal bdiewa, u li 
jemenda r-Regolamenti (KE) 
Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) 
Nru 378/2007 u li jirrevoka r-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003. Ir-riforma għandha 
tagħmel id-dispożizzjonijiet konformi u 
sempliċi.

Or. en

Emenda 113
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar "Il-PAK fid-
dawl tas-sena 2020: Nindirizzaw l-isfidi 
tal-futur fl-ambitu tal-ikel, tar-riżorsi 
naturali u dak territorjali" tistabbilixxi 
sfidi, objettivi u orjentazzjonijiet potenzjali 
għall-Politika Agrikola Komuni (PAK) 
wara l-2013. Fid-dawl tad-dibattitu dwar 
dik il-Komunikazzjoni, il-PAK għandha 
tkun irriformata b’effett mill-
1 ta’ Jannar 2014. Dik ir-riforma għandha 
tkopri l-istrumenti ewlenin kollha tal-PAK, 
inkluż ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li 
jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' 
appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-
politika agrikola komuni u li jistabbilixxi 
ċerti skemi ta' appoġġ għal bdiewa, u li 
jemenda r-Regolamenti (KE) 

(1) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar "Il-PAK fid-
dawl tas-sena 2020: Nindirizzaw l-isfidi 
tal-futur fl-ambitu tal-ikel, tar-riżorsi 
naturali u dak territorjali" tistabbilixxi 
sfidi, objettivi u orjentazzjonijiet potenzjali 
għall-Politika Agrikola Komuni (PAK) 
wara l-2013. Fid-dawl tad-dibattitu dwar 
dik il-Komunikazzjoni, il-PAK għandha 
tkun irriformata b’effett mill-
1 ta’ Jannar 2014. Dik ir-riforma għandha 
tkopri l-istrumenti ewlenin kollha tal-PAK, 
inkluż ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li 
jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' 
appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-
politika agrikola komuni u li jistabbilixxi 
ċerti skemi ta' appoġġ għal bdiewa, u li 
jemenda r-Regolamenti (KE) 
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Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) 
Nru 378/2007 u li jirrevoka r-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003. Minħabba l-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-riforma, huwa xieraq li 
jitħassar ir-Regolament (KE) Nru 73/2009 
u jinbidel b’test ġdid. Ir-riforma għandha 
wkoll, kemm jista’ jkun, tagħmel id-
dispożizzjonijiet konformi u sempliċi.

Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) 
Nru 378/2007 u li jirrevoka r-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003. Minħabba l-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-riforma, huwa xieraq li 
jitħassar ir-Regolament (KE) Nru 73/2009 
u jinbidel b’test ġdid. Ir-riforma għandha 
wkoll tagħmel id-dispożizzjonijiet 
konformi u sempliċi.

Or. pt

Emenda 114
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Jeħtieġ li jkun hemm PAK 
b'saħħitha, appoġġjata mill-baġit meħtieġ 
fil-perjodu mill-2007 sal-2013 biex ikun 
ġenerat tkabbir reali bl-objettiv li l-Unjoni 
Ewropea, f'kull mument, tkun tista' 
tipproduċi l-kwantità u l-varjetà meħtieġa 
ta' prodotti tal-ikel ta' kwalità għolja u 
biex tgħin fil-promozzjoni tal-impjiegi, 
tippreserva u tipproduċi beni ambjentali, 
tikkumbatti t-tibdil fil-klima u tiġġestixxi 
t-territorju.  Il-PAK għandha, barra minn 
hekk, tkun ibbażata fuq dispożizzjonijiet li 
jinftiehmu mill-ewwel għall-bdiewa, l-
atturi parteċipanti l-oħra u ċ-ċittadini 
b'mod ġenerali sabiex ikun hemm 
trasparenza fl-implimentazzjoni, ikun 
jista' jkun hemm sorveljanza u jitnaqqsu 
l-ispejjeż għall-operaturi u l-
amministraturi.

Or. pt

Emenda 115
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-Politika Agrikola Komuni tmur 
kontra l-prinċipji tas-suq intern u l-
prinċipju li jkun hemm kundizzjonijiet 
ugwali għal kulħadd fl-Unjoni Ewropea u 
fis-swieq globali kollha. Din tmur kontra 
r-regoli tal-UE dwar il-kompetitzzjoni u 
regoli mis-setturi l-oħra kollha dwar l-
għajnuna statali. Għalhekk, l-infiq tal-
PAK għal pagamenti diretti u l-għodod 
tal-ġestjoni tas-suq għandu jiffaċċja 
tnaqqis sustanzjali u eżenzjonijiet mill-
għajnuna statali u r-regoli dwar il-
kompetizzjoni għandhom jintemmu, 
filwaqt li dan jagħmilha possibbli li l-
bdiewa Ewropej jikkompetu b'mod liberu 
kemm fl-UE kif ukoll fis-swieq globali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sussidji statali m'għandhomx jintużaw biex jiġu preferuti l-azjendi inqas effiċjenti għad-
detriment tal-azjendi iktar effiċjenti.

Emenda 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-Politika Agrikola Komuni tmur 
kontra l-prinċipji tas-suq intern u l-
prinċipju li jkun hemm kundizzjonijiet 
ugwali għal kulħadd fl-Unjoni Ewropea u 
fis-swieq globali kollha. Din tmur kontra 
r-regoli tal-UE dwar il-kompetitzzjoni u 
regoli mis-setturi l-oħra kollha dwar l-
għajnuna statali. Għalhekk, l-infiq tal-
PAK għal pagamenti diretti u l-għodod 
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tal-ġestjoni tas-suq għandu jiffaċċja 
tnaqqis sustanzjali u eżenzjonijiet mill-
għajnuna statali u r-regoli dwar il-
kompetizzjoni għandhom jintemmu.  
Sabiex jikkonformaw mal-prinċipji tas-
suq uniku, il-fondi pubbliċi għall-
agrikoltura għandhom ikunu ffokati 
esklużament fuq l-ilħiq tal-miri tal-
Istrateġija Ewropa 2020, filwaqt li dan 
jagħmilha possibbli li l-bdiewa Ewropej 
jikkompetu b'mod liberu kemm fl-UE kif 
ukoll fis-swieq globali. 

Or. en

Emenda 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-implimentazzjoni ta' dan ir-
regolament għandha tkun konsistenti 
mal-objettivi tal-kooperazzjoni għall-
iżvilupp tal-qafas ta' politika għas-sigurtà 
tal-ikel (COM(2010)127) b'attenzjoni 
speċifika għall-iżgurar li l-użu tal-miżuri 
tal-PAK ma jipperikolax il-kapaċità tal-
produzzjoni tal-ikel u s-sigurtà tal-ikel 
għaż-żmien twil tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u l-abilità ta' dawk il-
popolazzjonijiet li jitmgħu lilhom 
infushom, filwaqt li josserva l-obbligi tal-
Koerenza Politika għall-Iżvilupp skont l-
Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 118
Åsa Westlund
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Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-implimentazzjoni ta' dan ir-
regolament għandha tkun konsistenti 
mal-objettivi tal-kooperazzjoni għall-
iżvilupp tal-qafas ta' politika għas-sigurtà 
tal-ikel (COM(2010)127) b'attenzjoni 
speċifika għall-iżgurar li l-użu tal-miżuri 
tal-PAK ma jipperikolax il-kapaċità tal-
produzzjoni tal-ikel u s-sigurtà tal-ikel 
għaż-żmien twil tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u l-abilità ta' dawk il-
popolazzjonijiet li jitmgħu lilhom 
infushom, filwaqt li josserva l-obbligi tal-
Koerenza Politika għall-Iżvilupp skont l-
Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex tiżgura kundizzjonijiet uniformi 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament u biex tevita kompetizzjoni 
inġusta jew diskriminazzjoni fost il-
bdiewa, il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta': 
l-iffissar tal-limitu massimu nazzjonali 
annwali għall-iskema ta’ pagament bażiku; 
l-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjonijiet għall-allokazzjoni tad-
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
miżuri fir-rigward tar-riverżjoni tad-
drittijiet għall-pagament mhux attivati 
għar-riserva nazzjonali; l-adozzjoni tar-
rekwiżiti relatati man-notifika ta' 

(5) Sabiex tiżgura kundizzjonijiet uniformi 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament u biex tevita kompetizzjoni 
inġusta jew diskriminazzjoni fost il-
bdiewa, il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta': 
l-iffissar tal-limitu massimu nazzjonali 
annwali għall-iskema ta’ pagament bażiku; 
l-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjonijiet għall-allokazzjoni tad-
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
miżuri fir-rigward tar-riverżjoni tad-
drittijiet għall-pagament mhux attivati 
għar-riserva nazzjonali; l-adozzjoni tar-
rekwiżiti relatati man-notifika ta' 



AM\905018MT.doc 9/173 PE491.238v01-00

MT

trasferiment tad-drittijiet għall-pagament 
lill-awtoritajiet nazzjonali u d-dati ta’ 
skadenza li fihom għandha sseħħ notifika 
bħal din; l-istabbilment ta’ limitu massimu 
annwali għall-pagament għall-prassi 
agrikoli li huma benefiċjali għall-klima u l-
ambjent; l-istipular tal-limitu massimu 
annwali għall-pagament għal żoni 
b’restrizzjonijiet naturali; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament 
għall-bdiewa żgħażagħ; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament 
għall-appoġġ akkoppjat volontarju; l-
adozzjoni ta’ regoli dwar il-proċedura 
għall-valutazzjoni u l-approvazzjoni ta’ 
deċiżjonijiet fil-qafas tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju; l-adozzjoni ta’ regoli dwar il-
proċedura tal-awtorizzazzjoni u n-notifiki 
għall-produtturi relatati mal-
awtorizzazzjoni tal-art u l-varjetajiet għall-
finijiet tal-pagament speċifiku għall-uċuħ 
tar-raba' tal-qoton; il-provvediment għal 
regoli dwar il-kalkolu tat-tnaqqis tal-
ammont tal-pagament speċifiku għall-uċuħ 
tar-raba' tal-qoton; l-adozzjoni ta’ regoli li 
jirrigwardaw rekwiżiti ġenerali ta' notifika. 
Dawk is-setgħat għandhom ikunu 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.

trasferiment tad-drittijiet għall-pagament 
lill-awtoritajiet nazzjonali u d-dati ta’ 
skadenza li fihom għandha sseħħ notifika 
bħal din; l-istabbilment ta’ limitu massimu 
annwali għall-pagament għall-prassi 
agrikoli li huma benefiċjali għall-klima u l-
ambjent; l-istipular tal-limitu massimu 
annwali għall-pagament għal żoni 
b’restrizzjonijiet naturali; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament 
għall-bdiewa żgħażagħ; l-adozzjoni ta’ 
regoli dwar il-proċedura tal-
awtorizzazzjoni u n-notifiki għall-
produtturi relatati mal-awtorizzazzjoni tal-
art u l-varjetajiet għall-finijiet tal-pagament 
speċifiku għall-uċuħ tar-raba' tal-qoton; il-
provvediment għal regoli dwar il-kalkolu 
tat-tnaqqis tal-ammont tal-pagament 
speċifiku għall-uċuħ tar-raba' tal-qoton; l-
adozzjoni ta’ regoli li jirrigwardaw 
rekwiżiti ġenerali ta' notifika. Dawk is-
setgħat għandhom ikunu 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.

Or. en

Emenda 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex tiżgura kundizzjonijiet uniformi (5) Sabiex tiżgura kundizzjonijiet uniformi 
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għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament u biex tevita kompetizzjoni 
inġusta jew diskriminazzjoni fost il-
bdiewa, il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta': 
l-iffissar tal-limitu massimu nazzjonali 
annwali għall-iskema ta’ pagament bażiku; 
l-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjonijiet għall-allokazzjoni tad-
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
miżuri fir-rigward tar-riverżjoni tad-
drittijiet għall-pagament mhux attivati 
għar-riserva nazzjonali; l-adozzjoni tar-
rekwiżiti relatati man-notifika ta' 
trasferiment tad-drittijiet għall-pagament 
lill-awtoritajiet nazzjonali u d-dati ta’ 
skadenza li fihom għandha sseħħ notifika 
bħal din; l-istabbilment ta’ limitu massimu 
annwali għall-pagament għall-prassi 
agrikoli li huma benefiċjali għall-klima u l-
ambjent; l-istipular tal-limitu massimu 
annwali għall-pagament għal żoni 
b’restrizzjonijiet naturali; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament 
għall-bdiewa żgħażagħ; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament 
għall-appoġġ akkoppjat volontarju; l-
adozzjoni ta’ regoli dwar il-proċedura 
għall-valutazzjoni u l-approvazzjoni ta’ 
deċiżjonijiet fil-qafas tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju; l-adozzjoni ta’ regoli dwar il-
proċedura tal-awtorizzazzjoni u n-notifiki 
għall-produtturi relatati mal-
awtorizzazzjoni tal-art u l-varjetajiet 
għall-finijiet tal-pagament speċifiku 
għall-uċuħ tar-raba' tal-qoton; il-
provvediment għal regoli dwar il-kalkolu 
tat-tnaqqis tal-ammont tal-pagament 
speċifiku għall-uċuħ tar-raba' tal-qoton; l-
adozzjoni ta’ regoli li jirrigwardaw 
rekwiżiti ġenerali ta' notifika. Dawk is-
setgħat għandhom ikunu 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’ 

għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament u biex tevita kompetizzjoni 
inġusta jew diskriminazzjoni fost il-
bdiewa, il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta': 
l-iffissar tal-limitu massimu nazzjonali 
annwali għall-iskema ta’ pagament bażiku; 
l-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjonijiet għall-allokazzjoni tad-
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
miżuri fir-rigward tar-riverżjoni tad-
drittijiet għall-pagament mhux attivati 
għar-riserva nazzjonali; l-adozzjoni tar-
rekwiżiti relatati man-notifika ta' 
trasferiment tad-drittijiet għall-pagament 
lill-awtoritajiet nazzjonali u d-dati ta’ 
skadenza li fihom għandha sseħħ notifika 
bħal din; l-istabbilment ta’ limitu massimu 
annwali għall-pagament għall-prassi 
agrikoli li huma benefiċjali għall-klima u l-
ambjent; l-istipular tal-limitu massimu 
annwali għall-pagament għal żoni 
b’restrizzjonijiet naturali; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament 
għall-bdiewa żgħażagħ; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament 
għall-appoġġ akkoppjat volontarju; l-
adozzjoni ta’ regoli dwar il-proċedura 
għall-valutazzjoni u l-approvazzjoni ta’ 
deċiżjonijiet fil-qafas tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju; il-provvediment għal regoli 
dwar il-kalkolu tat-tnaqqis tal-ammont tal-
pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' tal-
qoton; l-adozzjoni ta’ regoli li jirrigwardaw 
rekwiżiti ġenerali ta' notifika. Dawk is-
setgħat għandhom ikunu 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.
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implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 121
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex tiżgura kundizzjonijiet uniformi 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament u biex tevita kompetizzjoni 
inġusta jew diskriminazzjoni fost il-
bdiewa, il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta': 
l-iffissar tal-limitu massimu nazzjonali 
annwali għall-iskema ta’ pagament bażiku; 
l-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjonijiet għall-allokazzjoni tad-
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
miżuri fir-rigward tar-riverżjoni tad-
drittijiet għall-pagament mhux attivati 
għar-riserva nazzjonali; l-adozzjoni tar-
rekwiżiti relatati man-notifika ta' 
trasferiment tad-drittijiet għall-pagament 
lill-awtoritajiet nazzjonali u d-dati ta’ 
skadenza li fihom għandha sseħħ notifika 
bħal din; l-istabbilment ta’ limitu massimu 
annwali għall-pagament għall-prassi 
agrikoli li huma benefiċjali għall-klima u l-
ambjent; l-istipular tal-limitu massimu 
annwali għall-pagament għal żoni 
b’restrizzjonijiet naturali; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament 
għall-bdiewa żgħażagħ; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament 
għall-appoġġ akkoppjat volontarju; l-
adozzjoni ta’ regoli dwar il-proċedura 
għall-valutazzjoni u l-approvazzjoni ta’ 
deċiżjonijiet fil-qafas tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju; l-adozzjoni ta’ regoli dwar il-
proċedura tal-awtorizzazzjoni u n-notifiki 
għall-produtturi relatati mal-

(5) Sabiex tiżgura kundizzjonijiet uniformi 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament u biex tevita kompetizzjoni 
inġusta jew diskriminazzjoni fost il-
bdiewa, il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta': 
l-iffissar tal-limitu massimu nazzjonali 
annwali għall-iskema ta’ pagament bażiku; 
l-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjonijiet għall-allokazzjoni tad-
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
miżuri fir-rigward tar-riverżjoni tad-
drittijiet għall-pagament mhux attivati 
għar-riserva nazzjonali; l-adozzjoni tar-
rekwiżiti relatati man-notifika ta' 
trasferiment tad-drittijiet għall-pagament 
lill-awtoritajiet nazzjonali u d-dati ta’ 
skadenza li fihom għandha sseħħ notifika 
bħal din; l-istabbilment ta’ limitu massimu 
annwali għall-pagament għall-prassi 
agrikoli li huma benefiċjali għall-klima u l-
ambjent; l-istipular tal-limitu massimu 
annwali għall-pagament għal żoni 
b’restrizzjonijiet naturali; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament 
għall-bdiewa żgħażagħ; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament 
għall-appoġġ akkoppjat volontarju; l-
adozzjoni ta’ regoli dwar il-proċedura 
għall-valutazzjoni u l-approvazzjoni ta’ 
deċiżjonijiet fil-qafas tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju; il-provvediment għal regoli 
dwar il-kalkolu tat-tnaqqis tal-ammont tal-
pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' tal-



PE491.238v01-00 12/173 AM\905018MT.doc

MT

awtorizzazzjoni tal-art u l-varjetajiet 
għall-finijiet tal-pagament speċifiku 
għall-uċuħ tar-raba' tal-qoton; il-
provvediment għal regoli dwar il-kalkolu 
tat-tnaqqis tal-ammont tal-pagament 
speċifiku għall-uċuħ tar-raba' tal-qoton; l-
adozzjoni ta’ regoli li jirrigwardaw 
rekwiżiti ġenerali ta' notifika. Dawk is-
setgħat għandhom ikunu 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.

qoton; l-adozzjoni ta’ regoli li jirrigwardaw 
rekwiżiti ġenerali ta' notifika. Dawk is-
setgħat għandhom ikunu 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.

Or. en

Emenda 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex tiżgura kundizzjonijiet uniformi 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament u biex tevita kompetizzjoni 
inġusta jew diskriminazzjoni fost il-
bdiewa, il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta': 
l-iffissar tal-limitu massimu nazzjonali 
annwali għall-iskema ta’ pagament bażiku; 
l-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjonijiet għall-allokazzjoni tad-
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
miżuri fir-rigward tar-riverżjoni tad-
drittijiet għall-pagament mhux attivati 
għar-riserva nazzjonali; l-adozzjoni tar-
rekwiżiti relatati man-notifika ta' 
trasferiment tad-drittijiet għall-pagament 
lill-awtoritajiet nazzjonali u d-dati ta’ 
skadenza li fihom għandha sseħħ notifika 
bħal din; l-istabbilment ta’ limitu massimu 

(5) Sabiex tiżgura kundizzjonijiet uniformi 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament u biex tevita kompetizzjoni 
inġusta jew diskriminazzjoni fost il-
bdiewa, il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta': 
l-iffissar tal-limitu massimu nazzjonali 
annwali għall-iskema ta’ pagament bażiku; 
l-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjonijiet għall-allokazzjoni tad-
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
miżuri fir-rigward tar-riverżjoni tad-
drittijiet għall-pagament mhux attivati 
għar-riserva nazzjonali; l-adozzjoni tar-
rekwiżiti relatati man-notifika ta' 
trasferiment tad-drittijiet għall-pagament 
lill-awtoritajiet nazzjonali u d-dati ta’ 
skadenza li fihom għandha sseħħ notifika 
bħal din; l-istabbilment ta’ limitu massimu 
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annwali għall-pagament għall-prassi 
agrikoli li huma benefiċjali għall-klima u l-
ambjent; l-istipular tal-limitu massimu 
annwali għall-pagament għal żoni 
b’restrizzjonijiet naturali; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament 
għall-bdiewa żgħażagħ; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament 
għall-appoġġ akkoppjat volontarju; l-
adozzjoni ta’ regoli dwar il-proċedura 
għall-valutazzjoni u l-approvazzjoni ta’ 
deċiżjonijiet fil-qafas tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju;  l-adozzjoni ta’ regoli dwar il-
proċedura għall-valutazzjoni u l-
approvazzjoni ta’ deċiżjonijiet fil-qafas tal-
appoġġ akkoppjat volontarju; l-adozzjoni 
ta’ regoli dwar il-proċedura tal-
awtorizzazzjoni u n-notifiki għall-
produtturi relatati mal-awtorizzazzjoni tal-
art u l-varjetajiet għall-finijiet tal-
pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' 
tal-qoton; il-provvediment għal regoli dwar 
il-kalkolu tat-tnaqqis tal-ammont tal-
pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba' tal-
qoton; l-adozzjoni ta’ regoli li jirrigwardaw 
rekwiżiti ġenerali ta' notifika. Dawk is-
setgħat għandhom ikunu 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.

annwali għall-pagament għall-prassi 
agrikoli li huma benefiċjali għall-klima u l-
ambjent; l-istipular tal-limitu massimu 
annwali għal pagament volontarju għal 
żoni b’restrizzjonijiet naturali; l-istipular 
tal-limitu massimu annwali għal pagament 
volontarju għall-bdiewa żgħażagħ; l-
istipular tal-limitu massimu annwali għall-
pagament għall-appoġġ akkoppjat 
volontarju; l-adozzjoni ta’ regoli dwar il-
proċedura għall-valutazzjoni u l-
approvazzjoni ta’ deċiżjonijiet fil-qafas tal-
appoġġ akkoppjat volontarju;  l-adozzjoni 
ta’ regoli dwar il-proċedura għall-
valutazzjoni u l-approvazzjoni ta’ 
deċiżjonijiet fil-qafas tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju; l-adozzjoni ta’ regoli dwar il-
proċedura tal-awtorizzazzjoni u n-notifiki 
għall-produtturi relatati mal-
awtorizzazzjoni tal-art u l-varjetajiet għall-
finijiet ta' pagament temporanju speċifiku 
għall-uċuħ tar-raba' tal-qoton; il-
provvediment għal regoli dwar il-kalkolu 
tat-tnaqqis tal-ammont tal-pagament 
speċifiku għall-uċuħ tar-raba' tal-qoton; l-
adozzjoni ta’ regoli li jirrigwardaw 
rekwiżiti ġenerali ta' notifika. Dawk is-
setgħat għandhom ikunu 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.

Or. de

Emenda 123
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex tiżgura kundizzjonijiet uniformi 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament u biex tevita kompetizzjoni 
inġusta jew diskriminazzjoni fost il-
bdiewa, il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta': 
l-iffissar tal-limitu massimu nazzjonali 
annwali għall-iskema ta’ pagament bażiku; 
l-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjonijiet għall-allokazzjoni tad-
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
miżuri fir-rigward tar-riverżjoni tad-
drittijiet għall-pagament mhux attivati 
għar-riserva nazzjonali; l-adozzjoni tar-
rekwiżiti relatati man-notifika ta' 
trasferiment tad-drittijiet għall-pagament 
lill-awtoritajiet nazzjonali u d-dati ta’ 
skadenza li fihom għandha sseħħ notifika 
bħal din; l-istabbilment ta’ limitu massimu 
annwali għall-pagament għall-prassi 
agrikoli li huma benefiċjali għall-klima u l-
ambjent; l-istipular tal-limitu massimu 
annwali għall-pagament għal żoni 
b’restrizzjonijiet naturali; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament 
għall-bdiewa żgħażagħ; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament 
għall-appoġġ akkoppjat volontarju; l-
adozzjoni ta’ regoli dwar il-proċedura 
għall-valutazzjoni u l-approvazzjoni ta’ 
deċiżjonijiet fil-qafas tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju; l-adozzjoni ta’ regoli dwar il-
proċedura tal-awtorizzazzjoni u n-notifiki 
għall-produtturi relatati mal-
awtorizzazzjoni tal-art u l-varjetajiet għall-
finijiet tal-pagament speċifiku għall-uċuħ 
tar-raba' tal-qoton; il-provvediment għal 
regoli dwar il-kalkolu tat-tnaqqis tal-
ammont tal-pagament speċifiku għall-uċuħ 
tar-raba' tal-qoton; l-adozzjoni ta’ regoli li 
jirrigwardaw rekwiżiti ġenerali ta' notifika. 
Dawk is-setgħat għandhom ikunu 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-

(5) Sabiex tiżgura kundizzjonijiet uniformi 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament u biex tevita kompetizzjoni 
inġusta jew diskriminazzjoni fost il-
bdiewa, il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta': 
l-iffissar tal-limitu massimu nazzjonali 
annwali għall-iskema ta’ pagament bażiku; 
l-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjonijiet għall-allokazzjoni tad-
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
miżuri fir-rigward tar-riverżjoni tad-
drittijiet għall-pagament mhux attivati 
għar-riserva nazzjonali; l-adozzjoni tar-
rekwiżiti relatati man-notifika ta' 
trasferiment tad-drittijiet għall-pagament 
lill-awtoritajiet nazzjonali u d-dati ta’ 
skadenza li fihom għandha sseħħ notifika 
bħal din; l-istabbilment ta’ limitu massimu 
annwali għall-pagament għall-prassi 
agrikoli li huma benefiċjali għall-klima u l-
ambjent; l-istipular tal-limitu massimu 
annwali għall-pagament għal żoni 
b’restrizzjonijiet naturali; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament 
għall-bdiewa żgħażagħ u għall-bdiewa 
ġooda; l-istipular tal-limitu massimu 
annwali għall-pagament għall-appoġġ 
akkoppjat volontarju; l-adozzjoni ta’ regoli 
dwar il-proċedura għall-valutazzjoni u l-
approvazzjoni ta’ deċiżjonijiet fil-qafas tal-
appoġġ akkoppjat volontarju; l-adozzjoni 
ta’ regoli dwar il-proċedura tal-
awtorizzazzjoni u n-notifiki għall-
produtturi relatati mal-awtorizzazzjoni tal-
art u l-varjetajiet għall-finijiet tal-pagament 
speċifiku għall-uċuħ tar-raba' tal-qoton; il-
provvediment għal regoli dwar il-kalkolu 
tat-tnaqqis tal-ammont tal-pagament 
speċifiku għall-uċuħ tar-raba' tal-qoton; l-
adozzjoni ta’ regoli li jirrigwardaw 
rekwiżiti ġenerali ta' notifika. Dawk is-
setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
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prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni.

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.

Or. en

Emenda 124
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Is-sistime avvanzati ta' biedja 
sostenibbli għandhom jiġu trattati bħala 
progress, jiġifieri l-linji gwida u l-miri 
għall-futur għandhom ikunu s-sistemi tal-
biedja bi prattiki li jmorru lil hinn mir-
regoli ta' transkonformità bażika tar-
Regolament (UE) Nru ... [HZR] u li 
jipprogressaw kontinwamew biex itejbu l-
ġestjoni tan-nutrijenti, iċ-ċikli tal-ilma u 
l-flussi tal-enerġija, sabiex inaqqsu l-
ħsara ambjentali u l-ħela ta' riżorsi mhux 
rinovabbli u jżommu grad għoli ta' 
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba', tal-
annimali u diversifikazzjoni naturali.

Or. en

Emenda 125
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Sistemi ta' biedja mhux sostenibbli: 
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prattiki tal-biedja u tat-trobbija tal-
annimali li sistematikament jiksru b'mod 
serju r-regoli ta' transkonformità fl-
oqsam tal-ambjent u tas-saħħa pubblika, 
tal-annimali u tal-pjanti – minħabba 
ġestjoni insuffiċjenti tan-nutrijenti u 
tniġġis konsegwenti tal-ilma, peress li d-
densitajiet f'termini ta' bhejjem ikunu 
għoljin ħafna għall-ettari disponibbli, 
dipendenza għolja fuq l-enerġija esterna, 
il-bijoċidi, l-antibijotiċi, l-ilma u l-użu 
tan-nutrijenti – tali sistemi għandhom 
jiġu esklużi mill-għajnuna tal-PAK.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tali sistemi intrinsikament mhux sostenibbli li jipproduċu spejjeż addizzjonali esternalizzati 
addizzjonali għas-soċjetà u l-baġit tal-PAK jew tal-UE għandhom jiġu esklużi mill-għajnuna 
tal-Komunità.  Referenza: Transkonformità kif definita fit-Titolu VI u l-anness II tar-
Regolament (UE) Nru. .. [HZR].

Emenda 126
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Fejn ikun meħtieġ għal raġunijiet 
importanti ħafna ta’ urġenza, f’każijiet 
ġustifikati kif imiss relatati ma’ miżuri 
eċċezzjonali ta’ ġestjoni, maħsubin biex 
isolvu problemi urġenti u imprevisti li 
jseħħu fi Stat Membru wieħed jew aktar, il-
Kummissjoni għandha tadotta minnufih l-
atti ta’ implimentazzjoni applikabbli.

(6) Fejn ikun meħtieġ għal raġunijiet 
importanti ħafna ta’ urġenza, f’każijiet 
ġustifikati kif imiss relatati ma’ miżuri 
eċċezzjonali ta’ ġestjoni, maħsubin biex 
isolvu problemi urġenti u imprevisti li 
jseħħu fi Stat Membru wieħed jew aktar, il-
Kummissjoni għandha tadotta minnufih l-
atti delegati applikabbli.

Or. de

Emenda 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Biex titqies leġiżlazzjoni ġdida dwar 
skemi ta’ appoġġ li jistgħu jkunu adottati 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħa biex l-atti delegati 
jiġi adottati skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni għall-fini tal-emendar tal-
lista ta’ skemi ta’ appoġġ koperta b'dan 
ir-Regolament.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

As the scope is a key element of this Regulation, any changes must be made through the 
ordinary legislative procedure.

Emenda 128
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Biex titqies leġiżlazzjoni ġdida dwar 
skemi ta’ appoġġ li jistgħu jkunu adottati 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħa biex l-atti delegati 
jiġi adottati skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni għall-fini tal-emendar tal-
lista ta’ skemi ta’ appoġġ koperta b'dan 
ir-Regolament.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kampt ta' applikazzjoni huwa aspett prinċipali tar-Regolament u għandu jiġi emendat biss 
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permezz ta' att bażiku.

Emenda 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Biex titqies leġiżlazzjoni ġdida dwar 
skemi ta’ appoġġ li jistgħu jkunu adottati 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħa biex l-atti delegati 
jiġi adottati skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni għall-fini tal-emendar tal-
lista ta’ skemi ta’ appoġġ koperta b'dan 
ir-Regolament.

imħassar

Or. es

Emenda 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex jitqiesu elementi ġodda speċifiċi u 
biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
istipular ta’ aktar definizzjonijiet dwar l-
aċċess għall-appoġġ skont dan ir-
Regolament, u jiġi stabbilit qafas li fih l-
Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-
attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li b'mod naturali jinżammu fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni 
kif ukoll il-kriterji li jridu jilħqu l-bdiewa 

(9) Biex jitqiesu elementi ġodda speċifiċi u 
biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
istipular tal-kriterji biex tiġi determinata l-
predominanza ta' ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor fir-rigward tal-bwar 
permanenti.  Dan ir-Regolament għandu 
jistabbilixxi l-qafas li fih l-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu kemm l-attivitajiet 
minimi li għandhom jitwettqu f’żoni li 
b'mod naturali jinżammu fi stat tajjeb għar-
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biex jitqies li rrispettaw l-obbligu taż-
żamma taż-żona agrikola fi stat tajjeb 
għall-produzzjoni u l-kriterju biex tiġi 
determinata l-predominanza ta' ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor fir-rigward tal-bwar 
permanenti.

ragħa jew għall-kultivazzjoni kif ukoll il-
kriterji li jridu jilħqu l-bdiewa biex jitqies li 
rrispettaw l-obbligu taż-żamma taż-żona 
agrikola fi stat tajjeb għall-produzzjoni 

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija konformi mat-tibdil propost fl-Artikolu 4.

Emenda 131
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex jitqiesu elementi ġodda speċifiċi u 
biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
istipular ta’ aktar definizzjonijiet dwar l-
aċċess għall-appoġġ skont dan ir-
Regolament, u jiġi stabbilit qafas li fih l-
Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-
attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li b'mod naturali jinżammu fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni 
kif ukoll il-kriterji li jridu jilħqu l-bdiewa 
biex jitqies li rrispettaw l-obbligu taż-
żamma taż-żona agrikola fi stat tajjeb 
għall-produzzjoni u l-kriterju biex tiġi 
determinata l-predominanza ta' ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor fir-rigward tal-bwar 
permanenti.

(9) Biex jitqiesu elementi ġodda speċifiċi u 
biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
istipular tal-kriterji biex tiġi determinata l-
predominanza ta' ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor fir-rigward tal-bwar 
permanenti.  Dan ir-Regolament għandu 
jistabbilixxi l-qafas li fih l-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu kemm l-attivitajiet 
minimi li għandhom jitwettqu f’żoni li 
b'mod naturali jinżammu fi stat tajjeb għar-
ragħa jew għall-kultivazzjoni kif ukoll il-
kriterji li jridu jilħqu l-bdiewa biex jitqies li 
rrispettaw l-obbligu taż-żamma taż-żona 
agrikola fi stat tajjeb għall-produzzjoni 

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Ir-regolamentazzjoni tal-kwistjonijiet prinċipali għandha ssir permezz atti bażiċi u mhux 
permezz ta' atti delegati tal-Kummissjoni.

Emenda 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex jitqiesu elementi ġodda speċifiċi u 
biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
istipular ta’ aktar definizzjonijiet dwar l-
aċċess għall-appoġġ skont dan ir-
Regolament, u jiġi stabbilit qafas li fih l-
Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-
attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li b'mod naturali jinżammu fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni 
kif ukoll il-kriterji li jridu jilħqu l-bdiewa 
biex jitqies li rrispettaw l-obbligu taż-
żamma taż-żona agrikola fi stat tajjeb 
għall-produzzjoni u l-kriterju biex tiġi 
determinata l-predominanza ta' ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor fir-rigward tal-bwar 
permanenti.

(9) Biex jitqiesu elementi ġodda speċifiċi u 
biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
istipular tal-kriterji biex tiġi determinata l-
predominanza ta' ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor fir-rigward tal-bwar 
permanenti.  Dan ir-Regolament għandu 
jistabbilixxi l-qafas li fih l-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu kemm l-attivitajiet 
minimi li għandhom jitwettqu f’żoni li 
b'mod naturali jinżammu fi stat tajjeb għar-
ragħa jew għall-kultivazzjoni kif ukoll il-
kriterji li jridu jilħqu l-bdiewa biex jitqies li 
rrispettaw l-obbligu taż-żamma taż-żona 
agrikola fi stat tajjeb għall-produzzjoni 

Or. es

Emenda 133
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 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex jitqiesu elementi ġodda 
speċifiċi u biex tkun garantita l-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-benefiċjarji, is-setgħa biex 
l-atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
istipular ta’ aktar definizzjonijiet dwar l-
aċċess għall-appoġġ skont dan ir-
Regolament, u jiġi stabbilit qafas li fih l-
Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-
attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li b'mod naturali jinżammu fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni 
kif ukoll il-kriterji li jridu jilħqu l-bdiewa 
biex jitqies li rrispettaw l-obbligu taż-
żamma taż-żona agrikola fi stat tajjeb 
għall-produzzjoni u l-kriterju biex tiġi 
determinata l-predominanza ta' ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor fir-rigward tal-bwar 
permanenti.

(9) Biex jitqiesu elementi ġodda speċifiċi u 
biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
istipular tal-qafas li fih l-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu l-attivitajiet minimi 
li għandhom jitwettqu f’żoni li b'mod 
naturali jinżammu fi stat tajjeb għar-ragħa 
jew għall-kultivazzjoni kif ukoll il-kriterji 
li jridu jilħqu l-bdiewa biex jitqies li 
rrispettaw l-obbligu taż-żamma taż-żona 
agrikola fi stat tajjeb għall-produzzjoni –
jiġifieri, kwalunkwe art meħuda minn 
raba' li jinħarat, bwar permanenti jew 
uċuħ tar-raba' permanenti.

Or. it

Emenda 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex jitqiesu elementi ġodda speċifiċi u 
biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
istipular ta’ aktar definizzjonijiet dwar l-
aċċess għall-appoġġ skont dan ir-
Regolament, u jiġi stabbilit qafas li fih l-
Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-
attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li b'mod naturali jinżammu fi stat 

(9) Biex jitqiesu elementi ġodda speċifiċi u 
biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
istipular ta’ aktar definizzjonijiet dwar l-
aċċess għall-appoġġ skont dan ir-
Regolament, u jiġi stabbilit qafas li fih l-
Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-
attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li b'mod naturali jinżammu fi stat 
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tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni 
kif ukoll il-kriterji li jridu jilħqu l-bdiewa 
biex jitqies li rrispettaw l-obbligu taż-
żamma taż-żona agrikola fi stat tajjeb 
għall-produzzjoni u l-kriterju biex tiġi 
determinata l-predominanza ta' ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor fir-rigward tal-bwar 
permanenti.

tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni 
kif ukoll il-kriterji li jridu jilħqu l-bdiewa 
biex jitqies li rrispettaw l-obbligu taż-
żamma taż-żona agrikola fi stat tajjeb 
għall-produzzjoni, jiġifieri, kwalunkwe art 
meħuda minn raba' li jinħarat, bwar 
permanenti jew uċuħ tar-raba' 
permanenti.

Or. en

Emenda 135
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex jitqiesu elementi ġodda speċifiċi u 
biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
istipular ta’ aktar definizzjonijiet dwar l-
aċċess għall-appoġġ skont dan ir-
Regolament, u jiġi stabbilit qafas li fih l-
Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-
attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li b'mod naturali jinżammu fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni 
kif ukoll il-kriterji li jridu jilħqu l-bdiewa 
biex jitqies li rrispettaw l-obbligu taż-
żamma taż-żona agrikola fi stat tajjeb 
għall-produzzjoni u l-kriterju biex tiġi 
determinata l-predominanza ta' ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor fir-rigward tal-bwar 
permanenti.

(9) Biex jitqiesu elementi ġodda speċifiċi u 
biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
istipular ta’ aktar definizzjonijiet dwar l-
aċċess għall-appoġġ skont dan ir-
Regolament, u jiġi stabbilit qafas li fih l-
Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-
attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li b'mod naturali jinżammu fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni 
kif ukoll il-kriterji li jridu jilħqu l-bdiewa 
biex jitqies li rrispettaw l-obbligu taż-
żamma taż-żona agrikola fi stat tajjeb 
għall-produzzjoni, jiġifieri, kwalunkwe art 
meħuda minn raba' li jinħarat, mergħat 
permanenti jew uċuħ tar-raba' 
permanenti.

Or. en

Emenda 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
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La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex jitqiesu elementi ġodda speċifiċi u 
biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
istipular ta’ aktar definizzjonijiet dwar l-
aċċess għall-appoġġ skont dan ir-
Regolament, u jiġi stabbilit qafas li fih l-
Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-
attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li b'mod naturali jinżammu fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni 
kif ukoll il-kriterji li jridu jilħqu l-bdiewa 
biex jitqies li rrispettaw l-obbligu taż-
żamma taż-żona agrikola fi stat tajjeb 
għall-produzzjoni u l-kriterju biex tiġi 
determinata l-predominanza ta' ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor fir-rigward tal-bwar 
permanenti.

(9) Biex jitqiesu elementi ġodda speċifiċi u 
biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
istipular ta’ aktar definizzjonijiet dwar l-
aċċess għall-appoġġ skont dan ir-
Regolament, u jiġi stabbilit qafas li fih l-
Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-
attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li b'mod naturali jinżammu fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni 
kif ukoll il-kriterji li jridu jilħqu l-bdiewa 
biex jitqies li rrispettaw l-obbligu taż-
żamma taż-żona agrikola fi stat tajjeb 
għall-produzzjoni u l-kriterju biex tiġi 
determinata l-predominanza ta' ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor fir-rigward tal-bwar 
u l-mergħat permanenti u l-uċuħ tar-raba' 
permanenti.

Or. en

Emenda 137
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Bil-għan li jkun żgurat li l-ammonti 
għall-finanzjament tal-PAK ikunu 
konformi mal-limiti massimi annwali 
stabbiliti fl-Artikolu 16(1) tar-Regolament 
(UE) Nru [...] [HZR], għandu jinżamm 
aġġustament tal-livell ta’ appoġġ dirett 

(11) Bil-għan li jkun żgurat li l-ammonti 
għall-finanzjament tal-PAK ikunu 
konformi mal-limiti massimi annwali 
stabbiliti fl-Artikolu 16(1) tar-Regolament 
(UE) Nru [...] [HZR], għandu jinżamm 
aġġustament tal-livell ta’ appoġġ dirett 
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f’kull sena kalendarja. L-aġġustament tal-
pagamenti diretti għandu jkun applikat 
biss għal pagamenti li għandhom 
jingħataw lill-bdiewa f’aktar minn 
EUR 5 000 fis-sena kalendarja 
korrispondenti. Filwaqt li jitqiesu l-livelli 
ta’ pagamenti diretti lill-bdiewa fil-
Bulgarija u fir-Rumanija fil-qafas tal-
applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta’ 
introduzzjoni progressiva għall-pagamenti 
diretti kollha mogħtija f’dawk l-Istati 
Membri, dan l-istrument ta’ dixxiplina 
finanzjarja għandu japplika biss f’dawk l-
Istati Membri mill-1 ta’ Jannar 2016.

f’kull sena kalendarja. Filwaqt li jitqiesu l-
livelli ta’ pagamenti diretti lill-bdiewa fil-
Bulgarija u fir-Rumanija fil-qafas tal-
applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta’ 
introduzzjoni progressiva għall-pagamenti 
diretti kollha mogħtija f’dawk l-Istati 
Membri, dan l-istrument ta’ dixxiplina 
finanzjarja għandu japplika biss f’dawk l-
Istati Membri mill-1 ta’ Jannar 2016.

Or. en

Emenda 138
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Bil-għan li jkun żgurat li l-ammonti 
għall-finanzjament tal-PAK ikunu 
konformi mal-limiti massimi annwali 
stabbiliti fl-Artikolu 16(1) tar-Regolament 
(UE) Nru [...] [HZR], għandu jinżamm 
aġġustament tal-livell ta’ appoġġ dirett 
f’kull sena kalendarja. L-aġġustament tal-
pagamenti diretti għandu jkun applikat biss 
għal pagamenti li għandhom jingħataw lill-
bdiewa f’aktar minn EUR 5 000 fis-sena 
kalendarja korrispondenti. Filwaqt li 
jitqiesu l-livelli ta’ pagamenti diretti lill-
bdiewa fil-Bulgarija u fir-Rumanija fil-
qafas tal-applikazzjoni tal-mekkaniżmu 
ta’ introduzzjoni progressiva għall-
pagamenti diretti kollha mogħtija f’dawk 
l-Istati Membri, dan l-istrument ta’ 
dixxiplina finanzjarja għandu japplika 
biss f’dawk l-Istati Membri mill-
1 ta’ Jannar 2016.

(11) Bil-għan li jkun żgurat li l-ammonti 
għall-finanzjament tal-PAK ikunu 
konformi mal-limiti massimi annwali 
stabbiliti fl-Artikolu 16(1) tar-Regolament 
(UE) Nru [...] [HZR], għandu jinżamm 
aġġustament tal-livell ta’ appoġġ dirett 
f’kull sena kalendarja. L-aġġustament tal-
pagamenti diretti għandu jkun applikat biss 
għal pagamenti li għandhom jingħataw lill-
bdiewa f’aktar minn EUR 5 000 fis-sena 
kalendarja korrispondenti.
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Or. bg

Emenda 139
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza mill-applikazzjoni tad-
diversi skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa uriet 
li, f'għadd ta' każijiet, l-appoġġ ingħata lill-
benefiċjari li l-fini tan-negozju tagħhom 
ma kinitx immirata lejn l-attività agrikola, 
jew kienet immirata b’mod marġinali biss, 
bħall-ajruporti, il-kumpaniji ferrovjarji,
il-kumpaniji ta’ proprjetà immobbli u l-
kumpaniji ta’ ġestjoni tal-grawnds tal-
isports. Biex jiżguraw l-immirar aħjar tal-
appoġġ, l-Istati Membri għandhom jevitaw 
li jagħtu pagamenti diretti lil persuni fiżiċi 
u ġuridiċi bħal dawn. Il-bdiewa part-time 
żgħar jikkontribwixxu direttament għall-
vitalità taż-żoni rurali, u għalhekk ma 
għandhomx jiċċaħdu milli jingħataw 
pagamenti diretti.

(13) L-esperjenza mill-applikazzjoni tad-
diversi skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa uriet 
li, f'għadd ta' każijiet, l-appoġġ ingħata lil 
persuni fiżiċi u ġuridiċi li l-fini tan-
negozju tagħhom ma kinitx immirata lejn l-
attività agrikola, jew kienet immirata 
b’mod marġinali biss. Biex jiżguraw l-
immirar aħjar tal-appoġġ u biex jirriflettu 
realtajiet nazzjonali mill-qrib kemm jista’ 
jkun, huwa importanti li r-responsabilità 
għad-definizzjoni ta’ "bidwi attiv" 
tingħata lill-Istati Membri. Huma, 
għalhekk, għandhom jevitaw li jagħtu 
pagamenti diretti lil entitajiet bħalma 
huma kumpaniji tat-trasport, ajruporti,
kumpaniji ta’ proprjetà immobbli, 
kumpaniji ta’ ġestjoni tal-grawnds tal-
isports, operaturi ta’ siti tal-kampijiet u 
kumpaniji tal-minieri, sakemm tali 
entitajiet ma jistgħux jippruvaw li 
jissodisfaw il-kriterji għad-definizzjoni 
bħala bdiewa attivi. Għalkemm l-Istati 
Membri għandhom jiddeċiedu jekk l-
entitajiet jistgħux jirċievu pagamenti 
diretti, l-entitaljiet imsemmija hawn fuq 
ma jistgħu jiġu esklużi minn pagamenti 
diretti b'mod konkurrenti fl-UE. Il-bdiewa 
part-time żgħar jikkontribwixxu 
direttament għall-vitalità taż-żoni rurali, u 
għalhekk ma għandhomx jiċċaħdu milli 
jingħataw pagamenti diretti sabiex 
tinżamm id-diversità tal-attività agrikola.

Or. en
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Emenda 140
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza mill-applikazzjoni tad-
diversi skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa uriet 
li, f'għadd ta' każijiet, l-appoġġ ingħata lill-
benefiċjari li l-fini tan-negozju tagħhom 
ma kinitx immirata lejn l-attività agrikola, 
jew kienet immirata b’mod marġinali biss, 
bħall-ajruporti, il-kumpaniji ferrovjarji, il-
kumpaniji ta’ proprjetà immobbli u l-
kumpaniji ta’ ġestjoni tal-grawnds tal-
isports. Biex jiżguraw l-immirar aħjar tal-
appoġġ, l-Istati Membri għandhom jevitaw 
li jagħtu pagamenti diretti lil persuni fiżiċi 
u ġuridiċi bħal dawn. Il-bdiewa part-time 
żgħar jikkontribwixxu direttament għall-
vitalità taż-żoni rurali, u għalhekk ma 
għandhomx jiċċaħdu milli jingħataw 
pagamenti diretti.

(13) L-esperjenza mill-applikazzjoni tad-
diversi skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa uriet 
li, f'għadd ta' każijiet, l-appoġġ ingħata lill-
benefiċjari li l-fini tan-negozju tagħhom 
ma kinitx immirata lejn l-attività agrikola, 
jew kienet immirata b’mod marġinali biss, 
bħall-ajruporti, il-kumpaniji ferrovjarji, il-
kumpaniji ta’ proprjetà immobbli u l-
kumpaniji ta’ ġestjoni tal-grawnds tal-
isports. Biex jiżguraw l-immirar aħjar tal-
appoġġ, l-Istati Membri għandhom jevitaw 
li jagħtu pagamenti diretti lil persuni fiżiċi 
u ġuridiċi bħal dawn. Il-bdiewa part-time 
żgħar jikkontribwixxu direttament għall-
vitalità taż-żoni rurali: għalhekk ma 
għandhomx jiċċaħdu milli jingħataw 
pagamenti diretti, sors importanti ta' 
introjtu addizzjonali, speċjalment fiż-żoni 
li jbatu minn żvantaġġi naturali, ħaġa li 
hija ċentrali għas-sostenibilità tal-introjtu 
tal-familja u għall-materja ekonomika u 
soċjali ta' dawk ir-reġjuni.

Or. pt

Emenda 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza mill-applikazzjoni tad-
diversi skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa uriet 
li, f'għadd ta' każijiet, l-appoġġ ingħata lill-
benefiċjari li l-fini tan-negozju tagħhom 
ma kinitx immirata lejn l-attività agrikola, 

(13) L-esperjenza mill-applikazzjoni tad-
diversi skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa uriet 
li, f'għadd ta' każijiet, l-appoġġ ingħata lill-
benefiċjari li l-fini tan-negozju tagħhom 
ma kinitx immirata lejn l-attività agrikola, 
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jew kienet immirata b’mod marġinali biss, 
bħall-ajruporti, il-kumpaniji ferrovjarji, il-
kumpaniji ta’ proprjetà immobbli u l-
kumpaniji ta’ ġestjoni tal-grawnds tal-
isports. Biex jiżguraw l-immirar aħjar tal-
appoġġ, l-Istati Membri għandhom jevitaw 
li jagħtu pagamenti diretti lil persuni fiżiċi 
u ġuridiċi bħal dawn. Il-bdiewa part-time 
żgħar jikkontribwixxu direttament għall-
vitalità taż-żoni rurali, u għalhekk ma 
għandhomx jiċċaħdu milli jingħataw 
pagamenti diretti.

jew kienet immirata b’mod marġinali biss, 
bħall-ajruporti, il-kumpaniji ferrovjarji, il-
kumpaniji ta’ proprjetà immobbli u l-
kumpaniji ta’ ġestjoni tal-grawnds tal-
isports, u/jew li l-art tagħhom ma ntużatx 
għal attivitajiet agrikoli. Biex jiżguraw l-
immirar aħjar tal-appoġġ, l-Istati Membri 
għandhom jevitaw li jagħtu pagamenti 
diretti lil persuni fiżiċi u ġuridiċi bħal dawn
u/jew fir-rigward ta' tali art. Il-bdiewa 
part-time żgħar jikkontribwixxu 
direttament għall-vitalità taż-żoni rurali, u 
għalhekk ma għandhomx jiċċaħdu milli 
jingħataw pagamenti diretti.

Or. en

Emenda 142
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza mill-applikazzjoni tad-
diversi skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa uriet 
li, f'għadd ta' każijiet, l-appoġġ ingħata lill-
benefiċjari li l-fini tan-negozju tagħhom 
ma kinitx immirata lejn l-attività agrikola, 
jew kienet immirata b’mod marġinali biss, 
bħall-ajruporti, il-kumpaniji ferrovjarji, il-
kumpaniji ta’ proprjetà immobbli u l-
kumpaniji ta’ ġestjoni tal-grawnds tal-
isports. Biex jiżguraw l-immirar aħjar tal-
appoġġ, l-Istati Membri għandhom jevitaw
li jagħtu pagamenti diretti lil persuni fiżiċi 
u ġuridiċi bħal dawn. Il-bdiewa part-time 
żgħar jikkontribwixxu direttament għall-
vitalità taż-żoni rurali, u għalhekk ma 
għandhomx jiċċaħdu milli jingħataw 
pagamenti diretti.

(13) L-esperjenza mill-applikazzjoni tad-
diversi skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa uriet 
li, f'għadd ta' każijiet, l-appoġġ ingħata lill-
benefiċjari li l-fini tan-negozju tagħhom 
ma kinitx immirata lejn l-attività agrikola, 
jew kienet immirata b’mod marġinali biss, 
bħall-ajruporti, il-kumpaniji ferrovjarji, il-
kumpaniji ta’ proprjetà immobbli u l-
kumpaniji ta’ ġestjoni tal-grawnds tal-
isports. Biex jiżguraw l-immirar aħjar tal-
appoġġ, l-Istati Membri għandhom 
jingħataw l-opportunità li jeskludu li 
jagħtu pagamenti diretti lil persuni fiżiċi u 
ġuridiċi bħal dawn. Il-bdiewa part-time 
żgħar jikkontribwixxu direttament għall-
vitalità taż-żoni rurali, u għalhekk ma 
għandhomx jiċċaħdu milli jingħataw 
pagamenti diretti.

Or. en
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Emenda 143
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Il-pagamenti diretti għandhom 
ikunu riservati biss għall-bdiewa u għall-
bdiewa ġodda tad-daqsijiet tal-azjendi u s-
setturi kollha jekk dawn jipproduċu b'mod 
attiv ikel u prodotti agrikoli oħra jew/u 
jikkontribwixxu għall-ġestjoni sostenibbli 
tar-riżorsi naturali; l-investituri tal-
kapital fl-art u l-kumpaniji li ma jkunux 
involuti b'mod attiv fil-produzzjoni 
agrikolaa jew fil-ġestjoni tar-riżorsi 
naturali huma esklużi mill-pagamenti 
diretti.

Or. en

Emenda 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Ir-Regolament tal-Kummissjoni 
(KE) Nru 1120/2009 jagħmilha possibbli 
li l-Istati Membri jistabbilixxu kriterji biex 
jiddeċiedi jekk żona agrikola ta' impriża 
titqiesx bħala li qed tintuża b'mod 
predominanti għall-attivitajiet agrikoli. 
Sabiex jitjieb iktar l-immirar tal-
pagamenti diretti, il-bażi legali għall-Istati 
Membri u r-reġjuni biex jeskludu ċerti 
żoni mhux agrikoli mill-pagamenti diretti 
għandha tissaħħaħ u titwessgħa. Barra 
kriterji bħall-intensità, in-natura, it-tul ta' 
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żmien u l-ħin tal-attività mhux agrikola, l-
Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
ikunu jistgħu wkoll jeskludu żoni li huma 
parti minn infrastruttura mhux agrikola 
jew li għandhom funzjoni mhux agrikola.

Or. en

Emenda 145
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Biex ikun evitat piż amministrattiv 
eċċessiv ikkawżat mill-ġestjoni ta’ 
pagamenti ta’ ammonti żgħar, l-Istati 
Membri għandhom b’mod ġenerali 
jibqgħu lura milli jagħtu pagamenti diretti 
fejn il-pagament ikun anqas minn 
EUR 100 jew l-erja eliġibbli tal-impriża li 
għaliha tintalab għajnuna tkun anqas 
minn ettaru. Madankollu, minħabba li l-
istrutturi tal-ekonomiji agrikoli tal-Istati 
Membri jvarjaw konsiderevolment u 
jistgħu jkunu differenti b’mod sinifikanti 
mill-istruttura ta’ azjenda agrikola medja 
fl-Unjoni, l-Istati Membri għandhom 
jitħallew japplikaw livelli ta’ limitu 
minimi li jirriflettu s-sitwazzjoni 
partikolari tagħhom. Minħabba l-
istruttura ta’ biedja speċifika ħafna fir-
reġjuni l-aktar imbiegħda u fil-gżejjer 
minuri tal-Eġew, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jiddeċiedu jekk 
f'dawk ir-reġjuni għandhomx japplikaw 
xi livell minimu ta’ limitu. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandu jkollhom il-
possibbiltà li jagħżlu l-implimentazzjoni 
ta’ wieħed miż-żewġ tipi ta’ livell minimu 
ta’ limitu wara li jqisu l-partikolaritajiet 
tal-istrutturi tas-setturi tal-biedja 
tagħhom. Minħabba li pagament jista’ 

imħassar
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jingħata lill-bdiewa li jkollhom l-hekk 
imsejħin impriżi ‘mingħajr art’, l-
applikazzjoni tal-livell minimu ta’ limitu 
abbażi ta’ ettaru tkun mingħajr effett. L-
ammont minimu relatat mal-appoġġ 
għandu, għalhekk, japplika għal bdiewa 
bħal dawn. Biex ikun żgurat trattament 
indaqs ta’ bdiewa li l-pagamenti diretti 
għalihom ikunu suġġetti għal 
introduzzjoni progressiva fil-Bulgarija u 
fir-Rumanija, il-livell minimu ta’ limitu 
għandu jkun ibbażat fuq l-ammonti finali 
li għandhom jingħataw fi tmiem il-proċess 
ta’ introduzzjoni progressiva.

Or. en

Emenda 146
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Biex ikun evitat piż amministrattiv 
eċċessiv ikkawżat mill-ġestjoni ta’ 
pagamenti ta’ ammonti żgħar, l-Istati 
Membri għandhom b’mod ġenerali jibqgħu 
lura milli jagħtu pagamenti diretti fejn il-
pagament ikun anqas minn EUR 100 jew l-
erja eliġibbli tal-impriża li għaliha tintalab 
għajnuna tkun anqas minn ettaru. 
Madankollu, minħabba li l-istrutturi tal-
ekonomiji agrikoli tal-Istati Membri 
jvarjaw konsiderevolment u jistgħu jkunu 
differenti b’mod sinifikanti mill-istruttura 
ta’ azjenda agrikola medja fl-Unjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew 
japplikaw livelli ta’ limitu minimi li 
jirriflettu s-sitwazzjoni partikolari 
tagħhom. Minħabba l-istruttura ta’ biedja 
speċifika ħafna fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u fil-gżejjer minuri tal-Eġew, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jiddeċiedu jekk f'dawk ir-reġjuni 

(14) Biex ikun evitat piż amministrattiv 
eċċessiv ikkawżat mill-ġestjoni ta’ 
pagamenti ta’ ammonti żgħar, l-Istati 
Membri għandhom b’mod ġenerali jibqgħu 
lura milli jagħtu pagamenti diretti fejn il-
pagament ikun anqas minn EUR 300 jew l-
erja eliġibbli tal-impriża li għaliha tintalab 
għajnuna tkun anqas minn żewġ ettari. 
Madankollu, minħabba li l-istrutturi tal-
ekonomiji agrikoli tal-Istati Membri 
jvarjaw konsiderevolment u jistgħu jkunu 
differenti b’mod sinifikanti mill-istruttura 
ta’ azjenda agrikola medja fl-Unjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew 
japplikaw livelli ta’ limitu minimi li 
jirriflettu s-sitwazzjoni partikolari 
tagħhom. Minħabba l-istruttura ta’ biedja 
speċifika ħafna fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u fil-gżejjer minuri tal-Eġew, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jiddeċiedu jekk f'dawk ir-reġjuni 
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għandhomx japplikaw xi livell minimu ta’ 
limitu. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandu jkollhom il-possibbiltà li jagħżlu l-
implimentazzjoni ta’ wieħed miż-żewġ tipi 
ta’ livell minimu ta’ limitu wara li jqisu l-
partikolaritajiet tal-istrutturi tas-setturi tal-
biedja tagħhom. Minħabba li pagament 
jista’ jingħata lill-bdiewa li jkollhom l-
hekk imsejħin impriżi ‘mingħajr art’, l-
applikazzjoni tal-livell minimu ta’ limitu 
abbażi ta’ ettaru tkun mingħajr effett. L-
ammont minimu relatat mal-appoġġ 
għandu, għalhekk, japplika għal bdiewa 
bħal dawn. Biex ikun żgurat trattament 
indaqs ta’ bdiewa li l-pagamenti diretti 
għalihom ikunu suġġetti għal introduzzjoni 
progressiva fil-Bulgarija u fir-Rumanija, il-
livell minimu ta’ limitu għandu jkun 
ibbażat fuq l-ammonti finali li għandhom 
jingħataw fi tmiem il-proċess ta’ 
introduzzjoni progressiva.

għandhomx japplikaw xi livell minimu ta’ 
limitu. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandu jkollhom il-possibbiltà li jagħżlu l-
implimentazzjoni ta’ wieħed miż-żewġ tipi 
ta’ livell minimu ta’ limitu wara li jqisu l-
partikolaritajiet tal-istrutturi tas-setturi tal-
biedja tagħhom. Minħabba li pagament 
jista’ jingħata lill-bdiewa li jkollhom l-
hekk imsejħin impriżi ‘mingħajr art’, l-
applikazzjoni tal-livell minimu ta’ limitu 
abbażi ta’ ettaru tkun mingħajr effett. L-
ammont minimu relatat mal-appoġġ 
għandu, għalhekk, japplika għal bdiewa 
bħal dawn. Biex ikun żgurat trattament 
indaqs ta’ bdiewa li l-pagamenti diretti 
għalihom ikunu suġġetti għal introduzzjoni 
progressiva fil-Bulgarija u fir-Rumanija, il-
livell minimu ta’ limitu għandu jkun 
ibbażat fuq l-ammonti finali li għandhom 
jingħataw fi tmiem il-proċess ta’ 
introduzzjoni progressiva.

Or. es

Emenda 147
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Biex ikun evitat piż amministrattiv 
eċċessiv ikkawżat mill-ġestjoni ta’ 
pagamenti ta’ ammonti żgħar, l-Istati 
Membri għandhom b’mod ġenerali jibqgħu 
lura milli jagħtu pagamenti diretti fejn il-
pagament ikun anqas minn EUR 100 jew l-
erja eliġibbli tal-impriża li għaliha tintalab 
għajnuna tkun anqas minn ettaru. 
Madankollu, minħabba li l-istrutturi tal-
ekonomiji agrikoli tal-Istati Membri 
jvarjaw konsiderevolment u jistgħu jkunu 
differenti b’mod sinifikanti mill-istruttura 
ta’ azjenda agrikola medja fl-Unjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew 

(14) Biex ikun evitat piż amministrattiv 
eċċessiv ikkawżat mill-ġestjoni ta’ 
pagamenti ta’ ammonti żgħar, l-Istati 
Membri għandhom b’mod ġenerali jibqgħu 
lura milli jagħtu pagamenti diretti fejn il-
pagament ikun anqas minn EUR 100 jew l-
erja eliġibbli tal-impriża li għaliha tintalab 
għajnuna tkun anqas minn ettaru. 
Madankollu, minħabba li l-istrutturi tal-
ekonomiji agrikoli tal-Istati Membri 
jvarjaw konsiderevolment u jistgħu jkunu 
differenti b’mod sinifikanti mill-istruttura 
ta’ azjenda agrikola medja fl-Unjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew 
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japplikaw livelli ta’ limitu minimi li 
jirriflettu s-sitwazzjoni partikolari 
tagħhom. Minħabba l-istruttura ta’ biedja 
speċifika ħafna fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u fil-gżejjer minuri tal-Eġew, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jiddeċiedu jekk f'dawk ir-reġjuni 
għandhomx japplikaw xi livell minimu ta’ 
limitu. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandu jkollhom il-possibbiltà li jagħżlu l-
implimentazzjoni ta’ wieħed miż-żewġ tipi 
ta’ livell minimu ta’ limitu wara li jqisu l-
partikolaritajiet tal-istrutturi tas-setturi tal-
biedja tagħhom. Minħabba li pagament 
jista’ jingħata lill-bdiewa li jkollhom l-
hekk imsejħin impriżi ‘mingħajr art’, l-
applikazzjoni tal-livell minimu ta’ limitu 
abbażi ta’ ettaru tkun mingħajr effett. L-
ammont minimu relatat mal-appoġġ 
għandu, għalhekk, japplika għal bdiewa 
bħal dawn. Biex ikun żgurat trattament 
indaqs ta’ bdiewa li l-pagamenti diretti 
għalihom ikunu suġġetti għal 
introduzzjoni progressiva fil-Bulgarija u 
fir-Rumanija, il-livell minimu ta’ limitu 
għandu jkun ibbażat fuq l-ammonti finali 
li għandhom jingħataw fi tmiem il-proċess 
ta’ introduzzjoni progressiva.

japplikaw livelli ta’ limitu minimi li 
jirriflettu s-sitwazzjoni partikolari 
tagħhom. Minħabba l-istruttura ta’ biedja 
speċifika ħafna fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u fil-gżejjer minuri tal-Eġew, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jiddeċiedu jekk f'dawk ir-reġjuni 
għandhomx japplikaw xi livell minimu ta’ 
limitu. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandu jkollhom il-possibbiltà li jagħżlu l-
implimentazzjoni ta’ wieħed miż-żewġ tipi 
ta’ livell minimu ta’ limitu wara li jqisu l-
partikolaritajiet tal-istrutturi tas-setturi tal-
biedja tagħhom. Minħabba li pagament 
jista’ jingħata lill-bdiewa li jkollhom l-
hekk imsejħin impriżi ‘mingħajr art’, l-
applikazzjoni tal-livell minimu ta’ limitu 
abbażi ta’ ettaru tkun mingħajr effett. L-
ammont minimu relatat mal-appoġġ 
għandu, għalhekk, japplika għal bdiewa 
bħal dawn.

Or. bg

Emenda 148
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Biex ikun evitat piż amministrattiv 
eċċessiv ikkawżat mill-ġestjoni ta’ 
pagamenti ta’ ammonti żgħar, l-Istati 
Membri għandhom b’mod ġenerali
jibqgħu lura milli jagħtu pagamenti diretti 
fejn il-pagament ikun anqas minn EUR 100 
jew l-erja eliġibbli tal-impriża li għaliha 

(14) Biex ikun evitat piż amministrattiv 
eċċessiv ikkawżat mill-ġestjoni ta’ 
pagamenti ta’ ammonti żgħar, l-Istati 
Membri għandhom jibqgħu lura milli 
jagħtu pagamenti diretti fejn il-pagament 
ikun anqas minn EUR 100 jew l-erja 
eliġibbli tal-impriża li għaliha tintalab 
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tintalab għajnuna tkun anqas minn ettaru. 
Madankollu, minħabba li l-istrutturi tal-
ekonomiji agrikoli tal-Istati Membri 
jvarjaw konsiderevolment u jistgħu jkunu 
differenti b’mod sinifikanti mill-istruttura 
ta’ azjenda agrikola medja fl-Unjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew 
japplikaw livelli ta’ limitu minimi li 
jirriflettu s-sitwazzjoni partikolari 
tagħhom. Minħabba l-istruttura ta’ biedja 
speċifika ħafna fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u fil-gżejjer minuri tal-Eġew, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jiddeċiedu jekk f'dawk ir-reġjuni 
għandhomx japplikaw xi livell minimu ta’ 
limitu. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandu jkollhom il-possibbiltà li jagħżlu l-
implimentazzjoni ta’ wieħed miż-żewġ tipi 
ta’ livell minimu ta’ limitu wara li jqisu l-
partikolaritajiet tal-istrutturi tas-setturi tal-
biedja tagħhom. Minħabba li pagament 
jista’ jingħata lill-bdiewa li jkollhom l-
hekk imsejħin impriżi ‘mingħajr art’, l-
applikazzjoni tal-livell minimu ta’ limitu 
abbażi ta’ ettaru tkun mingħajr effett. L-
ammont minimu relatat mal-appoġġ 
għandu, għalhekk, japplika għal bdiewa 
bħal dawn. Biex ikun żgurat trattament 
indaqs ta’ bdiewa li l-pagamenti diretti 
għalihom ikunu suġġetti għal introduzzjoni 
progressiva fil-Bulgarija u fir-Rumanija, il-
livell minimu ta’ limitu għandu jkun 
ibbażat fuq l-ammonti finali li għandhom 
jingħataw fi tmiem il-proċess ta’ 
introduzzjoni progressiva.

għajnuna tkun anqas minn ettaru. 
Madankollu, minħabba li l-istrutturi tal-
ekonomiji agrikoli tal-Istati Membri 
jvarjaw konsiderevolment u jistgħu jkunu 
differenti b’mod sinifikanti mill-istruttura 
ta’ azjenda agrikola medja fl-Unjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew 
japplikaw livelli ta’ limitu minimi li 
jirriflettu s-sitwazzjoni partikolari 
tagħhom. Minħabba l-istruttura ta’ biedja 
speċifika ħafna fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u fil-gżejjer minuri tal-Eġew, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jiddeċiedu jekk f'dawk ir-reġjuni 
għandhomx japplikaw xi livell minimu ta’ 
limitu. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandu jkollhom il-possibbiltà li jagħżlu l-
implimentazzjoni ta’ wieħed miż-żewġ tipi 
ta’ livell minimu ta’ limitu wara li jqisu l-
partikolaritajiet tal-istrutturi tas-setturi tal-
biedja tagħhom. Minħabba li pagament 
jista’ jingħata lill-bdiewa li jkollhom l-
hekk imsejħin impriżi ‘mingħajr art’, l-
applikazzjoni tal-livell minimu ta’ limitu 
abbażi ta’ ettaru tkun mingħajr effett. L-
ammont minimu relatat mal-appoġġ 
għandu, għalhekk, japplika għal bdiewa 
bħal dawn. Biex ikun żgurat trattament 
indaqs ta’ bdiewa li l-pagamenti diretti 
għalihom ikunu suġġetti għal introduzzjoni 
progressiva fil-Bulgarija u fir-Rumanija, il-
livell minimu ta’ limitu għandu jkun 
ibbażat fuq l-ammonti finali li għandhom 
jingħataw fi tmiem il-proċess ta’ 
introduzzjoni progressiva.

Or. en

Emenda 149
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-iskema l-ġdida ta' bdiewa żgħar 
tirrikonoxxi r-rwol importanti ta' iktar 
minn tliet terzi tal-produtturi Ewropej tal-
ikel li jaħdmu part-time jew fil-biedja ta' 
semisussistenza jew ta' sussistenza; il-
biedja fuq skala żgħira mhix żvantaġġ jew 
mudell uxxenti tal-biedja Ewropea; din 
hija realtà ħajja f'ħafna Stati Membri 
Ewropej u privileġġ tal-iżvilupp rurali 
sostenibbli u l-impjiegi;  għalhekk, l-Istati 
Membri għandhom jikkontribwixxu 
b'mod konstruttiv biex jiddefinixxu b'mod 
ċar min huma dawn il-bdiewa żgħar fil-
pajjiżi tagħhom u x'għandhom bżonn biex 
ikollhom qligħ ġust bl-appoġġ tal-PAK;

Or. en

Emenda 150
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess 
livell ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. 
Għalhekk, ikun ġust li tiddaħħal sistema 
għall-benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ 
appoġġ jinżel gradwalment u fl-aħħar nett 
ikollu limitu massimu biex titjieb id-

imħassar
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distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-
bdiewa. Madankollu, sistema bħal din 
għandha tqis l-intensità tax-xogħol bil-
paga biex ikunu evitati effetti 
sproporzjonati fuq azjendi agrikoli kbar 
b’ħafna impjegati. Dawk il-livelli massimi 
ma għandhomx japplikaw għal pagamenti 
mogħtijin lil prattiki agrikoli ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
minħabba li l-objettivi ta’ benefiċċju li 
huma jsegwu jistgħu jonqsu b’riżultat 
t’hekk. Biex il-limitu massimu jkun 
effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati 
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni proposta hija ostaklu għall-kompetittività miżjuda peress li tagħti inċentiv 
lill-qsim tal-istrutturi tal-biedja, ħaġa li turi li t-tkabbir strutturali mhux mixtieq u twassal 
b'mod inevitabbli għal effetti perversi fuq il-produttività tax-xogħol. Din tolqot ukoll diversi 
karitajiet peress li hija strument ta' appoġġ għall-introjtu li mhux fil-mira b'mod xieraq meta 
jkun hemm bżonn. Barra minn hekk, din timponi aktar piżijiet amministrattivi u tkun 
problematika fir-rigward tal-prinċipju ta’ trattament indaqs tal-benefiċjarji.

Emenda 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess 
livell ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. 
Għalhekk, ikun ġust li tiddaħħal sistema 
għall-benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ 
appoġġ jinżel gradwalment u fl-aħħar nett 
ikollu limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-
bdiewa. Madankollu, sistema bħal din 
għandha tqis l-intensità tax-xogħol bil-
paga biex ikunu evitati effetti 
sproporzjonati fuq azjendi agrikoli kbar 
b’ħafna impjegati. Dawk il-livelli massimi 
ma għandhomx japplikaw għal pagamenti 
mogħtijin lil prattiki agrikoli ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
minħabba li l-objettivi ta’ benefiċċju li 
huma jsegwu jistgħu jonqsu b’riżultat 
t’hekk. Biex il-limitu massimu jkun 
effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati 
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

imħassar

Or. en
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Emenda 152
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess 
livell ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. 
Għalhekk, ikun ġust li tiddaħħal sistema 
għall-benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ 
appoġġ jinżel gradwalment u fl-aħħar nett 
ikollu limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-
bdiewa. Madankollu, sistema bħal din 
għandha tqis l-intensità tax-xogħol bil-
paga biex ikunu evitati effetti 
sproporzjonati fuq azjendi agrikoli kbar 
b’ħafna impjegati. Dawk il-livelli massimi 
ma għandhomx japplikaw għal pagamenti 
mogħtijin lil prattiki agrikoli ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
minħabba li l-objettivi ta’ benefiċċju li 
huma jsegwu jistgħu jonqsu b’riżultat 
t’hekk. Biex il-limitu massimu jkun 
effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati 
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 

imħassar
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innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

Or. en

Emenda 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess 
livell ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. 
Għalhekk, ikun ġust li tiddaħħal sistema 
għall-benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ 
appoġġ jinżel gradwalment u fl-aħħar nett 
ikollu limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-
bdiewa. Madankollu, sistema bħal din 
għandha tqis l-intensità tax-xogħol bil-
paga biex ikunu evitati effetti 
sproporzjonati fuq azjendi agrikoli kbar 
b’ħafna impjegati. Dawk il-livelli massimi 
ma għandhomx japplikaw għal pagamenti 
mogħtijin lil prattiki agrikoli ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
minħabba li l-objettivi ta’ benefiċċju li 
huma jsegwu jistgħu jonqsu b’riżultat 
t’hekk. Biex il-limitu massimu jkun 
effikaċi, l-Istati Membri għandhom 

imħassar
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jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati 
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

Or. en

Emenda 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess 
livell ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. 
Għalhekk, ikun ġust li tiddaħħal sistema 
għall-benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ 
appoġġ jinżel gradwalment u fl-aħħar nett 
ikollu limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-
bdiewa. Madankollu, sistema bħal din 
għandha tqis l-intensità tax-xogħol bil-

imħassar
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paga biex ikunu evitati effetti 
sproporzjonati fuq azjendi agrikoli kbar 
b’ħafna impjegati. Dawk il-livelli massimi 
ma għandhomx japplikaw għal pagamenti 
mogħtijin lil prattiki agrikoli ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
minħabba li l-objettivi ta’ benefiċċju li 
huma jsegwu jistgħu jonqsu b’riżultat 
t’hekk. Biex il-limitu massimu jkun 
effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati 
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

Or. en

Emenda 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess 
livell ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata primarjament mill-
allokazzjoni ta’ pagamenti relattivi għad-
daqs tal-azjenda.  Minħabba ekonomiji tal-
qies, benefiċjarji akbar mhux dejjem 
jeħtieġu l-istess livell ta’ appoġġ unitarju 
biex l-objettiv limitat ta’ appoġġ għad-dħul 
jintlaħaq b’mod effiċjenti Madankollu, l-
art kollha eliġibbli tagħhom jeħtieġ li 
tosserva r-regolamenti ta' 
transkonformità u r-regolament 
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aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju.
Għalhekk, ikun ġust li tiddaħħal sistema 
għall-benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ 
appoġġ jinżel gradwalment u fl-aħħar nett 
ikollu limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-
bdiewa. Madankollu, sistema bħal din 
għandha tqis l-intensità tax-xogħol bil-
paga biex ikunu evitati effetti 
sproporzjonati fuq azjendi agrikoli kbar 
b’ħafna impjegati. Dawk il-livelli massimi 
ma għandhomx japplikaw għal pagamenti 
mogħtijin lil prattiki agrikoli ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
minħabba li l-objettivi ta’ benefiċċju li 
huma jsegwu jistgħu jonqsu b’riżultat 
t’hekk. Biex il-limitu massimu jkun 
effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

ambjentali rilevanti u l-azjendi ikbar 
għandhom it-tendenza li jipprovdu 
kontribut ikbar għall-mira globali tas-
sigurtà tal-ikel. Barra minn hekk, dawn 
spiss ikunu involuti fl-innovazzjoni 
meħtieġa biex jinkisbu kemm sigurtà 
mtejba tal-ikel kif ukoll is-sostenibilità.
Għalhekk, mhux xieraq li jitnaqqas l-
appoġġ lil tali azjendi. Kwalunkwe tnaqqis 
fil-pagamenti għall-azjendi ikbar għandu 
jqis l-involviment attiv fl-innovazzjoni jew 
fl-attivitajiet agriambjentali li jista' jġib 
benefiċċji kemm f'termini tal-ilħiq tal-
objettivi tas-sigurtà tal-ikel kif ukoll 
f'termini tal-objettivi ambjentali.
Kwalunkwe tnaqqis fil-pagamenti 
m'għandhomx jiffavorixxi lilll-azjendi 
inqas effiċjenti għad-detriment tal-azjendi 
iktar effiċjenti. Kwalunkwe rikavat mit-
tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ pagamenti 
lil benefiċjarji kbar għandu jibqa’ fl-Istati 
Membri fejn kien iġġenerat u għandu 
jintuża għall-finanzjament ta’ proġetti 
b’kontribut sinifikanti ta’ innovazzjoni jew 
għall-iskemi agriambjentali  skont ir-
Regolament (UE) Nru […] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’….dwar appoġġ 
għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 
[RDR].

Or. en

Emenda 156
James Nicholson

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata primarjament mill-
allokazzjoni ta’ pagamenti relattivi għad-
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għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess
livell ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju.
Għalhekk, ikun ġust li tiddaħħal sistema 
għall-benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ 
appoġġ jinżel gradwalment u fl-aħħar nett 
ikollu limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-
bdiewa. Madankollu, sistema bħal din 
għandha tqis l-intensità tax-xogħol bil-paga 
biex ikunu evitati effetti sproporzjonati fuq 
azjendi agrikoli kbar b’ħafna impjegati. 
Dawk il-livelli massimi ma għandhomx 
japplikaw għal pagamenti mogħtijin lil 
prattiki agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima 
u l-ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Biex il-limitu massimu 
jkun effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

daqs tal-azjenda.  Minħabba ekonomiji tal-
qies, benefiċjarji akbar mhux dejjem 
jeħtieġu l-istess livell ta’ appoġġ unitarju 
biex l-objettiv limitat ta’ appoġġ għad-dħul 
jintlaħaq b’mod effiċjenti Madankollu, l-
art kollha eliġibbli tagħhom jeħtieġ li 
tosserva r-regolamenti ta' 
transkonformità u r-regolament 
ambjentali rilevanti u l-azjendi ikbar 
għandhom it-tendenza li jipprovdu 
kontribut ikbar għall-mira globali tas-
sigurtà tal-ikel. Għalhekk, ikun ġust li
titkompla s-sistema eżistenti ta' tnaqqis
progressiv tal-appoġġ permezz ta' 
modulazzjoni digressiva limitata għall-
azjendi ikbar minn ċertu daqs.
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Ir-rikavat
tal-modulazzjoni progressiva applikata lil 
benefiċjarji kbar għandu jibqa’ fl-Istati 
Membri fejn kien iġġenerat u għandu 
jintuża għall-finanzjament ta’ proġetti 
b’kontribut sinifikanti ta’ innovazzjoni jew 
għall-iskemi agriambjentali skont ir-
Regolament (UE) Nru […] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’….dwar appoġġ 
għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 
[RDR].

Or. en

Emenda 157
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Biex il-limitu massimu 
jkun effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Lanqas m'għandu jiġi 
applikat limitu massimu fir-rigward tal-
kooperattivi jew entitajiet legali oħra li 
jiggruppaw numru ta' benefiċjarji tal-
pagamenti diretti u li jirċievu u jgħaddu l-
pagamenti qabel iqassmuhom bis-sħiħ 
lill-membri tagħhom. Biex il-limitu 
massimu jkun effikaċi, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu xi kriterji biex 
jevitaw operazzjonijiet abbużivi minn 
bdiewa li jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. 
Ir-rikavat mit-tnaqqis u mil-limitu 
massimu ta’ pagamenti lil benefiċjarji kbar 
għandu jibqa’ fl-Istati Membri jew, meta 
xieraq, fir-reġjuni istituzzjonali msemmija 
fl-Artikolu 20 ta' dan ir-Regolament fejn 
kien iġġenerat u għandu jintuża għall-
finanzjament ta’ proġetti b’kontribut 
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sinifikanti ta’ innovazzjoni jew azzjonijiet 
li jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi jew 
idaħħlu liż-żgħażagħ fis-settur agrikolu 
skont ir-Regolament (UE) Nru […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali 
mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

Or. es

Ġustifikazzjoni

No debe penalizarse a las organizaciones que agrupan profesionales del sector porque las 
ayudas que se reciben por esa vía no se aumulan en pocas manos, como ocurre con la 
casuística que pretende prevenir este considerando. estas agrupaciones de agricultores y 
ganaderos se producen para hacer un uso más eficiente de los fondos de la PAC y mejor 
cumplir sus objetivos.Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad hay que 
contemplar la aplicación regional de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 
reglamento. Los fondos provenietes del capping deben aplicarse, además de a la innovación a 
la creación de empleo, la incorporación de jóvenes al sector primario y en definitiva al relevo 
generacional de acuerdo con los princpios de la estrategia 2020.

Emenda 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
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jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Biex il-limitu massimu 
jkun effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Lanqas m'għandu jiġi 
applikat limitu massimu fir-rigward tal-
kooperattivi jew entitajiet legali oħra li 
jiggruppaw numru ta' benefiċjarji tal-
pagamenti diretti u li jirċievu u jgħaddu l-
pagamenti qabel iqassmuhom bis-sħiħ 
lill-membri tagħhom. Biex il-limitu 
massimu jkun effikaċi, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu xi kriterji biex 
jevitaw operazzjonijiet abbużivi minn 
bdiewa li jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. 
Ir-rikavati mit-tnaqqis u mil-limitu 
massimu ta’ pagamenti lil benefiċjarji kbar 
għandu jibqa’ fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni fejn kien iġġenerat u għandu 
jintuża jew għall-finanzjament ta’ proġetti 
b’kontribut sinifikanti ta’ innovazzjoni jew 
għal miżuri oħra skont ir-Regolament 
(UE) Nru […] tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-
iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 
[RDR] jew, skont it-tieni pilastu, bħala 
pagamenti diretti jew appoġġ akkoppjat 
skont dan ir-Regolament.

Or. es

Emenda 159
Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Biex il-limitu massimu 
jkun effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati 
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Lanqas m'għandu jiġi 
applikat limitu massimu fir-rigward tal-
kooperattivi jew entitajiet legali oħra li l-
membri tagħhom għandhom negozju tal-
biedja b'mod konġunt, jew li fihom numru 
ta' bdiewa, u li jirċievu u jgħaddu l-
pagamenti qabel iqassmuhom bis-sħiħ 
lill-membri tagħhom. Biex il-limitu 
massimu jkun effikaċi, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu xi kriterji biex 
jevitaw operazzjonijiet abbużivi minn 
bdiewa li jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. 
Ir-rikavati mit-tnaqqis u mil-limitu 
massimu ta’ pagamenti lil benefiċjarji kbar 
għandu jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien 
iġġenerat u għandu jintuża għall-
finanzjament ta’ proġetti b’kontribut 
sinifikanti ta’ innovazzjoni skont ir-
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Regolament (UE) Nru […] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’….dwar appoġġ 
għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 
[RDR].

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fl-applikazzjoni tal-limitu massimu, għandha tiġi evitata s-sitwazzjoni fejn il-kooperattivi u l-
gruppi simili ta' produtturi agrikoli jkunu suġġetti għal tnaqqis.  Bil-għan li titjieb aktar il-
pożizzjoni kompetittiva tal-agrikoltura, il-forom kooperattivi tal-biedja qed isiru dejjem iktar 
importanti. Dawn m'għandhomx jiġu diskriminati.

Emenda 160
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
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għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Biex il-limitu massimu 
jkun effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati 
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Il-limitu massimu 
m'għandux jiġi applikat fir-rigward tal-
kooperattivi jew entitajiet legali oħra li l-
membri tagħhom għandhom negozju tal-
biedja b'mod konġunt, jew li fihom numru 
ta' bdiewa, u li jirċievu u jgħaddu l-
pagamenti qabel iqassmuhom bis-sħiħ 
lill-membri tagħhom. Biex il-limitu 
massimu jkun effikaċi, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu xi kriterji biex 
jevitaw operazzjonijiet abbużivi minn 
bdiewa li jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. 
Ir-rikavati mit-tnaqqis u mil-limitu 
massimu ta’ pagamenti lil benefiċjarji kbar 
għandu jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien 
iġġenerat u għandu jintuża għall-
finanzjament ta’ proġetti b’kontribut 
sinifikanti ta’ innovazzjoni skont ir-
Regolament (UE) Nru […] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’….dwar appoġġ 
għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 
[RDR].

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-forom kooperattivi tal-biedja qed isiru dejjem iktar importanti u m'għandhomx jiġu 
diskriminati.

Emenda 161
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
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kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Biex il-limitu massimu 
jkun effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati 
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Biex il-limitu massimu 
jkun effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxi kriterji li jagħmluha possibbli 
għalihom li jinvestu f'sistemi ta' biedja 
sostenibbli inklużi dawk definiti taħt il-
miżuri ta' tħaddir ta' dan ir-Regolament, 
u/jew li jżidu l-impjiegi. Ir-rikavat mit-
tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ pagamenti 
lil benefiċjarji kbar għandu jibqa’ fl-Istati 
Membri fejn kien iġġenerat u għandu 
jintuża għall-finanzjament ta’ proġetti 
b’kontribut sinifikanti għat-tranżizzjoni 
tal-innovazzjoni lejn sistemi ta' 
produzzjoni sostenibbli u iktar impjiegi 
skont ir-Regolament (UE) Nru […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali 
mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

Or. en
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Emenda 162
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Biex il-limitu massimu 
jkun effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati 
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Biex il-limitu massimu 
jkun effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati 
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament tas-
setturi intensivi, il-produzzjoni tal-
bhejjem u, meta ma jkunx disponibbli 
finanzjament alternattiv, is-setturi 
eliġibbli għas-sussidji relatati mal-
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rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

produzzjoni biex ikunu żgurati l-impjiegi.

Or. bg

Emenda 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Biex il-limitu massimu 
jkun effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Biex il-limitu massimu 
jkun effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavat
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
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pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat.

Or. en

Emenda 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
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benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Biex il-limitu massimu 
jkun effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Biex il-limitu massimu 
jkun effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavat
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament tal-
mekkaniżmi pubbliċi biex jinkisbu 
prezzijiet agrikoli stabbli u rimunerattivi.

Or. es

Emenda 165
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
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l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Biex il-limitu massimu 
jkun effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati 
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Biex il-limitu massimu 
jkun effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavat
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR]. 
Umbagħad ikun possibbli li l-Istati 
Membri jallokaw is-somom ġenerati mil-
limitu massimu lill-benefiċjarji ikbar, li 
kienu suġġetti għall-eżerċizzju tal-limitu 
massimu, għall-iskopijiet ta' investiment 
fl-innovazzjoni.

Or. fr

Emenda 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
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kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Biex il-limitu massimu 
jkun effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
ix-xogħol impjegat, inklużi s-salarji u l-
ispejjeż tal-kuntratturi, biex ikunu evitati 
effetti sproporzjonati fuq azjendi agrikoli 
kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-livelli 
massimi ma għandhomx japplikaw għal 
pagamenti mogħtijin lil prattiki agrikoli ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
minħabba li l-objettivi ta’ benefiċċju li 
huma jsegwu jistgħu jonqsu b’riżultat 
t’hekk. Biex il-limitu massimu jkun 
effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavat
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

Or. en

Emenda 167
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Biex il-limitu massimu 
jkun effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ 
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Biex il-limitu massimu 
jkun effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavat
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti għall-
innovazzjoni u l-iżvilupp rurali skont ir-
Regolament (UE) Nru […] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’….dwar appoġġ 
għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 
[RDR].

Or. en
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Emenda 168
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-introduzzjoni tal-konverżjoni u l-
limitu massimu tal-pagamenti għall-
bdiewa m'għandhiex biss issegwi l-
prinċipju tan-nondiskriminizzjoni bejn l-
Istati Membri u l-bdiewa; din għandha 
wkoll issolvi l-problema li ilha preżenti 
tal-iżbilanċi estremi bejn ir-reġjuni 
vantaġġjati u żvantaġġjati u l-
popolazzjonijiet tagħhom; 20 % tal-
bdiewa għandhom jirċievu iktar minn 
80 % mill-pagamenti diretti bl-effett li t-
tkabbir tagħhom jimplika dejjem li numru 
dejjem jikber ta' azjendi iżgħar għandhom 
iċedu, segwit bi tnaqqis rapidu fil-
popolazzjoni taż-żoni rurali; barra minn 
hekk, il-pagamenti bejn l-Istati l-Membri 
l-antiki u l-ġodda għadhom żbilanċati 
b'mod estrem, ħaġa li tkompli żżid l-
iżvantaġġi;  il-kundizzjonament u l-
allokazzjoni mtejba tal-pagamenti diretti u 
l-appoġġ għall-iżvilupp rurali, għalhekk, 
huma neċessarji sabiex il-bdiewa jkunu 
jistgħu jikkooperaw aħjar fl-iżvilupp tan-
negozji tagħhom u l-programmi ta' 
żvilupp rurali jkunu jistgħu jipprovdu 
infrastruttura li tippromwovi t-tiġdid tal-
ġenerazzjonijiet u ekonomiji rurali 
prosperi;

Or. en

Emenda 169
Brian Simpson



PE491.238v01-00 58/173 AM\905018MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-
limitu massimu, l-aktar fir-rigward tal-
proċeduri għall-għoti ta’ pagamenti diretti 
lill-bdiewa u t-trasferimenti 
korrispondenti għall-iżvilupp rurali, 
għandhom ikunu ddeterminati limiti 
massimi netti għal kull Stat Membru biex 
ikunu limitati l-pagamenti li għandhom 
jingħataw lill-bdiewa wara l-applikazzjoni 
tal-limitu massimu. Biex jitqiesu l-
ispeċifiċitajiet ta’ għajnuna mill-PAK 
mogħtija skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 247/2006 tat-30 ta’ Jannar 2006 
li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-
agrikultura fir-reġjuni l-aktar il-bogħod 
tal-Unjoni u r-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1405/2006 tat-
18 ta’ Settembru 2006 li jistabbilixxi 
miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-
gżejjer minuri tal-Eġew u li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 1782/2003, u l-fatt 
li dawn il-pagamenti diretti mhumiex 
suġġetti għal limitu massimu, il-limitu 
massimu nett għall-Istati Membri 
kkonċernati ma għandux jinkludi dawk il-
pagamenti diretti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni proposta hija ostaklu għall-kompetittività miżjuda peress li tagħti inċentiv 
lill-qsim tal-istrutturi tal-biedja, ħaġa li turi li t-tkabbir strutturali mhux mixtieq u twassal 
b'mod inevitabbli għal effetti perversi fuq il-produttività tax-xogħol. Din tolqot ukoll diversi 
karitajiet peress li hija strument ta' appoġġ għall-introjtu li mhux fil-mira b'mod xieraq meta 
jkun hemm bżonn. Barra minn hekk, din timponi aktar piżijiet amministrattivi u tkun 
problematika fir-rigward tal-prinċipju ta’ trattament indaqs tal-benefiċjarji.

Emenda 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-
limitu massimu, l-aktar fir-rigward tal-
proċeduri għall-għoti ta’ pagamenti diretti 
lill-bdiewa u t-trasferimenti 
korrispondenti għall-iżvilupp rurali, 
għandhom ikunu ddeterminati limiti 
massimi netti għal kull Stat Membru biex 
ikunu limitati l-pagamenti li għandhom 
jingħataw lill-bdiewa wara l-applikazzjoni 
tal-limitu massimu. Biex jitqiesu l-
ispeċifiċitajiet ta’ għajnuna mill-PAK 
mogħtija skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 247/2006 tat-30 ta’ Jannar 2006 
li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-
agrikultura fir-reġjuni l-aktar il-bogħod 
tal-Unjoni u r-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1405/2006 tat-
18 ta’ Settembru 2006 li jistabbilixxi 
miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-
gżejjer minuri tal-Eġew u li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 1782/2003, u l-fatt 
li dawn il-pagamenti diretti mhumiex 
suġġetti għal limitu massimu, il-limitu 
massimu nett għall-Istati Membri 
kkonċernati ma għandux jinkludi dawk il-
pagamenti diretti.

imħassar

Or. en

Emenda 171
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-
limitu massimu, l-aktar fir-rigward tal-
proċeduri għall-għoti ta’ pagamenti diretti 
lill-bdiewa u t-trasferimenti 

imħassar
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korrispondenti għall-iżvilupp rurali, 
għandhom ikunu ddeterminati limiti 
massimi netti għal kull Stat Membru biex 
ikunu limitati l-pagamenti li għandhom 
jingħataw lill-bdiewa wara l-applikazzjoni 
tal-limitu massimu. Biex jitqiesu l-
ispeċifiċitajiet ta’ għajnuna mill-PAK 
mogħtija skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 247/2006 tat-30 ta’ Jannar 2006 
li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-
agrikultura fir-reġjuni l-aktar il-bogħod 
tal-Unjoni u r-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1405/2006 tat-
18 ta’ Settembru 2006 li jistabbilixxi 
miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-
gżejjer minuri tal-Eġew u li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 1782/2003, u l-fatt 
li dawn il-pagamenti diretti mhumiex 
suġġetti għal limitu massimu, il-limitu 
massimu nett għall-Istati Membri 
kkonċernati ma għandux jinkludi dawk il-
pagamenti diretti.

Or. en

Emenda 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-
limitu massimu, l-aktar fir-rigward tal-
proċeduri għall-għoti ta’ pagamenti diretti 
lill-bdiewa u t-trasferimenti 
korrispondenti għall-iżvilupp rurali, 
għandhom ikunu ddeterminati limiti 
massimi netti għal kull Stat Membru biex 
ikunu limitati l-pagamenti li għandhom 
jingħataw lill-bdiewa wara l-applikazzjoni 
tal-limitu massimu. Biex jitqiesu l-
ispeċifiċitajiet ta’ għajnuna mill-PAK 
mogħtija skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 247/2006 tat-30 ta’ Jannar 2006 

imħassar
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li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-
agrikultura fir-reġjuni l-aktar il-bogħod 
tal-Unjoni u r-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1405/2006 tat-
18 ta’ Settembru 2006 li jistabbilixxi 
miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-
gżejjer minuri tal-Eġew u li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 1782/2003, u l-fatt 
li dawn il-pagamenti diretti mhumiex 
suġġetti għal limitu massimu, il-limitu 
massimu nett għall-Istati Membri 
kkonċernati ma għandux jinkludi dawk il-
pagamenti diretti.

Or. en

Emenda 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-
limitu massimu, l-aktar fir-rigward tal-
proċeduri għall-għoti ta’ pagamenti diretti 
lill-bdiewa u t-trasferimenti 
korrispondenti għall-iżvilupp rurali, 
għandhom ikunu ddeterminati limiti 
massimi netti għal kull Stat Membru biex 
ikunu limitati l-pagamenti li għandhom 
jingħataw lill-bdiewa wara l-applikazzjoni 
tal-limitu massimu. Biex jitqiesu l-
ispeċifiċitajiet ta’ għajnuna mill-PAK 
mogħtija skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 247/2006 tat-30 ta’ Jannar 2006 
li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-
agrikultura fir-reġjuni l-aktar il-bogħod 
tal-Unjoni u r-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1405/2006 tat-
18 ta’ Settembru 2006 li jistabbilixxi 
miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-
gżejjer minuri tal-Eġew u li jemenda r-

imħassar
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Regolament (KE) Nru 1782/2003, u l-fatt 
li dawn il-pagamenti diretti mhumiex 
suġġetti għal limitu massimu, il-limitu 
massimu nett għall-Istati Membri 
kkonċernati ma għandux jinkludi dawk il-
pagamenti diretti.

Or. en

Emenda 174
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Żvilupp sostenibbli ta' żoni rurali 
għandu jkun ittrattat bħala prijorità meta 
jitqassmu l-fondi allokati għall-Politika 
Agrikola Komuni. L-Istati Membri 
għandhom għalhekk ikunu jistgħu 
jittrasferixxu sa 20% tal-limitu nazzjonali 
annwali tagħhom għas-snin kalendarji 
2014-2019 bħala appoġġ addizzjonali għal 
fondi għal programmi ta' żvilupp rurali 
ffinanzjati taħt il-FAEŻR. Appoġġ 
addizzjonali għal dan l-objettiv minn 
pagamenti mhux użati għal żoni 
b'restrizzjonijiet naturali u minn 
pagamenti mhux użati għal prattiki 
agrikolturali ta' benefiċċju għall-klima u 
għall-ambjent.

Or. pl

Emenda 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Sabiex tiġi valutata l-PAK il-ġdida, 
il-Kummissjoni għandha twettaq reviżjoni 
tar-riformi u tal-impatt tagħhom fuq l-
ambjent u fuq il-produzzjoni agrikola sa 
tmiem l-2017.

Or. en

Emenda 176
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-bdiewa fl-Istati Membri li ssieħbu 
mal-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Mejju 2004 
jew wara, irċevew pagamenti diretti wara li 
kien hemm mekkaniżmu ta’ introduzzjoni 
progressiva pprovdut fl-Atti ta’ Adeżjoni 
rispettivi. Għall-Bulgarija u r-Rumanija, 
mekkaniżmu bħal dan se jkun għadu fis-
seħħ fl-2014 u fl-2015. Barra minn hekk, 
dawk l-Istati Membri kienu tħallew jagħtu 
pagamenti diretti nazzjonali 
kumplimentari. Il-possibbiltà li jingħataw 
pagamenti bħal dawn għandha tinżamm 
għall-Bulgarija u r-Rumanija sakemm 
ikunu ġew introdotti progressivament 
b’mod sħiħ.

(19) Il-bdiewa fl-Istati Membri li ssieħbu 
mal-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Mejju 2004 
jew wara, irċevew pagamenti diretti wara li 
kien hemm mekkaniżmu ta’ introduzzjoni 
progressiva pprovdut fl-Atti ta’ Adeżjoni 
rispettivi. Għall-Bulgarija u r-Rumanija, 
mekkaniżmu bħal dan għandu jiġi rivedut 
fl-2014 u fl-2015 bl-għan li tinkiseb 
allokazzjoni ġusta ta' ħlasijiet diretti fost 
id-diversi Stati Membri.

Or. bg

Emenda 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Premessa 20
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex tkun żgurata distribuzzjoni aħjar 
ta’ appoġġ fost artijiet agrikoli fl-Unjoni, 
inkluż f’dawk l-Istati Membri li applikaw 
l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja 
stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, skema ġdida ta’ pagament 
bażiku għandha tissostitwixxi l-iskema ta’ 
pagament uniku stabbilita bir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-
29 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli 
komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi 
ħdan il-politika agrikola komuni u li 
jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-
bdiewa, u li ssoktat bir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, li għaqqad mekkaniżmi ta’ 
appoġġ eżistenti qabel fi skema waħda ta’ 
pagamenti diretti diżakkoppjati. Pass bħal 
dan għandu jġib miegħu l-iskadenza ta’ 
drittijiet għall-pagament miksubin skont 
dawk ir-Regolamenti u l-allokazzjoni ta’ 
oħrajn ġodda, għalkemm ikunu għadhom 
ibbażati fuq l-għadd ta’ ettari eliġibbli 
għad-dispożizzjoni tal-bdiewa fl-ewwel 
sena ta’ implimentazzjoni tal-iskema.

(20) Biex tkun żgurata distribuzzjoni aħjar 
ta’ appoġġ fl-Unjoni, skema ġdida ta’ 
pagament bażiku għandha tissostitwixxi l-
iskema ta’ pagament uniku stabbilita bir-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1782/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 
li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi 
diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika 
agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti 
skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa, u li ssoktat 
bir-Regolament (KE) Nru 73/2009, li 
għaqqad mekkaniżmi ta’ appoġġ eżistenti 
qabel fi skema waħda ta’ pagamenti diretti 
diżakkoppjati. L-Istati Membri għandhom 
jimmodifikaw is-sistemi ta' appoġġ 
eżistenti tagħhom bi qbil ma' dan ir-
Regolament, mingħajr ma neċessarjament 
jiġu aboliti l-mudelli ta' pagament dirett 
attwali tagħhom.

Or. en

Emenda 178
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex tkun żgurata distribuzzjoni aħjar 
ta’ appoġġ fost artijiet agrikoli fl-Unjoni, 
inkluż f’dawk l-Istati Membri li applikaw 
l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja 
stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, skema ġdida ta’ pagament 
bażiku għandha tissostitwixxi l-iskema ta’ 
pagament uniku stabbilita bir-Regolament 

(20) Biex tkun żgurata distribuzzjoni aħjar 
ta’ appoġġ fost artijiet agrikoli fl-Unjoni, 
inkluż f’dawk l-Istati Membri li applikaw 
l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja 
stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, skema ġdida ta’ pagament 
bażiku għandha tissostitwixxi l-iskema ta’ 
pagament uniku stabbilita bir-Regolament 
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tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-
29 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli 
komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi 
ħdan il-politika agrikola komuni u li 
jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-
bdiewa, u li ssoktat bir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, li għaqqad mekkaniżmi ta’ 
appoġġ eżistenti qabel fi skema waħda ta’ 
pagamenti diretti diżakkoppjati. Pass bħal 
dan għandu jġib miegħu l-iskadenza ta’ 
drittijiet għall-pagament miksubin skont 
dawk ir-Regolamenti u l-allokazzjoni ta’ 
oħrajn ġodda, għalkemm ikunu għadhom 
ibbażati fuq l-għadd ta’ ettari eliġibbli 
għad-dispożizzjoni tal-bdiewa fl-ewwel 
sena ta’ implimentazzjoni tal-iskema.

tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-
29 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli 
komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi 
ħdan il-politika agrikola komuni u li 
jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-
bdiewa, u li ssoktat bir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, li għaqqad mekkaniżmi ta’ 
appoġġ eżistenti qabel fi skema waħda ta’ 
pagamenti diretti diżakkoppjati. Huwa 
essenzjali li pass bħal dan għandu jġib 
miegħu l-iskadenza ta’ drittijiet għall-
pagament miksubin skont dawk ir-
Regolamenti u l-allokazzjoni ta’ oħrajn 
ġodda, għalkemm ikunu għadhom ibbażati 
fuq l-għadd ta’ ettari eliġibbli għad-
dispożizzjoni tal-bdiewa fl-ewwel sena ta’ 
implimentazzjoni tal-iskema.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun obbligatorju li l-Istati Membri jwettqu ridistribuzzjoni ta' drittijiet għall-
pagamenti meta dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ. Dan se jiżgura l-ugwaljanza tal-
opportunitajiet bejn l-opertauri li jkollhom id-drittijiet għall-pagamenti u operaturi ġodda li 
jidħlu fis-sistema.

Emenda 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
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għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-
konverġenza għandha tiġi ffinanzjata 
b’mod proporzjonali mill-Istati Membri 
kollha b’pagamenti diretti 'l fuq mill-
medja tal-Unjoni. Barra minn hekk, id-
drittijiet kollha għall-pagamenti attivati fl-
2019 fi Stat Membru jew f’reġjun għandu 
jkollhom valur ta’ unità uniformi wara 
konverġenza lejn dan il-valur li għandha 
sseħħ matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni fi 
stadji lineari. Madankollu, biex ikunu 
evitati konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil 
għall-bdiewa, l-Istati Membri, wara li 
jkunu użaw l-iskema ta’ pagament uniku, 
u partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi 
storiċi b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-
valur tad-drittijiet għall-pagament fl-
ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema l-
ġdida. Id-dibattitu dwar il-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali li jmiss għall-
perjodu li se jibda fl-2021 għandu jiffoka 
wkoll fuq l-objettiv ta' konverġenza 
kompleta permezz tad-distribuzzjoni ekwa 
tal-appoġġ dirett mal-Unjoni Erwopea 
kollha matul dak il-perjodu.

għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu, billi titnaqqas ir-rabta 
mar-referenzi storiċi u jiġi kkunsidrat il-
kuntest kumplessiv tal-baġit tal-Unjoni. 
Biex jiġi żgurat tqassim iktar ekwu tal-
appoġġ dirett, filwaqt li jitqiesu d-
differenzi li għad hemm fil-livelli salarjali 
u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-appoġġ 
dirett għal kull ettaru għandhom jiġu 
aġġustati b'mod progressiv. Ir-
risdistribuzzjoni ta' pagamenti diretti
għandha tkun konformi mal-prinċipji 
bażiċi ta' Ewropa 2020, filwaqt li jiġi 
enfasizzat il-bżonn li jintużaw ir-riżorsi 
tal-Unjoni għat-tkabbir ekonomiku. Għal 
dan l-għan, il-pagamenti diretti għandu 
jiġu distribwiti mill-ġdid abbażi ta' kriterji 
adegwati, oġġettivi u mhux 
diskriminatorji, bħall-valur tal-
produzzjoni agrikola, il-valur miżjud, ix-
xogħol u l-kapaċità tal-akkwist. Id-
drittijiet kollha għall-pagamenti attivati fl-
2022 fi Stat Membru jew f’reġjun 
għandhom japprossimaw jew jilħqu valur 
ta’ unità uniformi wara konverġenza lejn 
dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji. 
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil tas-
setturi produttivi, l-Istati Membri jistgħu 
jżommu element ta' differenzjazzjoni 
b'rabta mal-appoġġ dirett sabiex jitqiesu 
d-diversi tipi ta' użu tal-art.

Or. it

Emenda 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ 
aġġustament mogħti lill-bdiewa, sar 
dejjem iżjed diffiċli biex wieħed 
jiġġustifika l-preżenza ta' differenzi 
individwali sinifikanti fil-livell ta' appoġġ
għal kull ettaru li jirriżulta mill-użu ta' 
referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul dirett għandu jkun imqassam b’mod 
iktar ekwu bejn l-Istati Membri, billi 
titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi u 
jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu 
jkollhom valur ta’ unità uniformi wara 
konverġenza lejn dan il-valur li għandha 
sseħħ matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni fi 
stadji lineari. Madankollu, biex ikunu 
evitati konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil 
għall-bdiewa, l-Istati Membri, wara li 
jkunu użaw l-iskema ta’ pagament uniku, 
u partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi 
storiċi b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-
valur tad-drittijiet għall-pagament fl-
ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema l-
ġdida. Id-dibattitu dwar il-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali li jmiss għall-
perjodu li se jibda fl-2021 għandu jiffoka 

(21) Appoġġ għad-dħul dirett għandu jkun 
imqassam b’mod iktar ekwu, billi titnaqqas 
ir-rabta mar-referenzi storiċi u jiġi 
kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-baġit 
tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim iktar 
ġust tal-appoġġ dirett, filwaqt li jitqiesu d-
differenzi li għad hemm fil-livelli salarjali 
u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-appoġġ 
dirett għal kull ettaru għandhom jiġu 
aġġustati b'mod progressiv. l-Istati Membri 
kollha b’pagamenti diretti inqas minn 90 % 
tal-medja għandhom jagħlqu terz mid-
distakk bejn il-livell attwali tagħhom u dan 
il-livell. Din il-konverġenza għandha tiġi 
ffinanzjata b’mod proporzjonali mill-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti 'l fuq 
mill-medja tal-Unjoni.
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wkoll fuq l-objettiv ta' konverġenza 
kompleta permezz tad-distribuzzjoni ekwa 
tal-appoġġ dirett mal-Unjoni Erwopea 
kollha matul dak il-perjodu.

Or. en

Emenda 181
Liam Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri,
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-
konverġenza għandha tiġi ffinanzjata 
b’mod proporzjonali mill-Istati Membri 
kollha b’pagamenti diretti 'l fuq mill-
medja tal-Unjoni. Barra minn hekk, id-
drittijiet kollha għall-pagamenti attivati fl-
2019 fi Stat Membru jew f’reġjun għandu 
jkollhom valur ta’ unità uniformi wara 
konverġenza lejn dan il-valur li għandha 
sseħħ matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni fi 
stadji lineari. Madankollu, biex ikunu 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu, billi titnaqqas b'mod 
gradwali ir-rabta mar-referenzi storiċi u 
jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-livelli 
salarjali u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 
jiġu aġġustati b'mod progressiv. Id-
drittijiet kollha għall-pagamenti attivati fl-
2019 fi Stat Membru jew f’reġjun
għandhom jersqu lejn valur ta’ unità 
uniformi wara konverġenza lejn dan il-
valur li għandha sseħħ matul perjodu ta’ 
tranżizzjoni flessibbli fi stadji. Biex ikunu 
evitati konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil 
għall-bdiewa, l-Istati Membri, wara li 
jkunu użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
meta jikkalkulaw il-valur tad-drittijiet 
għall-pagament. L-Istati Membri jistgħu 
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evitati konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil 
għall-bdiewa, l-Istati Membri, wara li 
jkunu użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

jillimitaw ukoll it-tnaqqis fil-pagament 
bażiku lill-azjendi agrikoli li jirriżulta 
mill-waqfien gradwali mill-użu tal-mudell 
storiku.

Or. en

Emenda 182
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-livelli 
salarjali u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 
jiġu aġġustati b'mod progressiv. Id-
drittijiet kollha għall-pagamenti attivati fl-
2019 fi Stat Membru jew f’reġjun
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tagħhom u dan il-livell. Din il-
konverġenza għandha tiġi ffinanzjata 
b’mod proporzjonali mill-Istati Membri 
kollha b’pagamenti diretti 'l fuq mill-
medja tal-Unjoni. Barra minn hekk, id-
drittijiet kollha għall-pagamenti attivati fl-
2019 fi Stat Membru jew f’reġjun għandu 
jkollhom valur ta’ unità uniformi wara 
konverġenza lejn dan il-valur li għandha 
sseħħ matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni fi 
stadji lineari. Madankollu, biex ikunu 
evitati konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil 
għall-bdiewa, l-Istati Membri, wara li 
jkunu użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

għandhom japprossimaw jew jilħqu valur 
ta’ unità uniformi wara konverġenza lejn 
dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi
u fatturi oħra kif miftiehem mal-
Kummissjoni meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament. L-Istati 
Membri jistgħu jillimitaw ukoll it-tnaqqis 
fil-pagament bażiku lill-azjendi agrikoli li 
jirriżulta mill-waqfien mill-użu tal-mudell 
storiku.

Or. en

Emenda 183
Valdemar Tomaševski

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
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b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-
konverġenza għandha tiġi ffinanzjata 
b’mod proporzjonali mill-Istati Membri 
kollha b’pagamenti diretti 'l fuq mill-
medja tal-Unjoni. Barra minn hekk, id-
drittijiet kollha għall-pagamenti attivati fl-
2019 fi Stat Membru jew f’reġjun għandu 
jkollhom valur ta’ unità uniformi wara 
konverġenza lejn dan il-valur li għandha 
sseħħ matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni fi 
stadji lineari. Madankollu, biex ikunu 
evitati konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil 
għall-bdiewa, l-Istati Membri, wara li 
jkunu użaw l-iskema ta’ pagament uniku, 
u partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi 
storiċi b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-
valur tad-drittijiet għall-pagament fl-
ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema l-
ġdida. Id-dibattitu dwar il-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali li jmiss għall-
perjodu li se jibda fl-2021 għandu jiffoka 
wkoll fuq l-objettiv ta' konverġenza 
kompleta permezz tad-distribuzzjoni ekwa 
tal-appoġġ dirett mal-Unjoni Erwopea 
kollha matul dak il-perjodu.

b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-livelli 
salarjali u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 
jiġu aġġustati b'mod progressiv. Għandha 
tiġi introdotta skema ta' pagament uniku 
li twassal għal ċertu livell ta' 
ridistribuzzjoni tal-fondi fl-interessi tat-
tqassim ġust ta' pagamenti diretti madwar 
l-UE, fejn kull Stat Membru jirċievi mill-
inqas 90% tal-medja għall-pagamenti 
diretti fl-UE, u fejn l-ebda Stat Membru 
ma jista' jirċievi iktar minn 110% tal-
medja għall-pagamenti diretti. Għandha 
tiġi implimentata sistema ġdida ta' 
pagamenti diretti, iżda din għandha tkun 
akkumpanjata minn assigurazzjoni li l-
perjodu ta' tranżizzjoni ikun 
adegwatament iqsar – iżda li jintemm 
mhux iktar tard mill-2015 – għal dawk l-
Istati Membri li jirċievu pagamenti diretti 
iktar baxxi mill-medja tal-UE matul il-
perjodu attwali ta' finanzjament.

Or. pl

Emenda 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis



PE491.238v01-00 72/173 AM\905018MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-livelli 
salarjali u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 
jiġu aġġustati b'mod progressiv. L-Istati 
Membri b'livell attwali ta' pagamenti 
diretti għal kull ettaru ta' inqas minn 80 %
tal-medja tal-UE għandhom jagħlqu d-
distakk bejn il-livell attwali tagħhom u dan 
il-livell. Stati Membri b'livell ta' 
pagamenti diretti ta' iktar minn 80% iżda 
ta' inqas mill-medja tal-UE għandhom 
jagħlqu dan id-distakk b'10%. Din il-
konverġenza għandha tiġi ffinanzjata 
b’mod proporzjonali mill-Istati Membri 
kollha b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja 
tal-Unjoni. Madankollu, il-livell massimu 
ta' pagamenti diretti għal kull ettaru fl-
Istati Membri ma jistax ikun ta' ogħla 
minn 120% mill-medja tal-UE. Barra 
minn hekk, id-drittijiet kollha għall-
pagamenti attivati fl-2019 fi Stat Membru 
jew f’reġjun għandu jkollhom valur ta’ 
unità uniformi wara konverġenza lejn dan 
il-valur li għandha sseħħ matul il-perjodu 
ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
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tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Or. en

Emenda 185
Zigmantas Balčytis

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ġust u ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt 
li jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-
livelli salarjali u fl-ispejjeż tad-dħul, iżda 
wkoll meta jitqies li l-bdiewa Ewropej 
kollha qed jaħdmu fis-suq uniku, u 
speċjalment suq uniku tax-xogħol, il-livelli 
ta' appoġġ dirett għal kull ettaru 
għandhom jiġu aġġustati b'mod progressiv. 
Biex jiġi evitat tgħawiġ ulterjuri tal-
kompetizzjoni, li għandu wkoll 
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b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

implikazzjonijiet soċjali għal għadd ta' 
Stati Membri, speċjalment il-pajjiżi 
Baltiċi, billi jitqiesu mhux biss l-interessi 
tal-bdiewa iżda wkoll il-bżonnijiet tal-
konsumaturi u tal-pubbliku b'mod 
ġenerali. L-Istati Membri b'livell attwali 
ta' pagamenti diretti għal kull ettaru ta'
inqas minn 90 % tal-medja tal-UE
għandhom jagħlqu d-distakk bejn il-livell 
attwali tagħhom u dan il-livell fil-bidu tal-
perjodu finanzjarju 2014-2020. Stati 
Membri b'livell ta' pagamenti diretti ta' 
iktar minn 90% iżda ta' inqas mill-medja 
tal-UE għandhom jagħlqu dan id-distakk 
b'10% matul il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Or. en

Emenda 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis



AM\905018MT.doc 75/173 PE491.238v01-00

MT

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ġust u ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt 
li jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-
livelli salarjali u fl-ispejjeż tad-dħul, iżda 
wkoll meta jitqies li l-bdiewa Ewropej 
kollha qed jaħdmu fis-suq uniku, u 
speċjalment suq uniku tax-xogħol, il-livelli 
ta' appoġġ dirett għal kull ettaru 
għandhom jiġu aġġustati b'mod progressiv. 
Biex jiġi evitat tgħawiġ ulterjuri tal-
kompetizzjoni, li għandu wkoll 
implikazzjonijiet soċjali għal għadd ta' 
Stati Membri, speċjalment il-pajjiżi 
Baltiċi, billi jitqiesu mhux biss l-interessi 
tal-bdiewa iżda wkoll il-bżonnijiet tal-
konsumaturi u tal-pubbliku b'mod 
ġenerali. L-Istati Membri b'livell attwali 
ta' pagamenti diretti għal kull ettaru ta'
inqas minn 90 % tal-medja tal-UE
għandhom jagħlqu d-distakk bejn il-livell 
attwali tagħhom u dan il-livell fil-bidu tal-
perjodu finanzjarju 2014-2020.. Stati 
Membri b'livell ta' pagamenti diretti ta' 
iktar minn 90% iżda ta' inqas mill-medja 
tal-UE għandhom jagħlqu dan id-distakk 
b'10% matul il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
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objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Or. en

Emenda 187
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
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dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

iktar ġust u ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt 
li jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-
livelli salarjali u fl-ispejjeż tad-dħul, iżda 
wkoll meta jitqies li l-bdiewa Ewropej 
kollha qed jaħdmu fis-suq uniku, u 
speċjalment suq uniku tax-xogħol, il-livelli 
ta' appoġġ dirett għal kull ettaru 
għandhom jiġu aġġustati b'mod progressiv. 
Biex jiġi evitat tgħawiġ ulterjuri tal-
kompetizzjoni, li għandu wkoll 
implikazzjonijiet soċjali għal għadd ta' 
Stati Membri, speċjalment il-pajjiżi 
Baltiċi, billi jitqiesu mhux biss l-interessi 
tal-bdiewa iżda wkoll il-bżonnijiet tal-
konsumaturi u tal-pubbliku b'mod 
ġenerali. L-Istati Membri b'livell attwali 
ta' pagamenti diretti għal kull ettaru ta'
inqas minn 90 % tal-medja tal-UE
għandhom jagħlqu d-distakk bejn il-livell 
attwali tagħhom u dan il-livell fil-bidu tal-
perjodu finanzjarju 2014-2020.. Stati 
Membri b'livell ta' pagamenti diretti ta' 
iktar minn 90% iżda ta' inqas mill-medja 
tal-UE għandhom jagħlqu dan id-distakk 
b'10% matul il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
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tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Or. en

Emenda 188
Inese Vaidere

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-livelli 
salarjali u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 
jiġu aġġustati b'mod progressiv. L-Istati 
Membri b'livell attwali ta' pagamenti 
diretti għal kull ettaru ta' inqas minn 80 %
tal-medja tal-UE għandhom jagħlqu d-
distakk bejn il-livell attwali tagħhom u l-
medja tal-UE. Stati Membri b'livell ta' 
pagamenti diretti ta' iktar minn 80% iżda 
ta' inqas mill-medja tal-UE għandhom 
jagħlqu dan id-distakk b'10%. Din il-
konverġenza għandha tiġi ffinanzjata 
b’mod proporzjonali mill-Istati Membri 
kollha b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja 
tal-Unjoni. Madankollu, il-livell massimu 
ta' pagamenti diretti għal kull ettaru fl-
Istati Membri ma jistax ikun ta' ogħla 
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bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

minn 120% mill-medja tal-UE. Barra 
minn hekk, id-drittijiet kollha għall-
pagamenti attivati fl-2019 fi Stat Membru 
jew f’reġjun għandu jkollhom valur ta’ 
unità uniformi wara konverġenza lejn dan 
il-valur li għandha sseħħ matul il-perjodu 
ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Or. en

Emenda 189
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
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baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ġust u ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt 
li jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-
livelli salarjali u fl-ispejjeż tad-dħul, iżda 
wkoll meta jitqies li l-bdiewa Ewropej 
kollha qed jaħdmu fis-suq uniku, u 
speċjalment suq uniku tax-xogħol, il-livelli 
ta' appoġġ dirett għal kull ettaru 
għandhom jiġu aġġustati b'mod progressiv. 
Biex jiġi evitat tgħawiġ ulterjuri tal-
kompetizzjoni, li għandu wkoll 
implikazzjonijiet soċjali għal għadd ta' 
Stati Membri, speċjalment il-pajjiżi 
Baltiċi, billi jitqiesu mhux biss l-interessi 
tal-bdiewa iżda wkoll il-bżonnijiet tal-
konsumaturi u tal-pubbliku b'mod 
ġenerali. L-Istati Membri b'livell attwali 
ta' pagamenti diretti għal kull ettaru ta'
inqas minn 90 % tal-medja tal-UE
għandhom jagħlqu d-distakk bejn il-livell 
attwali tagħhom u dan il-livell fil-bidu tal-
perjodu finanzjarju 2014-2020.. Stati 
Membri b'livell ta' pagamenti diretti ta' 
iktar minn 90% iżda ta' inqas mill-medja 
tal-UE għandhom jagħlqu dan id-distakk 
b'10% matul il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
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objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Or. en

Emenda 190
Alexander Mirsky

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ġust u ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt 
li jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-
livelli salarjali u fl-ispejjeż tad-dħul, iżda 
wkoll meta jitqies li l-bdiewa Ewropej 
kollha qed jaħdmu fis-suq uniku, u 
speċjalment suq uniku tax-xogħol, il-livelli 
ta' appoġġ dirett għal kull ettaru 
għandhom jiġu aġġustati b'mod progressiv. 
Biex jiġi evitat tgħawiġ ulterjuri tal-
kompetizzjoni, li għandu wkoll 
implikazzjonijiet soċjali għal għadd ta' 
Stati Membri, speċjalment il-pajjiżi 
Baltiċi, billi jitqiesu mhux biss l-interessi 
tal-bdiewa iżda wkoll il-bżonnijiet tal-
konsumaturi u tal-pubbliku b'mod 
ġenerali. L-Istati Membri b'livell attwali 
ta' pagamenti diretti għal kull ettaru ta'
inqas minn 90 % tal-medja tal-UE
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konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

għandhom jagħlqu d-distakk bejn il-livell 
attwali tagħhom u dan il-livell fil-bidu tal-
perjodu finanzjarju 2014-2020.. Stati 
Membri b'livell ta' pagamenti diretti ta' 
iktar minn 90% iżda ta' inqas mill-medja 
tal-UE għandhom jagħlqu dan id-distakk 
b'10% matul il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Or. en

Emenda 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
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uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-
konverġenza għandha tiġi ffinanzjata 
b’mod proporzjonali mill-Istati Membri 
kollha b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja 
tal-Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk huwa ta' 
importanza fundamentali li tiġi żgurata 
koerenza bejn id-dmirijiet u r-rekwiżiti 
uniformi imposti fuq il-bdiewa madwar l-
UE u l-livell ta' appoġġ dirett. Għalhekk l-
appoġġ għad-dħul dirett għandu jkun 
imqassam b’mod iktar ekwu bejn l-Istati 
Membri u għandu jkun iffukat aħjar fuq 
l-objettivi l-ġodda, billi titnaqqas ir-rabta 
mar-referenzi storiċi u jiġi kkunsidrat il-
kuntest kumplessiv tal-baġit tal-Unjoni.
Biex jiġi żgurat tqassim iktar ekwu u 
armonjuż tal-appoġġ dirett, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-livelli 
salarjali u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 
jiġu aġġustati b'mod progressiv. Flimkien 
mal-konverġenza ta’ pagamenti ta’ 
appoġġ fil-livell nazzjonali u reġjonali, il-
pakketti nazzjonali għall-pagamenti diretti 
għandhom ukoll jiġu aġġustati biex l-
Istati Membri b’livell attwali ta’ pagamenti 
diretti għal kull ettaru inferjuri għal 50%
tal-medja tal-Unjoni jirċievu 70% ta' dik 
il-medja. Fil-każ ta' Stati Membri fejn il-
livell ta' pagamenti diretti jkun bejn il-
50% u s-70% tal-medja, il-pagamenti 
diretti għandhom jiżdiedu għal 80% tal-
medja, u fil-każ ta' Stati Membri fejn il-
livell ta' pagamenti diretti huwa bejn 70% 
u 80% tal-medja, il-pagamenti diretti 
għandhom jiżdiedu għal 90% tal-medja 
tal-UE. Wara l-applikazzjoni ta’ dawn il-
mekkaniżmi, il-livell riċevut ma għandux, 
fl-ebda Stat Membru, ikun inferjuri għal 
70% tal-medja tal-Unjoni. Fil-każ ta’ Stati 
Membri b’livelli ta’ pagamenti ’l fuq mill-
medja tal-Unjoni, l-isforz tal-konverġenza 
ma għandux iniżżel dawk il-livelli taħt il-
medja. Din il-konverġenza għandha tiġi 
ffinanzjata b’mod proporzjonali mill-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti 'l fuq 
mill-medja tal-Unjoni. Barra minn hekk, 
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id-drittijiet kollha għall-pagamenti attivati 
fl-2019 fi Stat Membru jew f’reġjun 
għandu jkollhom valur ta’ unità uniformi 
wara konverġenza lejn dan il-valur li 
għandha sseħħ matul il-perjodu ta’ 
tranżizzjoni fi stadji lineari. Madankollu, 
biex ikunu evitati konsegwenzi finanzjarji 
ta’ tfixkil għall-bdiewa, l-Istati Membri, 
wara li jkunu użaw l-iskema ta’ pagament 
uniku, u partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Or. pl

Emenda 192
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt li 
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bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-
konverġenza għandha tiġi ffinanzjata 
b’mod proporzjonali mill-Istati Membri 
kollha b’pagamenti diretti 'l fuq mill-
medja tal-Unjoni. Barra minn hekk, id-
drittijiet kollha għall-pagamenti attivati fl-
2019 fi Stat Membru jew f’reġjun għandu 
jkollhom valur ta’ unità uniformi wara 
konverġenza lejn dan il-valur li għandha 
sseħħ matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni fi 
stadji lineari. Madankollu, biex ikunu 
evitati konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil 
għall-bdiewa, l-Istati Membri, wara li 
jkunu użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-livelli 
salarjali u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 
jiġu aġġustati b'mod progressiv. Id-
drittijiet kollha għall-pagamenti attivati fl-
UE għandu jkollhom valur ta’ unità 
uniformi wara konverġenza lejn dan il-
valur li għandha sseħħ matul il-perjodu ta’ 
tranżizzjoni fi stadji lineari. Madankollu, 
biex ikunu evitati konsegwenzi finanzjarji 
ta’ tfixkil għall-bdiewa, l-Istati Membri, 
wara li jkunu użaw l-iskema ta’ pagament 
uniku, u partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. L-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha għandu 
jintlaħaq fi tmiem il-perjodu ta' validità 
tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali 2014-
2020. Barra minn hekk, id-drittijiet kollha 
għall-pagamenti attivati fl-2019 fi Stat 
Membru jew f'reġjun għandu jkollhom 
valur ta' unità uniformi.

Or. pt

Emenda 193
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
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mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-livelli 
salarjali u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 
jiġu aġġustati b'mod progressiv. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Biex ikunu evitati konsegwenzi finanzjarji 
ta’ tfixkil għall-bdiewa, l-Istati Membri, 
wara li jkunu użaw l-iskema ta’ pagament 
uniku, u partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
meta jikkalkulaw il-valur tad-drittijiet 
għall-pagament. L-Istati Membri jistgħu 
jillimitaw ukoll it-tnaqqis fil-pagament 
bażiku lill-azjendi agrikoli li jirriżulta 
mill-waqfien mill-użu tal-mudell storiku. 
Id-dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu sa mhux iktar tard mill-2023. Il-
volum ta' finanzjament ta' pagamenti 
diretti mill-Istati Membri (pakkett) 
għandu jiġi aġġustat sabiex, fl-Istati 
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Membri kollha, il-livell ta' pagamenti 
diretti ma jkunx inqas minn 80% tal-livell 
medju Ewropew ta' appoġġ dirett sa mill-1 
ta' Jannar 2014. 

Or. lv

Emenda 194
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni bl-għan li jiġi żgurat livell 
ekwu ta' tqassim ta' pagamenti diretti fl-
Istati Membri kollha. Għal dan l-għan, 
filwaqt li jitqiesu d-differenzi dejjem iżgħar 
iżda li għad hemm fil-livelli salarjali u l-
ispejjeż tal-input, il-livelli tal-appoġġ dirett 
għal kull ettaru għandhom jiġu aġġustati 
b'mod progressiv. l-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti inqas minn 90 % tal-
medja għandhom jagħlqu terz mid-distakk 
bejn il-livell attwali tagħhom u dan il-
livell. Din il-konverġenza għandha tiġi 
ffinanzjata b’mod proporzjonali mill-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti 'l fuq 
mill-medja tal-Unjoni. Barra minn hekk, 
id-drittijiet kollha għall-pagamenti attivati 
fl-2019 fi Stat Membru jew f’reġjun 
għandu jkollhom valur ta’ unità uniformi 
wara konverġenza lejn dan il-valur li 
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konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

għandha sseħħ matul il-perjodu ta’ 
tranżizzjoni fi stadji lineari. Madankollu, 
biex ikunu evitati konsegwenzi finanzjarji 
ta’ tfixkil għall-bdiewa, l-Istati Membri, 
wara li jkunu użaw l-iskema ta’ pagament 
uniku, u partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Or. pl

Emenda 195
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-livelli 
salarjali u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 



AM\905018MT.doc 89/173 PE491.238v01-00

MT

Membri kollha b’pagamenti diretti inqas
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

jiġu aġġustati b'mod progressiv. L-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas
mill-medja tal-Unjoni Ewropea għandhom 
jagħlqu b'nofs id-distakk bejn il-livell 
attwali tagħhom u dan il-livell. Din il-
konverġenza għandha tiġi ffinanzjata 
b’mod proporzjonali mill-Istati Membri 
kollha b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja 
tal-Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Or. en

Emenda 196
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
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differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-livelli 
salarjali u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 
jiġu aġġustati b'mod progressiv. L-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas
mill-medja għandhom jagħlqu 66% tad-
distakk bejn il-livell attwali tagħhom u dan 
il-livell. L-ebda Stat Membru mgħandu 
jirċievi appoġġ taħt il-75% tal-livell 
medju. Din il-konverġenza għandha tiġi 
ffinanzjata b’mod proporzjonali mill-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti 'l fuq 
mill-medja tal-Unjoni. Barra minn hekk, 
id-drittijiet kollha għall-pagamenti attivati 
fl-2019 fi Stat Membru jew f’reġjun 
għandu jkollhom valur ta’ unità uniformi 
wara konverġenza lejn dan il-valur li 
għandha sseħħ matul il-perjodu ta’ 
tranżizzjoni fi stadji lineari. Madankollu, 
biex ikunu evitati konsegwenzi finanzjarji 
ta’ tfixkil għall-bdiewa, l-Istati Membri, 
wara li jkunu użaw l-iskema ta’ pagament 
uniku, u partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Or. ro
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Emenda 197
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-livelli 
salarjali u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 
jiġu aġġustati b'mod progressiv. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu
żewġ terzi mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-



PE491.238v01-00 92/173 AM\905018MT.doc

MT

Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Or. fr

Emenda 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-livelli 
salarjali u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 
jiġu aġġustati b'mod progressiv. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata bi qtugħ lineari
mill-Istati Membri kollha b’pagamenti 
diretti 'l fuq mill-medja tal-Unjoni, bi 
tnaqqis massimu ta' 5% tal-livell ta' kull 
Stat Membru. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
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lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Or. en

Emenda 199
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-livelli 
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rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari. 
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

salarjali u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 
jiġu aġġustati b'mod progressiv. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Huwa importanti li l-
kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri għall-
konverġenza ma jmorrux oltre ċertu 
persentaġġ tal-pakketti inizjali tagħhom.
Barra minn hekk, id-drittijiet kollha għall-
pagamenti attivati fl-2019 fi Stat Membru 
jew f’reġjun għandu jkollhom valur ta’ 
unità uniformi wara konverġenza lejn dan 
il-valur li għandha sseħħ matul il-perjodu 
ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari. 
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-persentaġġ tal-pakkett inizjali se jiġi determinat skont ir-riżultat tan-negozjati tal-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali.

Emenda 200
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu
jkollhom valur ta’ unità uniformi wara
konverġenza lejn dan il-valur li għandha 
sseħħ matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni fi 
stadji lineari. Madankollu, biex ikunu 
evitati konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil 
għall-bdiewa, l-Istati Membri, wara li 
jkunu użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-livelli 
salarjali u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 
jiġu aġġustati b'mod progressiv. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Il-valur tad-drittijiet għall-
pagamenti fi Stat Membru jew reġjun 
għandu jiġi allinjat b'mod gradwali 
sakemm jilħaq mill-inqas il-livell ta'
konverġenza stabbilit għall-2019.
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
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objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-objettiv huwa li jiġi evitat it-tgħawiġ, tiġi żgurata l-istabilità għall-impriżi f'waqt fejn il-
baġits pubbliċi qed jiffaċċjaw għafsa qawwija, jingħata lill-Istati Membri u lir-reġjuni spazju 
ta' manuvra fl-implimentazzjoni tal-konverġenza interna u jitqiegħed limitu raġonevoli fuq il-
varjazzjonijiet fl-għajnuna rċevuta mill-benefiċjarji sabiex ma tiġix ipperikolata l-vijabilità 
tal-impriżi.

Emenda 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-livelli 
salarjali u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 
jiġu aġġustati b'mod progressiv. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
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b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari. 
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2021 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari. 
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida.

Or. en

Emenda 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
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baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari. 
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-livelli 
salarjali u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 
jiġu aġġustati b'mod progressiv. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Mingħajr 
preġudizzju għal dan it-tnaqqis fid-
differenza, il-livell ta' pagamenti diretti fl-
Estonja, fil-Litwanja u fil-Latvja għandu 
jilħaq mill-inqas dak tal-Istat Membr li 
fost l-Istati kollha - minbarra dawn it-
tlieta - ikollu l-iktar livell baxx ta' 
pagamenti.  Din il-konverġenza għandha 
tiġi ffinanzjata b’mod proporzjonali mill-
Istati Membri kollha b’pagamenti diretti 'l 
fuq mill-medja tal-Unjoni. Id-differenza 
fil-livelli ta' pagamenti diretti għal kull 
ettaru fi ħdan kwalunkwe Stat Membru 
m'għandhiex tkun ikbar mid-differenza 
għal kull ettaru bejn l-Istati Membri. 
Barra minn hekk, id-drittijiet kollha għall-
pagamenti attivati fl-2019 fi Stat Membru 
jew f’reġjun għandu jkollhom valur ta’ 
unità uniformi wara konverġenza lejn dan 
il-valur li għandha sseħħ matul il-perjodu 
ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari. 
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Or. de
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Emenda 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari. 
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-livelli 
salarjali u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 
jiġu aġġustati b'mod progressiv. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari. 
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
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tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.  Għal dan l-għan, għandhom 
jitqiesu miżuri ta' appoġġ finanzjarju biex 
jiffaċilitaw l-implimentazzjoni mill-Istati 
Membri tal-politiki agrikoli komuni l-
ġodda.   

Or. ro

Emenda 204
James Nicholson, Kay Swinburne

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-
rabta ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-
kuntest globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Biex jiġi żgurat tqassim 
iktar ekwu tal-appoġġ dirett, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi li għad hemm fil-livelli 
salarjali u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli tal-
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 
jiġu aġġustati b'mod progressiv. l-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti inqas 
minn 90 % tal-medja għandhom jagħlqu 
terz mid-distakk bejn il-livell attwali 
tagħhom u dan il-livell. Din il-konverġenza 
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proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari. 
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi wara konverġenza 
lejn dan il-valur li għandha sseħħ matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni fi stadji lineari. 
Madankollu, biex ikunu evitati 
konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
meta jikkalkulaw il-valur tad-drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Or. en

Emenda 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Il-pagamenti diretti għandhom 
jitqassmu fost l-Istati Membri b'tali mod li
kull Stat Membru, bħala limitu 
nazzjonali, jirċievi ammont 
korrispondenti għan-numru ta' ettari 
koperti mid-dikjarazzjonijiet ta' 
pagamenti diretti fl-2013 immoltiplikat 
bir-rata medja ta' pagamenti diretti fl-
Unjoni Ewropea kollha kemm hi fl-2013. 
L-Istati Membri li fihom il-pagamenti 
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diretti medji għal kull ettaru qabżu l-
110% tal-medja ta' pagamenti madwar l-
UE jistgħu japplikaw għal pagamenti 
addizzjonali mill-baġit nazzjonali.

Or. en

Emenda 206
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Fir-rigward tal-Artikolu 18 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, li jipprojbixxi d-
diskriminazzjoni abbażi ta' nazzjonalità, u 
l-Artikolu 39(2) tat-Trattat, li jipprovdi 
għall-kunsiderazzjoni tal-inugwaljanzi 
bejn ir-reġjuni u mhux bejn l-Istati 
Membri, u l-Artikolu 40(2), li jipprojbixxi 
d-diskriminazzjoni bejn il-produtturi 
agrikoli fl-UE. Sabiex jiġi żgurat li s-
sistema għat-tqassim ta' pagamenti diretti 
fost l-Istati Membri tkun ġusta u ma 
tiddiskriminax kontra xi bdiewa, il-
pakketti nazzjonali għandom jiġu 
kkalkulati abbażi ta' rata uniformi għal 
kull ettaru madwar l-Unjoni Ewropea li 
tikkorrispondi għall-pagament medju għal 
kull ettaru għall-2013.

Or. pl

Emenda 207
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Flimkien mal-konverġenza ta’ 
pagamenti ta’ appoġġ fil-livell nazzjonali 
u reġjonali, il-pakketti nazzjonali għall-
pagamenti diretti għandhom jiġu 
aġġustati biex fl-Istati Membri b’livell 
attwali ta’ pagamenti diretti għal kull 
ettaru inferjuri għal 70% tal-medja tal-
Unjoni, dak id-distakk jitnaqqas bi 30%. 
Fl-Istati Membri b’livell ta’ pagamenti 
diretti bejn 70% u 80% tal-medja, id-
differenza ta’ inferjorità għandha 
titnaqqas b’25% u f’dawk l-Istati Membri 
fejn il-livell huwa ogħla minn 80% tal-
medja għandha tjitnaqqas b’20%. Wara l-
applikazzjoni ta’ dawn il-mekkaniżmi, il-
livell riċevut ma għandux, fl-ebda Stat 
Membru, ikun inferjuri għal 65% tal-
medja tal-Unjoni. Fil-każ ta’ Stati 
Membri b’livelli ta’ pagamenti ’l fuq mill-
medja tal-Unjoni, l-isforz tal-konverġenza 
ma għandux iniżżel dawk il-livelli taħt il-
medja. Din il-konverġenza għandha tiġi 
ffinanzjata b’mod proporzjonali mill-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti 'l fuq 
mill-medja tal-Unjoni.

Or. pl

Emenda 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Flimkien mal-konverġenza ta’ 
pagamenti ta’ appoġġ fil-livell nazzjonali 
u reġjonali, il-pakketti nazzjonali għall-
pagamenti diretti għandhom jiġu 
aġġustati biex fl-Istati Membri b’livell 
attwali ta’ pagamenti diretti għal kull 
ettaru inferjuri għal 70% tal-medja tal-



PE491.238v01-00 104/173 AM\905018MT.doc

MT

Unjoni, dak id-distakk jitnaqqas bi 30%.
Fl-Istati Membri b’livell ta’ pagamenti 
diretti bejn 70% u 80% tal-medja, id-
differenza ta’ inferjorità għandha 
titnaqqas b’25% u f’dawk l-Istati Membri 
fejn il-livell huwa ogħla minn 80% tal-
medja għandha tjitnaqqas b’10%. Wara l-
applikazzjoni ta’ dawn il-mekkaniżmi, il-
livell riċevut ma għandux, fl-ebda Stat 
Membru, ikun inferjuri għal 65% tal-
medja tal-Unjoni. Fil-każ ta’ Stati 
Membri b’livelli ta’ pagamenti ’l fuq mill-
medja tal-Unjoni, l-isforz tal-konverġenza 
ma għandux iniżżel dawk il-livelli taħt il-
medja. Il-konverġenza għandha tkun 
iffinanzjata b'mod proporzjonali mill-
Istati Membri kollha b'pagamenti diretti li 
jaqbżu l-medja tal-Unjoni. Dawk l-Istati 
Membri li jibqgħu taħt il-medja tal-UE 
wara li jsegwu t-tnaqqis fid-differenza ta' 
inferjorità msemmija hawn fuq 
għandhom jingħataw il-possibilità li 
jnaqqsu din id-differenza billi jużaw 
approprjazzjonijiet mill-baġit nazzjonali. 

Or. ro

Emenda 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Drittijiet għall-pagamenti attivati fl-
2019 fi Stat Membru jew f'reġjun jista' 
jkollhom valur ta' unità uniformi wara 
perjodu ta' konverġenza, madankollu, 
biex ikunu evitati konsegwenzi finanzjarji 
ta’ tfixkil għall-bdiewa, l-Istati Membri, 
wara li jkunu użaw l-iskema ta’ pagament 
uniku, u partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi 
storiċi b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-
valur tad-drittijiet għall-pagament. Id-
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dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jibqa' jiffoka fuq il-
kwistjoni tal-konverġenza, billi jqis ir-
reviżjoni tal-PAK fl-2017.

Or. en

Emenda 210
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Il-pagamenti diretti għandhom 
jitqassmu fost l-Istati Membri b'tali mod li 
kull Stat Membru, bħala limitu 
nazzjonali, jirċievi ammont 
korrispondenti għan-numru ta' ettari 
koperti mid-dikjarazzjonijiet ta' 
pagamenti diretti fl-2013 immoltiplikat 
bir-rata medja ta' pagamenti diretti fl-
Unjoni Ewropea kollha kemm hi fl-2013. 
L-Istati Membri li fihom il-pagamenti 
diretti medji għal kull ettaru qabżu l-
110% tal-medja ta' pagamenti madwar l-
UE jistgħu japplikaw għal pagamenti 
addizzjonali mill-baġit nazzjonali.

Or. en

Emenda 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Proposta għal regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) L-Istati Membri li jużaw l-Iskema 
ta' Pagament Uniku skont l-Erja (SAPS) 
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jistgħu jżommu din is-sistema, soġġett 
għal modifiki biex tiġi akkomodata l-
iskema l-ġdida ta' pagament uniku u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitolu 2 ta' 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 212
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) Għall-Istati Membri li fihom l-
introduzzjoni ta' rata uniformi tirriżulta fi 
tnaqqis sisnifikanti fil-pagamenti diretti, 
għandha tiġi introdotta għażla volontarja 
fejn ikunu jistgħu jsiru pagamenti 
supplimentari mill-baġits nazzjonali 
sabiex itaffu l-impatt tat-tnaqqis.

Or. pl

Emenda 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) Peress li, fl-Istati Membri l-ġodda, 
il-pagament medju għal kull ettaru ġie 
kkalkulat billi intużaw formula ta' 
bbilanċjar bbażata fuq snin preċedenti 
biex tiġi żgurata l-ekwità, skont il-mudell 
applikat lill-Istati Membri l-qodma, 
minbarra din l-erja ta' superfiċje, 
għandha titiqies ukoll is-superfiċje li 
tirriżulta mill-konverżjoni f'ettari tan-
numru ta' annimali li għalihom tħallsu 
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pagamenti nazzjonali addizzjonali.

Or. ro

Emenda 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 21c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21c) L-Istati Membri li, sal-31 ta' 
Diċembru 2013, joperaw l-iskema ta' 
pagament uniku fuq bażi reġjonali jew 
reġjonali ibrida, jistgħu jżommu d-
drittijiet eżistenti tagħhom għall-
pagamenti, soġġett għal modifiki biex jiġu 
akkomodati l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
Kapitolu 2 ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 215
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-esperjenza miksuba bl-
applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament 
uniku turi li xi wħud mill-elementi 
ewlenin tagħha għandhom jinżammu, 
inkluża d-determinazzjoni ta’ limiti 
massimi nazzjonali biex ikun żgurat li l-
livell totali ta’ appoġġ ma jaqbiżx ir-
restrizzjonijiet baġitarji attwali. L-Istati 
Membri għandhom ukoll ikomplu 
joperaw riżerva nazzjonali li tkun tista’ 
tintuża biex tiffaċilita l-parteċipazzjoni ta’ 
bdiewa żgħażagħ ġodda fl-iskema jew 

imħassar
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jistgħu jintużaw biex jitqiesu ħtiġijiet 
speċifiċi f’ċerti reġjuni. Għandhom 
jinżammu regoli dwar it-trasferiment u l-
użu ta’ drittijiet għall-pagament, iżda fejn 
ikun possibbli, b’mod simplifikat.

Or. en

Emenda 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament uniku turi li xi 
wħud mill-elementi ewlenin tagħha 
għandhom jinżammu, inkluża d-
determinazzjoni ta’ limiti massimi 
nazzjonali biex ikun żgurat li l-livell totali 
ta’ appoġġ ma jaqbiżx ir-restrizzjonijiet 
baġitarji attwali. L-Istati Membri 
għandhom ukoll ikomplu joperaw riżerva 
nazzjonali li tkun tista’ tintuża biex 
tiffaċilita l-parteċipazzjoni ta’ bdiewa 
żgħażagħ ġodda fl-iskema jew jistgħu 
jintużaw biex jitqiesu ħtiġijiet speċifiċi 
f’ċerti reġjuni. Għandhom jinżammu regoli 
dwar it-trasferiment u l-użu ta’ drittijiet 
għall-pagament, iżda fejn ikun possibbli, 
b’mod simplifikat.

(22) L-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament uniku turi li xi 
wħud mill-elementi ewlenin tagħha 
għandhom jinżammu, inkluża d-
determinazzjoni ta’ limiti massimi 
nazzjonali biex ikun żgurat li l-livell totali 
ta’ appoġġ ma jaqbiżx ir-restrizzjonijiet 
baġitarji attwali. L-Istati Membri 
għandhom ukoll ikomplu joperaw riżerva 
nazzjonali li tista’ tintuża minn Stat 
Membru biex tiffaċilita l-parteċipazzjoni 
ta’ bdiewa żgħażagħ ġodda fl-iskema jew 
jistgħu jintużaw biex jitqiesu ħtiġijiet 
speċifiċi f’ċerti reġjuni. Għandhom 
jinżammu regoli dwar it-trasferiment u l-
użu ta’ drittijiet għall-pagament, iżda fejn 
ikun possibbli, b’mod simplifikat.

Or. en

Emenda 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 22
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament uniku turi li xi 
wħud mill-elementi ewlenin tagħha 
għandhom jinżammu, inkluża d-
determinazzjoni ta’ limiti massimi 
nazzjonali biex ikun żgurat li l-livell totali 
ta’ appoġġ ma jaqbiżx ir-restrizzjonijiet 
baġitarji attwali. L-Istati Membri 
għandhom ukoll ikomplu joperaw riżerva 
nazzjonali li tkun tista’ tintuża biex 
tiffaċilita l-parteċipazzjoni ta’ bdiewa 
żgħażagħ ġodda fl-iskema jew jistgħu 
jintużaw biex jitqiesu ħtiġijiet speċifiċi 
f’ċerti reġjuni. Għandhom jinżammu regoli 
dwar it-trasferiment u l-użu ta’ drittijiet 
għall-pagament, iżda fejn ikun possibbli, 
b’mod simplifikat.

[Ma taffettwax il-verżjoni Maltija].

Or. en

Ġustifikazzjoni

[Ma taffettwax il-verżjoni Maltija].

Emenda 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament uniku turi li xi 
wħud mill-elementi ewlenin tagħha 
għandhom jinżammu, inkluża d-
determinazzjoni ta’ limiti massimi 
nazzjonali biex ikun żgurat li l-livell totali 
ta’ appoġġ ma jaqbiżx ir-restrizzjonijiet 
baġitarji attwali. L-Istati Membri 
għandhom ukoll ikomplu joperaw riżerva 
nazzjonali li tkun tista’ tintuża biex 
tiffaċilita l-parteċipazzjoni ta’ bdiewa 

(22) L-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament uniku turi li xi 
wħud mill-elementi ewlenin tagħha 
għandhom jinżammu, inkluża d-
determinazzjoni ta’ limiti massimi 
nazzjonali biex ikun żgurat li l-livell totali 
ta’ appoġġ ma jaqbiżx ir-restrizzjonijiet 
baġitarji attwali. L-Istati Membri, mill-
inqas fl-ewwel sena ta' implimentazzjoni 
tal-iskema l-ġdida ta' pagamenti bażiċi,
għandhom ukoll ikomplu joperaw riżerva 
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żgħażagħ ġodda fl-iskema jew jistgħu 
jintużaw biex jitqiesu ħtiġijiet speċifiċi 
f’ċerti reġjuni. Għandhom jinżammu regoli 
dwar it-trasferiment u l-użu ta’ drittijiet 
għall-pagament, iżda fejn ikun possibbli, 
b’mod simplifikat.

nazzjonali li tista' tiġi ġestita reġjonalment 
u li tkun tista’ tintuża biex tiffaċilita l-
parteċipazzjoni ta’ bdiewa żgħażagħ u 
entranti ġodda fl-iskema jew jistgħu 
jintużaw biex jitqiesu ħtiġijiet speċifiċi 
f’ċerti reġjuni. Għandhom jinżammu regoli 
dwar it-trasferiment u l-użu ta’ drittijiet 
għall-pagament, iżda fejn ikun possibbli, 
b’mod simplifikat.

Or. en

Emenda 219
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Tiġdid ġenerazzjonali u 
kooperazzjoni mtejba bejn il-
ġenerazzjonijiet għandhom isiru prijorità 
ewlenija għat-tqassim ta' pagamenti 
diretti lill-bdiewa u lill-entranti ġodda, kif 
ukoll il-miżuri ta' appoġġ għall-iżvilupp 
rurali; peress li huma biss 6% tal-bdiewa 
Ewropej li għandhom inqas minn 35 sena, 
u li 80% huma ixjeh minn 55, u għalhekk 
kważi 4.5 miljun bidwi jinsabu 
f'pożizzjoni li se joħorġu bil-pensjoni fl-10 
snin li ġejjin, il-programmi ta' żvilupp 
rurali u l-iskemi ta' appoġġ dirett 
għandhom għalhekk itejbu t-trasferiment 
u l-iskambju tal-aħjar prattika sostenibbli 
u tal-għarfien fl-ażjendi agrikoli u bejn il-
komunitajiet rurali.

Or. en

Emenda 220
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Premessa 22b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) L-esperjenza miksuba bl-
applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament 
uniku turi li xi wħud mill-elementi 
ewlenin tagħha għandhom jinżammu, 
inkluża d-determinazzjoni ta’ limiti 
massimi nazzjonali biex ikun żgurat li l-
livell totali ta’ appoġġ ma jaqbiżx ir-
restrizzjonijiet baġitarji attwali. L-Istati 
Membri għandhom ukoll ikomplu 
joperaw riżerva nazzjonali li tkun tista’ 
tintuża biex tiffaċilita l-parteċipazzjoni ta’ 
bdiewa żgħażagħ ġodda u lill-entranti 
ġodda fl-iskema jew jistgħu jintużaw biex 
jitqiesu ħtiġijiet speċifiċi f’ċerti reġjuni. 
Għandhom jinżammu regoli dwar it-
trasferiment u l-użu ta’ drittijiet għall-
pagament, iżda fejn ikun possibbli, b’mod 
simplifikat.

Or. en

Emenda 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji u biex ikunu 
kkjarifikati s-sitwazzjonijiet speċifiċi li 
jistgħu jinqalgħu fl-applikazzjoni tal-
iskema ta’ pagament uniku, is-setgħa biex 
l-atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
adozzjoni ta’ regoli dwar l-eliġibbiltà u l-
aċċess fir-rigward tal-iskema ta’ pagament 

(23) Biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji u biex ikunu 
kkjarifikati s-sitwazzjonijiet speċifiċi li 
jistgħu jinqalgħu fl-applikazzjoni tal-
iskema ta’ pagament uniku, is-setgħa biex 
l-atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
adozzjoni ta’ regoli dwar l-eliġibbiltà u l-
aċċess fir-rigward tal-iskema ta’ pagament 
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bażiku għall-bdiewa fil-każ ta’ wirt u wirt 
antiċipat, wirt taħt kirja, bidla fl-istatus 
legali jew fid-denominazzjoni jew fil-każ 
ta' fużjoni jew diviżjoni fl-impriża; l-
adozzjoni ta’ regoli dwar il-kalkolu tal-
valur u l-għadd jew dwar iż-żieda fil-valur 
ta’ drittijiet għall-pagament b’rabta mal-
allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament, 
inklużi regoli dwar il-possibbiltà ta’ valur u 
għadd provviżorju jew ta’ żieda 
provviżorja ta’ drittijiet għall-pagament 
allokati abbażi tal-applikazzjoni mill-
bidwi, dwar il-kundizzjonijiet biex ikunu 
stabbiliti l-valur u l-għadd provviżorju u 
definittiv tad-drittijiet għall-pagament u 
dwar il-każijiet fejn kuntratt ta’ bejgħ jew 
kiri jista’ jaffettwa l-allokazzjoni ta’ 
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
regoli biex ikunu stabbiliti u kkalkulati l-
valur u l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament 
riċevuti mir-riżerva nazzjonali; l-adozzjoni 
ta’ regoli dwar il-modifika tal-valur tal-
unità ta’ drittijiet għall-pagament fil-każ ta’ 
frazzjonijiet ta’ drittijiet għall-pagament u 
kriterji għall-allokazzjoni ta’ drittijiet 
għall-pagament skont l-użu tar-riżerva 
nazzjonali u għall-bdiewa li ma applikawx 
għall-appoġġ fl-2011.

bażiku għall-bdiewa fil-każ ta’ wirt u wirt 
antiċipat, wirt taħt kirja, bidla fl-istatus 
legali jew fid-denominazzjoni jew fil-każ 
ta' fużjoni jew diviżjoni fl-impriża; l-
adozzjoni ta’ regoli dwar il-kalkolu tal-
valur u l-għadd jew dwar iż-żieda fil-valur 
ta’ drittijiet għall-pagament b’rabta mal-
allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament, 
inklużi regoli dwar il-possibbiltà ta’ valur u 
għadd provviżorju jew ta’ żieda 
provviżorja ta’ drittijiet għall-pagament 
allokati abbażi tal-applikazzjoni mill-
bidwi, dwar il-kundizzjonijiet biex ikunu 
stabbiliti l-valur u l-għadd provviżorju u 
definittiv tad-drittijiet għall-pagament u 
dwar il-każijiet fejn kuntratt ta’ bejgħ jew 
kiri jista’ jaffettwa l-allokazzjoni ta’ 
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
regoli biex ikunu stabbiliti u kkalkulati l-
valur u l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament 
riċevuti mir-riżerva nazzjonali; l-adozzjoni 
ta’ regoli dwar il-modifika tal-valur tal-
unità ta’ drittijiet għall-pagament fil-każ ta’ 
frazzjonijiet ta’ drittijiet għall-pagament u 
kriterji għall-allokazzjoni ta’ drittijiet 
għall-pagament skont l-użu tar-riżerva 
nazzjonali u għall-bdiewa li ma applikawx 
għall-appoġġ fl-2009, fl-2010 jew fl-2011.

Or. en

Emenda 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji u biex ikunu 
kkjarifikati s-sitwazzjonijiet speċifiċi li 
jistgħu jinqalgħu fl-applikazzjoni tal-
iskema ta’ pagament uniku, is-setgħa biex 
l-atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 

(23) Biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji u biex ikunu 
kkjarifikati s-sitwazzjonijiet speċifiċi li 
jistgħu jinqalgħu fl-applikazzjoni tal-
iskema ta’ pagament uniku, is-setgħa biex 
l-atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
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ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
adozzjoni ta’ regoli dwar l-eliġibbiltà u l-
aċċess fir-rigward tal-iskema ta’ pagament 
bażiku għall-bdiewa fil-każ ta’ wirt u wirt 
antiċipat, wirt taħt kirja, bidla fl-istatus 
legali jew fid-denominazzjoni jew fil-każ 
ta' fużjoni jew diviżjoni fl-impriża; l-
adozzjoni ta’ regoli dwar il-kalkolu tal-
valur u l-għadd jew dwar iż-żieda fil-valur 
ta’ drittijiet għall-pagament b’rabta mal-
allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament, 
inklużi regoli dwar il-possibbiltà ta’ valur u 
għadd provviżorju jew ta’ żieda 
provviżorja ta’ drittijiet għall-pagament 
allokati abbażi tal-applikazzjoni mill-
bidwi, dwar il-kundizzjonijiet biex ikunu 
stabbiliti l-valur u l-għadd provviżorju u 
definittiv tad-drittijiet għall-pagament u 
dwar il-każijiet fejn kuntratt ta’ bejgħ jew 
kiri jista’ jaffettwa l-allokazzjoni ta’ 
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
regoli biex ikunu stabbiliti u kkalkulati l-
valur u l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament 
riċevuti mir-riżerva nazzjonali; l-adozzjoni
ta’ regoli dwar il-modifika tal-valur tal-
unità ta’ drittijiet għall-pagament fil-każ ta’ 
frazzjonijiet ta’ drittijiet għall-pagament u 
kriterji għall-allokazzjoni ta’ drittijiet 
għall-pagament skont l-użu tar-riżerva 
nazzjonali u għall-bdiewa li ma applikawx 
għall-appoġġ fl-2011.

ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
adozzjoni ta’ regoli dwar l-eliġibbiltà u l-
aċċess fir-rigward tal-iskema ta’ pagament 
bażiku għall-bdiewa fil-każ ta’ wirt u wirt 
antiċipat, wirt taħt kirja, bidla fl-istatus 
legali jew fid-denominazzjoni jew fil-każ 
ta' fużjoni jew diviżjoni fl-impriża; l-
adozzjoni ta’ regoli dwar il-kalkolu tal-
valur u l-għadd jew dwar iż-żieda fil-valur 
ta’ drittijiet għall-pagament b’rabta mal-
allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament, 
inklużi regoli dwar il-possibbiltà ta’ valur u 
għadd provviżorju jew ta’ żieda 
provviżorja ta’ drittijiet għall-pagament 
allokati abbażi tal-applikazzjoni mill-
bidwi, dwar il-kundizzjonijiet biex ikunu 
stabbiliti l-valur u l-għadd provviżorju u 
definittiv tad-drittijiet għall-pagament u 
dwar il-każijiet fejn kuntratt ta’ bejgħ jew 
kiri jista’ jaffettwa l-allokazzjoni ta’ 
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
regoli biex ikunu stabbiliti u kkalkulati l-
valur u l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament 
riċevuti mir-riżerva nazzjonali; l-adozzjoni 
ta’ regoli dwar il-modifika tal-valur tal-
unità ta’ drittijiet għall-pagament fil-każ ta’ 
frazzjonijiet ta’ drittijiet għall-pagament u 
kriterji għall-allokazzjoni ta’ drittijiet 
għall-pagament skont l-użu tar-riżerva 
nazzjonali u għall-bdiewa li ma applikawx 
għall-appoġġ fil-perjodu mill-2009 sal-
2011.

Or. en

Emenda 223
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji u biex ikunu 
kkjarifikati s-sitwazzjonijiet speċifiċi li

(23) Biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji u biex ikunu 
kkjarifikati s-sitwazzjonijiet speċifiċi li 
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jistgħu jinqalgħu fl-applikazzjoni tal-
iskema ta’ pagament uniku, is-setgħa biex 
l-atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
adozzjoni ta’ regoli dwar l-eliġibbiltà u l-
aċċess fir-rigward tal-iskema ta’ pagament 
bażiku għall-bdiewa fil-każ ta’ wirt u wirt 
antiċipat, wirt taħt kirja, bidla fl-istatus 
legali jew fid-denominazzjoni jew fil-każ 
ta' fużjoni jew diviżjoni fl-impriża; l-
adozzjoni ta’ regoli dwar il-kalkolu tal-
valur u l-għadd jew dwar iż-żieda fil-valur 
ta’ drittijiet għall-pagament b’rabta mal-
allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament, 
inklużi regoli dwar il-possibbiltà ta’ valur u 
għadd provviżorju jew ta’ żieda 
provviżorja ta’ drittijiet għall-pagament 
allokati abbażi tal-applikazzjoni mill-
bidwi, dwar il-kundizzjonijiet biex ikunu 
stabbiliti l-valur u l-għadd provviżorju u 
definittiv tad-drittijiet għall-pagament u 
dwar il-każijiet fejn kuntratt ta’ bejgħ jew 
kiri jista’ jaffettwa l-allokazzjoni ta’ 
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
regoli biex ikunu stabbiliti u kkalkulati l-
valur u l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament 
riċevuti mir-riżerva nazzjonali; l-adozzjoni 
ta’ regoli dwar il-modifika tal-valur tal-
unità ta’ drittijiet għall-pagament fil-każ ta’ 
frazzjonijiet ta’ drittijiet għall-pagament u 
kriterji għall-allokazzjoni ta’ drittijiet 
għall-pagament skont l-użu tar-riżerva 
nazzjonali u għall-bdiewa li ma applikawx 
għall-appoġġ fl-2011.

jistgħu jinqalgħu fl-applikazzjoni tal-
iskema ta’ pagament uniku, is-setgħa biex 
l-atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
adozzjoni ta’ regoli dwar l-eliġibbiltà u l-
aċċess fir-rigward tal-iskema ta’ pagament 
bażiku għall-bdiewa fil-każ ta’ wirt u wirt 
antiċipat, wirt taħt kirja, bidla fl-istatus 
legali jew fid-denominazzjoni jew fil-każ 
ta' fużjoni jew diviżjoni fl-impriża; l-
adozzjoni ta’ regoli dwar il-kalkolu tal-
valur u l-għadd jew dwar iż-żieda fil-valur 
ta’ drittijiet għall-pagament b’rabta mal-
allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament, 
inklużi regoli dwar il-possibbiltà ta’ valur u 
għadd provviżorju jew ta’ żieda 
provviżorja ta’ drittijiet għall-pagament 
allokati abbażi tal-applikazzjoni mill-
bidwi, dwar il-kundizzjonijiet biex ikunu 
stabbiliti l-valur u l-għadd provviżorju u 
definittiv tad-drittijiet għall-pagament u 
dwar il-każijiet fejn kuntratt ta’ bejgħ jew 
kiri jista’ jaffettwa l-allokazzjoni ta’ 
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
regoli biex ikunu stabbiliti u kkalkulati l-
valur u l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament 
riċevuti mir-riżerva nazzjonali; l-adozzjoni 
ta’ regoli dwar il-modifika tal-valur tal-
unità ta’ drittijiet għall-pagament fil-każ ta’ 
frazzjonijiet ta’ drittijiet għall-pagament u 
kriterji għall-allokazzjoni ta’ drittijiet 
għall-pagament skont l-użu tar-riżerva 
nazzjonali u għall-bdiewa li ma applikawx 
għall-appoġġ fl-2010 jew l-2011.

Or. en

Emenda 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Premessa 26
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ 
appoġġ għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
applikabbli mal-Unjoni kollha. Għal dak 
il-għan, l-Istati Membri għandhom jużaw 
parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti biex 
jagħtu pagament annwali flimkien mal-
pagament bażiku, għal prattiki 
obbligatorji li għandhom ikunu segwiti 
mill-bdiewa li jindirizzaw, bħala prijorità, 
miri ta’ politika kemm dwar il-klima kif 
ukoll l-ambjent. Dawk il-prattiki 
għandhom jieħdu l-għamla ta’ azzjonijiet 
sempliċi, ġeneralizzati, mhux kuntrattwali 
u annwali li jmorru lil hinn mill-
kundizzjonalità u għandhom rabta mal-
agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu 
kompatibbli mal-objettivi ta’ dawk id-
Direttivi. Il-bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ 
il-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi 
u li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw 

imħassar
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mill-komponent ta’ “titjib ekoloġiku”
mingħajr ma jħarsu kull obbligu ieħor, 
meta jitqiesu l-benefiċċji ambjentali 
rikonoxxuti tas-sistemi ta’ biedja 
organika. In-nuqqas ta’ ħarsien tal-
komponent ta’"titjib ekoloġiku" għandu 
jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-forma attwali tagħhom, il-proposti dwar it-"titjib ekoloġiku" għandhom il-potenzjal li 
jkunu ta' ħsara għall-ambjent, minflok jikkontribwixxu għall-preservazzjoni tiegħu.

Emenda 225
Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Premessa 26

Text proposed by the Commission Amendment

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ 
appoġġ għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
applikabbli mal-Unjoni kollha. Għal dak 
il-għan, l-Istati Membri għandhom jużaw 
parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti biex 
jagħtu pagament annwali flimkien mal-
pagament bażiku, għal prattiki 
obbligatorji li għandhom ikunu segwiti 
mill-bdiewa li jindirizzaw, bħala prijorità, 
miri ta’ politika kemm dwar il-klima kif 
ukoll l-ambjent. Dawk il-prattiki 
għandhom jieħdu l-għamla ta’ azzjonijiet 
sempliċi, ġeneralizzati, mhux kuntrattwali 
u annwali li jmorru lil hinn mill-
kundizzjonalità u għandhom rabta mal-

mħassar
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agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu 
kompatibbli mal-objettivi ta’ dawk id-
Direttivi. Il-bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ 
il-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi 
u li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw 
mill-komponent ta’ “titjib ekoloġiku” 
mingħajr ma jħarsu kull obbligu ieħor, 
meta jitqiesu l-benefiċċji ambjentali 
rikonoxxuti tas-sistemi ta’ biedja 
organika. In-nuqqas ta’ ħarsien tal-
komponent ta’"titjib ekoloġiku" għandu 
jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Or. en

Emenda 226
Richard Ashworth;

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 

mħassar
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ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ 
appoġġ għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
applikabbli mal-Unjoni kollha. Għal dak 
il-għan, l-Istati Membri għandhom jużaw 
parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti biex 
jagħtu pagament annwali flimkien mal-
pagament bażiku, għal prattiki 
obbligatorji li għandhom ikunu segwiti 
mill-bdiewa li jindirizzaw, bħala prijorità, 
miri ta’ politika kemm dwar il-klima kif 
ukoll l-ambjent. Dawk il-prattiki 
għandhom jieħdu l-għamla ta’ azzjonijiet 
sempliċi, ġeneralizzati, mhux kuntrattwali 
u annwali li jmorru lil hinn mill-
kundizzjonalità u għandhom rabta mal-
agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu 
kompatibbli mal-objettivi ta’ dawk id-
Direttivi. Il-bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ 
il-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi 
u li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw 
mill-komponent ta’ “titjib ekoloġiku” 
mingħajr ma jħarsu kull obbligu ieħor, 
meta jitqiesu l-benefiċċji ambjentali 
rikonoxxuti tas-sistemi ta’ biedja 
organika. In-nuqqas ta’ ħarsien tal-
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komponent ta’"titjib ekoloġiku" għandu 
jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Or. en

Emenda 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-ġdida 
huwa t-titjib ta’ prestazzjoni ambjentali 
permezz ta’ komponent ta’ “titjib 
ekoloġiku” obbligatorju ta’ pagamenti 
diretti li għandu jkun ta’ appoġġ għal 
prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw,
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm 
dwar il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-

(26) Filwaqt li l-objettiv prinċipali tal-
PAK il-ġdida huwa li jissoktaw ikunu 
persegwiti r-riformi orjentati lejn is-suq li 
kien hemm qabel, it-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz u r-rikonoxximent li r-
rwol li l-beni pubbliċi għandhom fl-
agrikoltura huwa element importanti tal-
PAK il-ġdid. It-titjib tal-prestazzjoni 
ambjentali jista’ jinkiseb permezz ta’ 
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” negozjat 
u volontarju ta’ pagamenti diretti li jista’ 
f’ċerti każijiet jintuża ħalli jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima  Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri jistgħu jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal xelta ta’ prattiki possibbli li 
għandhom mnejn ikunu segwiti mill-
bdiewa li jindirizzaw miri ta’ politika 
kemm dwar il-klima kif ukoll l-ambjent. 
Dawk il-prattiki jistgħu jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura.  Dawn l-azzjonijiet 
jistgħu jinkludu miżuri ta' "titjib 
ekoloġiku", bħall-għażla tal-uċuħ tar-
raba’ xierqa għall-organiżmi slavaġ, il-
foraġġ tal-għasafar u tal-insetti, il-
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Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u 
li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib 
ekoloġiku" għandu jwassal għal 
penalitajiet abbażi tal-Artikolu 65 tar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR].

kurituri tal-bijodiversità, il-miżuri ta’ 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, il-prattika 
tajba fir-rigward tal-ambjent b’mod 
ġenerali u r-riċerka u l-innovazzjoni. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. L-istess 
benefiċċju għandu jingħata lill-bdiewa 
mdaħħlin fl-iskemi ta’ il-prattika tajba fir-
rigward tal-ambjent f’livell nazzjonali 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005.

Or. en

Emenda 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il- (26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
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ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ 
appoġġ għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
applikabbli mal-Unjoni kollha. Għal dak 
il-għan, l-Istati Membri għandhom jużaw 
parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti biex jagħtu 
pagament annwali flimkien mal-pagament 
bażiku, għal prattiki obbligatorji li 
għandhom ikunu segwiti mill-bdiewa li 
jindirizzaw, bħala prijorità, miri ta’ politika 
kemm dwar il-klima kif ukoll l-ambjent. 
Dawk il-prattiki għandhom jieħdu l-
għamla ta’ azzjonijiet sempliċi, 
ġeneralizzati, mhux kuntrattwali u
annwali li jmorru lil hinn mill-
kundizzjonalità u għandhom rabta mal-
agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u 
li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 

ġdida huwa t-titjib tal-prestazzjoni 
ambjentali. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw 30% mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal tliet prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ekwivalenti, 
magħmulin apposta u annwali li jmorru lil 
hinn mill-kundizzjonalità u għandhom 
rabta mal-kondizzjonijiet nazzjonali u/jew 
reġjonali tal-agrikoltura bħad-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, il-
manutenzjoni ta’ bwar permanenti u żoni 
ta’ fokus ekoloġiku, pjan ta’ ġestjoni tan-
nutrijenti, plan ta’ effikaċja enerġetika fl-
irziezet, u kisi tal-ħamrija fix-xitwa. Dawk 
il-prattiki għandhom jinteressaw ukoll lill-
bdiewa li l-impriżi tagħhom ikunu 
għalkollox jew parzjalment f’żoni ta’ 
“Natura 2000” koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u 
li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. L-istess 
japplika għall-bdiew li jottemperaw 
ruħhom mar-rekwiżiti tal-iskemi 
nazzjonal jew reġjonali approvati 
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ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

indipendentement li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-ambjent u l-klima. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal, bħala l-penali 
amministrattiva massima applikabbli, għal 
esklużjoni totali tal-bidwi kkonċernat 
mill-assistenza reċevibbli skont dan il-
komponent abbażi tal-Artikolu 65 tar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR].

Or. en

Emenda 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ 
appoġġ għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
applikabbli mal-Unjoni kollha. Għal dak il-
għan, l-Istati Membri għandhom jużaw 
parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti biex jagħtu 
pagament annwali flimkien mal-pagament 
bażiku, għal prattiki obbligatorji li 
għandhom ikunu segwiti mill-bdiewa li 
jindirizzaw, bħala prijorità, miri ta’ 
politika kemm dwar il-klima kif ukoll l-
ambjent. Dawk il-prattiki għandhom jieħdu 
l-għamla ta’ azzjonijiet sempliċi, 
ġeneralizzati, mhux kuntrattwali u annwali 
li jmorru lil hinn mill-kundizzjonalità u 
għandhom rabta mal-agrikoltura bħad-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, il-
manutenzjoni ta’ bwar permanenti u żoni 
ta’ fokus ekoloġiku. In-natura
obbligatorja ta’ dawn il-prattiki għandha 

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” ta’ pagamenti diretti għal 
prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki klimatiċi u ambjentali li 
għandhom ikunu segwiti mill-bdiewa li 
jindirizzaw, bħala prijorità, miri ta’ politika 
kemm dwar il-klima kif ukoll l-ambjent.
Dawk il-prattiki għandhom jieħdu l-għamla 
ta’ azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, 
mhux kuntrattwali u annwali li jmorru lil 
hinn mill-kundizzjonalità u għandhom 
rabta mal-agrikoltura bħad-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, il-
manutenzjoni ta’ bwar permanenti u 
mergħat u wċuħ permanenti, żoni ta’ 
fokus ekoloġiku, ġestjoni fl-irziezet tan-
nutrijienti, kisi tal-ħamrija fix-xitwa, ħrit 
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tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-impriżi 
tagħhom ikunu għalkollox jew parzjalment 
f’żoni ta’ “Natura 2000” koperti bid-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-
21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni 
tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa u bid-Direttiva 2009/147/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u 
li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi 
tal-Artikolu 65 tar-Regolament (UE) 
Nru [...] [HZR].

mill-anqas jew l-ebda ħrit u titqib dirett, 
pjanijiet ta' azzjonijiet dwar il-
bijodiversità u ġestjoni tal-ilma. Dawk il-
prattiki għandhom jinteressaw ukoll lill-
bdiewa li l-impriżi tagħhom ikunu 
għalkollox jew parzjalment f’żoni ta’ 
“Natura 2000” koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa19 u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi20, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u 
li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91, il-bdiewa fl-iskemi agri-
ambjentali, il-bdiewa li l-azjenda tagħhom 
tkun iċċertifikata skont l-iskemi ta’ 
ċertifikazzjoni nazzjonali nazzjonali u 
bdiew b’aktar minn 70% tal-arja agrikola 
eliġibbli koperta minn bwar, għandhom 
jibbenefikaw mill-komponent ta’ “titjib 
ekoloġiku” mingħajr ma jħarsu kull 
obbligu ieħor In-nuqqas ta’ ħarsien tal-
komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
m’għandux iwassal għal riduzzjoni fil-
pagament bażiku. 

Or. en

Emenda 230
James Nicholson, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il- (26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
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ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u 
li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib 

ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” ta’ pagamenti diretti li 
għandu jkun ta’ appoġġ għal prattiki 
agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju għall-klima 
u l-ambjent applikabbli mal-Unjoni kollha. 
Għal dak il-għan, l-Istati Membri jistgħu 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti biex jagħtu 
pagament annwali flimkien mal-pagament 
bażiku, għal prattiki li għandhom ikunu 
segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, bħala 
prijorità, miri ta’ politika kemm dwar il-
klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-prattiki 
għandhom jieħdu l-għamla ta’ azzjonijiet 
sempliċi, ġeneralizzati, mhux kuntrattwali 
u annwali li jmorru lil hinn mill-
kundizzjonalità u għandhom rabta mal-
agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u 
li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. L-istess 
għandu japplika għall-bdiewa li jieħdu 
sehem fi programmi agroambjentali bħala 
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ekoloġiku" għandu jwassal għal 
penalitajiet abbażi tal-Artikolu 65 tar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR].

aspett tal-iżvilupp rurali jew li jieħdu 
sehem fi skema ta’ ċertifikazzjoni 
nazzjonali ta’ valur ambjentali 
rikonoxxut. Il-bdiewa għandhom ikunu 
jistgħu jikkooperaw ma’ azjendi agrikoli 
oħrajn fil-qrib ħalli jissodisfaw b’mod 
kollettiv dawk l-obbligi favur l-ambjent u 
jippermettu d-diversifikazzjoni tal-
għelejjel isseħħ f’koordinazzjoni fl-
azjendi agrikoli kkombinati, u ħalli jkun 
żgurat li r-raba' produttiv ma jinħariġx 
mill-produzzjoni sempliċement biex 
jintlaħqu miri artifiċjali. 

Or. en

Emenda 231
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
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permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu 
kompatibbli mal-objettivi ta’ dawk id-
Direttivi. Il-bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. L-
azjenda f’żoni ta’ “Natura 2000” koperti 
bid-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-
21 ta’ Mejju 1992 (id-Direttiva dwar il-
Ħabitats) u bid-Direttiva 2009/147/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 (id-Direttiva dwar 
l-Għasafar), kif ukoll dawk li jirċievu l-
għajnuna agro-ambjentali u klimatika li 
hemm riferiment għaliha fl-Artikolu 29 
tar-Regolament UE Nru (...)(DR), jitqiesu 
li jissodisfaw ir-rekwiżiti għal din il-
komponent "favur l-ambjent", invista tar-
rekwiżiti ambjentali li huma soġġetti 
għalihom il-proċessi tagħhom ta’ 
produzzjoni.  Il-bdiewa li jħarsu b’mod 
sħiħ il-kundizzjonijiet stabbiliti fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 
tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. Bl-istess mod, 
invista tal-benefiċċji ambjentali mogħtijin 
per se minn ċerti tipi ta' produzzjoni 
bħalma huma l-għelejjel permanenti 
eliġibbli għall-pagament bażiku, il-bur 
permanenti, il-ħxejjex u r-ross, il-
komponenti tagħhom għandhom 
jibbenefikaw mill-komponent ta' "favur l-
ambjent" mingħajr il-ħtieġa li jiġu 
sodisfatti l-obbligi l-oħrajn. Iż-żebbuġ, id-
dwieli u s-siġar tal-frott jikkaratterizzaw l-
ekosistema ta’ reġjuni kbar u 
jikkontribwixxu għall-istabilizzazzjoni tal-
ħamrija kontra l-erożjoni, il-ġbir tal-CO2 
u r-riduzzjoni tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
tas-serra. In-nuqqas ta’ ħarsien tal-
komponent ta’"titjib ekoloġiku" għandu 
jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR] li f’ebda każ ma għandhom 
jeċċedu l-amment tal-pagament innifsu li 
jkun “favur l-ambjent”.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-riċevituri awtomatiċi tal-pagament "favur l-ambjent" għandhom jinkludu s-segmenti kollha 
li jimmeritaw li jibbenefikaw awtomatikament minn dan il-pagament għal raġunijiet ta’ 
kostijiet addizzjonali, telf ta’ dħul u kondizzjonijiet ambjentali partikolari ta' tkabbir. 
Għandhom jitqiesu l-effetti ambjentali diretti ta’ ċerti ħxejjex f’termini tal-kwalitajiet 
fitoloġiċi tagħhom jew il-kontribut tagħhom għaż-żamma ta' ċerti ħabitats u l-penali 
għandhom jiġu limitati għall-esklużjoni mil-lista tal-benefiċjarji tal-pagament favur l-
ambjent. 

Emenda 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) (26) Wieħed mill-objettivi tal-
PAK il-ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ 
appoġġ għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
applikabbli mal-Unjoni kollha. Għal dak 
il-għan, l-Istati Membri għandhom jużaw 
parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti biex jagħtu 
pagament annwali flimkien mal-pagament 
bażiku, għal prattiki obbligatorji li 
għandhom ikunu segwiti mill-bdiewa li 
jindirizzaw, bħala prijorità, miri ta’ politika 
kemm dwar il-klima kif ukoll l-ambjent. 
Dawk il-prattiki għandhom jieħdu l-għamla 
ta’ azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, 
mhux kuntrattwali u annwali li jmorru lil 
hinn mill-kundizzjonalità u għandhom 
rabta mal-agrikoltura bħad-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, il-
manutenzjoni ta’ bwar permanenti u żoni 
ta’ fokus ekoloġiku. In-natura 
obbligatorja ta’ dawn il-prattiki għandha 
tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-impriżi 

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib tal-prestazzjoni 
ambjentali. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali għal prattiki obbligatorji li 
għandhom ikunu segwiti mill-bdiewa li 
jindirizzaw, bħala prijorità, miri ta’ politika 
kemm dwar il-klima kif ukoll l-ambjent. 
Dawk il-prattiki għandhom jieħdu l-għamla 
ta’ azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, 
mhux kuntrattwali u annwali li jmorru lil 
hinn mill-kundizzjonalità u għandhom 
rabta mal-agrikoltura bħad-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, il-
manutenzjoni ta’ mergħat u bwar 
permanenti, ta’ għelejjel perenni marbutin 
mal-prattiki agronomiċi xierqa u ta' żoni 
ta’ fokus ekoloġiku. Dawk il-prattiki 
għandhom jinteressaw ukoll lill-bdiewa li 
l-impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
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tagħhom ikunu għalkollox jew parzjalment 
f’żoni ta’ “Natura 2000” koperti bid-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-
21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni 
tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa u bid-Direttiva 2009/147/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib 
ekoloġiku" għandu jwassal għal 
penalitajiet abbażi tal-Artikolu 65 tar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR].

u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. L-istess 
għandu japplika għall-bdiewa li jiffirmaw 
għall-programmi agri-ambjentali bħala 
aspett mill-iżvilupp rurali jew jieħdu parti 
minn skema nazzjonali ta’ ċertifikazzjoni 
ta’ valur ambjentali rikonoxxut, jew 
għall-bdiewa li jottemperaw mal-linji-
gwida applikabbli għall-programmi 
operattivi sostennibli skont ir-Regolament 
Waħdieni dwar l-OKS u jirċievu l-
pagamenti korrespondenti, jew li 
jottemperaw mal-iskemi agri-ambjentali 
approvati f’livell nazzjonali. 

Or. it

Emenda 233
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 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib tal-prestazzjoni 
ambjentali. Għal dak il-għan, l-Istati 
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“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ 
appoġġ għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
applikabbli mal-Unjoni kollha. Għal dak 
il-għan, l-Istati Membri għandhom jużaw 
parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti biex jagħtu 
pagament annwali flimkien mal-pagament 
bażiku, għal prattiki obbligatorji li 
għandhom ikunu segwiti mill-bdiewa li 
jindirizzaw, bħala prijorità, miri ta’ politika 
kemm dwar il-klima kif ukoll l-ambjent.
Dawk il-prattiki għandhom jieħdu l-għamla 
ta’ azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, 
mhux kuntrattwali u annwali li jmorru lil 
hinn mill-kundizzjonalità u għandhom 
rabta mal-agrikoltura bħad-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, il-
manutenzjoni ta’ bwar permanenti u żoni 
ta’ fokus ekoloġiku. In-natura 
obbligatorja ta’ dawn il-prattiki għandha 
tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-impriżi 
tagħhom ikunu għalkollox jew parzjalment 
f’żoni ta’ “Natura 2000” koperti bid-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-
21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni 
tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa u bid-Direttiva 2009/147/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib 
ekoloġiku" għandu jwassal għal 
penalitajiet abbażi tal-Artikolu 65 tar-

Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali għal prattiki obbligatorji li 
għandhom ikunu segwiti mill-bdiewa li 
jindirizzaw, bħala prijorità, miri ta’ politika 
kemm dwar il-klima kif ukoll l-ambjent. 
Dawk il-prattiki għandhom jieħdu l-għamla 
ta’ azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, 
mhux kuntrattwali u annwali li jmorru lil 
hinn mill-kundizzjonalità u għandhom 
rabta mal-agrikoltura bħad-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, il-
manutenzjoni ta’ bwar u mergħat
permanenti, ta’ għelejjel perenni marbutin 
mal-prattiki agronomiċi xierqa u ta' żoni 
ta’ fokus ekoloġiku. Dawk il-prattiki 
għandhom jinteressaw ukoll lill-bdiewa li 
l-impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u 
li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. L-istess 
għandu japplika għall-bdiewa li jiffirmaw 
għall-programmi agri-ambjentali bħala 
aspett mill-iżvilupp rurali jew jieħdu parti 
minn skema nazzjonali ta’ ċertifikazzjoni 
ta’ valur ambjentali rikonoxxut, jew 
għall-bdiewa li jottemperaw mal-linji-
gwida applikabbli għall-programmi 
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Regolament (UE) Nru [...] [HZR]. operattivi sostennibli skont ir-Regolament 
Waħdieni dwar l-OKS, jew li jottemperaw 
mal-iskemi agri-ambjentali approvati 
f’livell nazzjonali. 

Or. it

Emenda 234
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku, 
filwaqt li jqisu b’mod xieraq l-
ispeċifiċitajiet nazzjonali u reġjonali u 
miżuri oħrajn ikkontemplati fl-Artikolu 
29 ta’ dan ir-Regolament. In-natura 
obbligatorja ta’ dawn il-prattiki għandha 
tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-impriżi 
tagħhom ikunu għalkollox jew parzjalment 
f’żoni ta’ “Natura 2000” koperti bid-
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Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-
21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni 
tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa u bid-Direttiva 2009/147/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91, il-bdiew li jipparteċipaw fil-
programmi speċifikati agro-ambjentali 
bħala aspett tal-iżvilupp rurali jew fi 
skema ta’ ċertifikazzjoni nazzjonali ta’ 
valur ambjentali rikonoxxut, kif ukoll 
bdiewa li mill-anqas 50% tal-ettaraġġ 
tagħhom ikun bur permanenti, għandhom 
jibbenefikaw mill-komponent ta’ “titjib 
ekoloġiku” mingħajr ma jħarsu kull 
obbligu ieħor, meta jitqiesu l-benefiċċji 
ambjentali rikonoxxuti tas-sistemi ta’ 
biedja organika. In-nuqqas ta’ ħarsien tal-
komponent ta’"titjib ekoloġiku" għandu 
jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Or. de

Emenda 235
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
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pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Farmers 
who fulfil the conditions laid down in 
Council Regulation (EC) Il-bdiewa li 
jħarsu b’mod sħiħ il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar 
il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' 
prodotti organiċi u li jemenda r-
Regolament (KEE) Nru 2092/91 
għandhom jibbenefikaw mill-komponent 
ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr ma jħarsu 
kull obbligu ieħor, meta jitqiesu l-
benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-

pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 u l-bdiewa li jipparteċipaw sa 
punt deċiżiv f’miżuri agro-ambjentali
għandhom jibbenefikaw mill-komponent 
ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr ma jħarsu 
kull obbligu ieħor, meta jitqiesu l-
benefiċċji ambjentali rikonoxxuti ta’ dawn 
is-sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
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Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Or. de

Emenda 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u 
li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta’ 
Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u 
t-tikkettar ta' prodotti organiċi u li jemenda 
r-Regolament (KEE) Nru 2092/91, u l-
bdiewa li impenjaw ruħhom favur miżuri 
ambjentali u klimatiċi skont it-termini tal-
Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru 
[RDR] għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Or. en

Emenda 237
Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
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għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u mergħat storiċi, ta’ għelejjel 
perenni – basta l-art tkun f’kondizzjoni 
agronomika tajba – u ta' żoni ta’ fokus 
ekoloġiku. In-natura obbligatorja ta’ dawn 
il-prattiki għandha tinteressa wkoll lill-
bdiewa li l-impriżi tagħhom ikunu 
għalkollox jew parzjalment f’żoni ta’ 
“Natura 2000” koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Or. it
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Emenda 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti, ta’ għelejjel perenni marbutin 
mal-prattiki agronomiċi xierqa u ta' żoni 
ta’ fokus ekoloġiku. In-natura obbligatorja 
ta’ dawn il-prattiki għandha tinteressa 
wkoll lill-bdiewa li l-impriżi tagħhom 
ikunu għalkollox jew parzjalment f’żoni ta’ 
“Natura 2000” koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
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28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u 
li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Or. en

Emenda 239
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ 
appoġġ għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
applikabbli mal-Unjoni kollha. Għal dak 
il-għan, l-Istati Membri għandhom jużaw 
parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti biex jagħtu 
pagament annwali flimkien mal-pagament 
bażiku, għal prattiki obbligatorji li 
għandhom ikunu segwiti mill-bdiewa li 
jindirizzaw, bħala prijorità, miri ta’ politika 
kemm dwar il-klima kif ukoll l-ambjent. 
Dawk il-prattiki għandhom jieħdu l-għamla 
ta’ azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, 
mhux kuntrattwali u annwali li jmorru lil 
hinn mill-kundizzjonalità u għandhom 
rabta mal-agrikoltura bħad-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, il-

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib tal-prestazzjoni 
ambjentali. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. 
Dawk il-prattiki għandhom jinteressaw 
ukoll lill-bdiewa li l-impriżi tagħhom ikunu 
għalkollox jew parzjalment f’żoni ta’ 
“Natura 2000” koperti bid-Direttiva tal-
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manutenzjoni ta’ bwar permanenti u żoni 
ta’ fokus ekoloġiku. In-natura 
obbligatorja ta’ dawn il-prattiki għandha 
tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-impriżi 
tagħhom ikunu għalkollox jew parzjalment 
f’żoni ta’ “Natura 2000” koperti bid-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-
21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni 
tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa u bid-Direttiva 2009/147/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Or. bg

Emenda 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ 

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib tal-prestazzjoni 
ambjentali. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
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appoġġ għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
applikabbli mal-Unjoni kollha. Għal dak 
il-għan, l-Istati Membri għandhom jużaw 
parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti biex jagħtu 
pagament annwali flimkien mal-pagament 
bażiku, għal prattiki obbligatorji li 
għandhom ikunu segwiti mill-bdiewa li 
jindirizzaw, bħala prijorità, miri ta’ politika 
kemm dwar il-klima kif ukoll l-ambjent. 
Dawk il-prattiki għandhom jieħdu l-għamla 
ta’ azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, 
mhux kuntrattwali u annwali li jmorru lil 
hinn mill-kundizzjonalità u għandhom 
rabta mal-agrikoltura bħad-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, il-
manutenzjoni ta’ bwar permanenti u żoni 
ta’ fokus ekoloġiku. In-natura 
obbligatorja ta’ dawn il-prattiki għandha 
tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-impriżi 
tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu 
kompatibbli mal-objettivi ta’ dawk id-
Direttivi. Il-bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 

pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. 
Meta jinżammu amment ir-rekwiżiti 
ambjentali li ġew sodisfatti bil-proċessi ta’ 
produzzjoni tal-azjendi f’żoni ta’ 
“Natura 2000” koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 u 
bid-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, kif 
ukoll dawk li jirċievu l-assistenza 
ambjentali u klimatika li hemm riferiment 
għaliha fl-Artikolu 29 tar-Regolament UE 
Nru (...)(DR), jitqiesu li jkunu ssodisfaw 
ir-rekwiżiti ta' dan il-komponent "favur l-
ambjent".  Il-bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ 
il-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. Bl-istess mod, 
invista tal-benefiċċji ambjentali mogħtijin 
per se minn ċerti tipi ta' produzzjoni 
bħalma huma l-għelejjel permanenti 
eliġibbli għall-pagament bażiku, il-bur 
permanenti, il-ħxejjex u r-ross, il-
komponenti tagħhom għandhom 
jibbenefikaw mill-komponent ta' "favur l-
ambjent" mingħajr il-ħtieġa li jiġu 
sodisfatti kull l-obbligu ieħor. Iż-żebbuġ, 
id-dwieli u s-siġar tal-frott 
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[HZR]. jikkaratterizzaw l-ekosistema ta’ reġjuni 
kbar u jikkontribwixxu għall-
istabilizzazzjoni tal-ħamrija kontra l-
erożjoni, il-ġbir tal-CO2 u r-riduzzjoni tal-
emissjonijiet tal-gassijiet tas-serra. L-
istess għandu japplika għall-bdiewa li 
jieħdu sehem fi programmi 
agroambjentali fil-qafas tal-iżvilupp rurali 
jew li jieħdu sehem fi skema ta’ 
ċertifikazzjoni nazzjonali ta’ valur 
ambjentali rikonoxxut. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR] li f’ebda każ ma għandhom 
jeċċedu l-amment tal-pagament innifsu li 
jkun “favur l-ambjent”.

Or. es

Emenda 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
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kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu 
kompatibbli mal-objettivi ta’ dawk id-
Direttivi. Il-bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. 
Meta jinżammu amment ir-rekwiżiti 
ambjentali li ġew sodisfatti bil-proċessi ta’ 
produzzjoni tal-azjendi f’żoni ta’ 
“Natura 2000” koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 u 
bid-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, kif 
ukoll dawk li jirċievu l-assistenza 
ambjentali u klimatika li hemm riferiment 
għaliha fl-Artikolu 29 tar-Regolament UE 
Nru (...)(DR), jitqiesu li jkunu ssodisfaw 
ir-rekwiżiti ta' dan il-komponent "favur l-
ambjent".  Il-bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ 
il-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. Bl-istess mod, 
invista tal-benefiċċji ambjentali mogħtijin 
per se minn ċerti tipi ta' produzzjoni 
bħalma huma l-għelejjel permanenti 
eliġibbli għall-pagament bażiku, il-bur 
permanenti, il-ħxejjex u r-ross, il-
komponenti tagħhom għandhom 
jibbenefikaw mill-komponent ta' "favur l-
ambjent" mingħajr il-ħtieġa li jiġu 
sodisfatti kull l-obbligu ieħor. Iż-żebbuġ, 
id-dwieli u s-siġar tal-frott 
jikkaratterizzaw l-ekosistema ta’ reġjuni 
kbar u jikkontribwixxu għall-
istabilizzazzjoni tal-ħamrija kontra l-
erożjoni, il-ġbir tal-CO2 u r-riduzzjoni tal-
emissjonijiet tal-gassijiet tas-serra. In-
nuqqas ta’ ħarsien tal-komponent ta’"titjib 
ekoloġiku" għandu jwassal għal penalitajiet 
abbażi tal-Artikolu 65 tar-Regolament 
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(UE) Nru [...] [HZR].

Or. es

Emenda 242
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali li jmorru lil hinn mill-
kundizzjonalità u għandhom rabta mal-
agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u zoni ta’ fokus ekoloġiku, in-
newbiet tal-uċuħ, sistemi msejsin fuq il-
Leguminosae, l-enerġija tal-azjendi 
agrikoli u l-miżuri ta’ awto-effiċjenza, il-
ġestjoni tal-ilma u l-ħamrija, l-istrixxi-
kuxxin, it-tekniki ta’ biedja bi preċiżjoni 
jew kulturi permanenti jew skemi 
ċertifikati sostenibbli. In-natura 
obbligatorja ta’ dawn il-prattiki għandha 
tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-impriżi 
tagħhom ikunu għalkollox jew parzjalment 
f’żoni ta’ “Natura 2000” koperti bid-
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konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u 
li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-
21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni 
tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa u bid-Direttiva 2009/147/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u 
li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Or. en

Emenda 243
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
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pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi 
u li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw 
mill-komponent ta’ “titjib ekoloġiku” 
mingħajr ma jħarsu kull obbligu ieħor, 
meta jitqiesu l-benefiċċji ambjentali 
rikonoxxuti tas-sistemi ta’ biedja 
organika. In-nuqqas ta’ ħarsien tal-
komponent ta’"titjib ekoloġiku" għandu 
jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħan-newbiet tal-uċuħ tar-
raba’, il-manutenzjoni ta’ mergħat
permanenti u infrastruttura ekoloġika. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-sistemi ta’ biedja organika għandhom benefiċċju pożittiv fuq l-ambjent. Qatt ma għandha 
l-biedja organika tkun eżenti mill-miżuri “favur l-ambjent” għat-tnaqqis tal-piżijiet 
amministrattivi.

Emenda 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali b’rabta stretta mal-pagament 
bażiku, għal prattiki obbligatorji li 
għandhom ikunu segwiti mill-bdiewa li 
jindirizzaw, bħala prijorità, miri ta’ politika 
kemm dwar il-klima kif ukoll l-ambjent. 
Dawk il-prattiki għandhom jieħdu l-għamla 
ta’ azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, 
mhux kuntrattwali li jmorru lil hinn mill-
kundizzjonalità u għandhom rabta mal-
agrikoltura bħan-newbiet tal-uċuħ tar-
raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar permanenti 
u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-natura 
obbligatorja ta’ dawn il-prattiki għandha 
tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-impriżi 
tagħhom ikunu għalkollox jew parzjalment 
f’żoni ta’ “Natura 2000” koperti bid-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-
21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni 
tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa u bid-Direttiva 2009/147/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u 
li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u 
li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Or. en

Emenda 245
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 



AM\905018MT.doc 147/173 PE491.238v01-00

MT

il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa inkwestjoni għandhom għalhekk 
jibbenefikaw mill-komponent “favur l-
ambjent” mingħajr ma jkun rikjest 
minnhom li jissodisfaw xi obbligu ieħor, 
fid-dawl tal-benefiċċji ambjentali 
rikonoxxuti. Il-bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ 
il-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Or. pt
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Emenda 246
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ mergħat
permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
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28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u 
li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u 
li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Or. en

Emenda 247
Martin Häusling
on behalf of the Verts/ALE Group

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali flimkien mal-pagament bażiku, 
għal prattiki obbligatorji li għandhom 
ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 
bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 
il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-
prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 
azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 
kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 
mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 
mal-agrikoltura bħad-diversifikazjzoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
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permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u 
li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

permanenti u infrastruttura ekoloġika. In-
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u 
li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Or. en

Emenda 248
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 26 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) In-newba tal-uċuħ hija prattika 
agronomika stabbilita li tagħti għelejjel 
aktar mid-diversità. Lill-ħamrija 
tagħmilha wkoll aktar għammiela 
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mingħajr input artifiċjali li jiswew ħafna 
u tnaqqas il-ħtieġa tal-applikazzjoni tal-
pestiċidji, kif ukoll tagħti benefiċċji 
ekonomiċi lill-bdiewa billi tnaqqas id-
dipendenza tagħhom mill-inputs esterni. 
Din in-newba kkombinata mal-inklużjoni 
ta’ ħwejjex tal-familja Leguminosae tkun 
favur l-ambjent, tnaqqas il-kostijiet tal-
produzzjoni għall-bdiewa, u tgħin fit-
tnaqqis tad-dipendenza tal-UE mill-
importazzjonijiet tal-proteina għall-għalf.

Or. en

Emenda 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 26 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Bl-iskop li jkun żgurat li l-miżuri 
‘favur l-ambjent’ magħżulin mill-Istati 
Membri applikabbli fit-territorju jagħtu 
benefiċċji ekwivalenti għall-ambjent u l-
klima, l-Istati Membri jagħżlu tliet miżuri 
relevanti minn elenku ta’ sitt miżuri 
possibbli determinati f’livell tal-UE, u 
jkollhom l-approvazzjoni tal-għażla 
tagħhom mill-Kummissjoni fi żmien 
xahrejn wara n-notifika tagħhom.

Or. en

Emenda 250
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 26 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Fejn il-verifika tal-ottemperanza 
mar-rekwiżiti ambjentali dwar l-azjendi 
individwali u l-kunsiderazzjoni tal-
pagament ta’ din it-tranche ta’ pagamenti 
diretti, għandhom ukoll jingħataw 
kunsiderazzjoni u inkoraġġiment lill-
metodu ta’ ġestjoni kollettiva ta’ bosta 
azjendi mmexxijin minn organizzazzjoni 
tal-produtturi u minn kooperattivi. Din il-
proċedura għandha effett multiplikatur li 
jgħin il-kisba ta’ dan l-aspett bażiku tal-
objettiv tal-politika agrikola komuni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din is-sistema ta’ ġestjoni kollettiva tkattar il-benefiċċji tal-azzjoni ambjentali u klimatika. 
Tapplika fil-prinċipju fil-kuntest tal-proposti ta’ żvilupp rurali (il-pagamenti ambjentli) imma 
imma għandhom ukoll jitqiesu f’dan l-aspett ta’ pagamenti diretti.

Emenda 251
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 26 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26b) Is-sostenn għall-koltivazzjoni tal-
għelejjel ta’ proteina tal-Leguminosae 
bħala parti min-newba tal-uċuħ qed 
tikkontribwixxi b’mod sostanzjali għas-
sistemi ta' biedja sostenibbli avvanzati 
bħala approċċ integrat għall-isfidi tal-
mitigazzjoni tal-bidliet klimatiċi u t-telfien 
tal-bijodiversità u kemm tkun għammiela 
l-ħamrija fl-agrikoltura; ir-riċerka u t-
taħriġ imtejjeb u s-servizzi ta’ estensjoni 
għall-bdiew f’dan il-qasam kif ukoll it-
twaqqif ta’ infrastruttura għall-
produzzjoni taż-żargħa, inkluż il-ħżin u l-
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għażla tal-varjetajiet lokali u reġjonali 
huma lkoll essenzjali għar-riduzzjoni tad-
defiċit ta' proteini tal-UE u għal dħul 
aħjar għall-bdiewa;

Or. en

Emenda 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Biex ikun żgurat li l-obbligi 
msemmija fil-miżura dwar id-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ jkunu 
applikati b’mod proporzjonat u mhux 
diskriminatorju u li jwassal għal titjib fil-
protezzjoni tal-ambjent, is-setgħa biex l-atti 
delegati jiġi adottati skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni għall-fini tal-adozzjoni tad-
definizzjoni "uċuħ tal-tar-raba’" u għar-
regoli rigward l-applikazzjoni tal-miżura.

(27) Biex ikun żgurat li l-obbligi 
msemmija fil-miżura dwar in-newba tal-
uċuħ tar-raba’ jkunu applikati b’mod 
proporzjonat u mhux diskriminatorju u li 
jwassal għal titjib fil-protezzjoni tal-
ambjent, is-setgħa biex l-atti delegati jiġi 
adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-fini tal-adozzjoni tad-definizzjoni 
"uċuħ tal-tar-raba’" u għar-regoli rigward l-
applikazzjoni tal-miżura.

Or. en

Emenda 253
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Biex ikun żgurat li l-obbligi 
msemmija fil-miżura dwar id-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ jkunu 
applikati b’mod proporzjonat u mhux 
diskriminatorju u li jwassal għal titjib fil-
protezzjoni tal-ambjent, is-setgħa biex l-atti 
delegati jiġi adottati skont l-Artikolu 290 

(27) Biex ikun żgurat li l-obbligi 
msemmija fil-miżura dwar in-newba tal-
uċuħ tar-raba’ jkunu applikati b’mod 
proporzjonat u mhux diskriminatorju u li 
jwassal għal titjib fil-protezzjoni tal-
ambjent, is-setgħa biex l-atti delegati jiġi 
adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
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tat-Trattat għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni għall-fini tal-adozzjoni tad-
definizzjoni "uċuħ tal-tar-raba’" u għar-
regoli rigward l-applikazzjoni tal-miżura.

għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-fini tal-adozzjoni tad-definizzjoni 
"uċuħ tal-tar-raba’" u għar-regoli rigward l-
applikazzjoni tal-miżura.

Or. fr

Emenda 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Biex ikun żgurat li l-art taħt bwar 
permanenti tinżamm bħala tali mill-
bdiewa, is-setgħa biex l-atti delegati jiġi 
adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-fini tal-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjoni tal-miżura.

mħassar

Or. en

Emenda 255
Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Biex ikun żgurat li l-art taħt bwar 
permanenti tinżamm bħala tali mill-
bdiewa, is-setgħa biex l-atti delegati jiġi 
adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-fini tal-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjoni tal-miżura.

mħassar

Or. en
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Emenda 256
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)  Biex ikun żgurat li l-art taħt bwar 
permanenti tinżamm bħala tali mill-
bdiewa, is-setgħa biex l-atti delegati jiġi 
adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-fini tal-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjoni tal-miżura.

(28) Biex ikun żgurat li l-art taħt bwar u 
mergħat permanenti u għelejjel 
permanenti tinżamm bħala tali mill-
bdiewa, is-setgħa biex l-atti delegati jiġi 
adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-fini tal-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjoni tal-miżura.

Or. it

Emenda 257
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Biex ikun żgurat li l-art taħt bwar
permanenti tinżamm bħala tali mill-
bdiewa, is-setgħa biex l-atti delegati jiġi 
adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-fini tal-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjoni tal-miżura.

(28) Biex ikun żgurat li l-art taħt mergħat
permanenti tinżamm bħala tali mill-
bdiewa, is-setgħa biex l-atti delegati jiġu 
adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-fini tal-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjoni tal-miżura.

Or. en

Emenda 258
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Biex ikun żgurat li l-art taħt bwar
permanenti tinżamm bħala tali mill-
bdiewa, is-setgħa biex l-atti delegati jiġi 
adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-fini tal-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjoni tal-miżura.

(28) Biex ikun żgurat li l-art taħt mergħat
permanenti tinżamm bħala tali mill-
bdiewa, is-setgħa biex l-atti delegati jiġu 
adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-fini tal-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjoni tal-miżura.

Or. en

Emenda 259
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Biex ikun żgurat li l-art taħt bwar
permanenti tinżamm bħala tali mill-
bdiewa, is-setgħa biex l-atti delegati jiġi 
adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-fini tal-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjoni tal-miżura.

(28) Biex ikun żgurat li l-art taħt mergħat
permanenti tinżamm bħala tali mill-
bdiewa, is-setgħa biex l-atti delegati jiġi 
adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-fini tal-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjoni tal-miżura.

Or. en

Emenda 260
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 28 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) 7% tal-art tinħadem għal kull 
azjenda agrikola tintuża b'mod li żżid il-
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bijodiversità funzjonali u b'hekk il-
funzjonament tal-agro-ekosistema jew il-
provviżjon tal-beni pubbliċi. L-elementi li 
ta’ sikwit huma ġa eliġibbli bħala miżuri 
ambjentali (eż., sisien tal-ħaxix, fossijiet, 
artijiet mistagħdra u frammenti oħrajn ta' 
ħabitats semi-naturali u karatteristiċi 
oħrajn eżistenti ta' pajsaġġ eliġibbli) 
jkunu magħduda mal-istrixxi-kuxxin 
għall-ħolqien ta' infrastrutturi agro-
ekoloġiċi għal sistemi agrikoli sostenibbli. 
Għalhekk dan la jkun it-teħid tal-art mill-
produzzjoni u lanqas ma jkun twarrib 
ġdid, imma pjuttost titjib għall-effikaċja 
fit-tul tas-sistema kollha kemm hi.

Or. en

Emenda 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Biex tkun żgurata l-implimentazzoni 
tal-miżura dwar erjas b’fokus ekoloġiku 
b’mod effikaċi u koerenti, filwaqt li 
jitqiesu l-ispeċifitajiet tal-Istati Membri, 
is-setgħa biex l-atti delegati jiġi adottati 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini 
ta' aktar definizzjoni tat-tipi ta' erjas 
b'fokus ekoloġiku msemmija skont dik il-
miżura u ż-żieda u d-definizzjoni ta' tipi 
oħra ta' erjas b'fokus ekoloġiċi li jistgħu 
jitqiesu biex jiġi rispettat il-perċentwali 
msemmi f’dik il-miżura.

mħassar

Or. en

Emenda 262
Richard Ashworth, Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Biex tkun żgurata l-implimentazzoni 
tal-miżura dwar erjas b’fokus ekoloġiku 
b’mod effikaċi u koerenti, filwaqt li 
jitqiesu l-ispeċifitajiet tal-Istati Membri, 
is-setgħa biex l-atti delegati jiġi adottati 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini 
ta' aktar definizzjoni tat-tipi ta' erjas 
b'fokus ekoloġiku msemmija skont dik il-
miżura u ż-żieda u d-definizzjoni ta' tipi 
oħra ta' erjas b'fokus ekoloġiċi li jistgħu 
jitqiesu biex jiġi rispettat il-perċentwali 
msemmi f’dik il-miżura.

mħassar

Or. en

Emenda 263
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Biex tkun żgurata l-implimentazzoni 
tal-miżura dwar erjas b’fokus ekoloġiku 
b’mod effikaċi u koerenti, filwaqt li 
jitqiesu l-ispeċifitajiet tal-Istati Membri, is-
setgħa biex l-atti delegati jiġi adottati skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini ta' 
aktar definizzjoni tat-tipi ta' erjas b'fokus 
ekoloġiku msemmija skont dik il-miżura u 
ż-żieda u d-definizzjoni ta' tipi oħra ta' 
erjas b'fokus ekoloġiċi li jistgħu jitqiesu 
biex jiġi rispettat il-perċentwali msemmi
f’dik il-miżura.

(29) Biex tkun żgurata l-implimentazzoni 
tal-infrastruttura ekoloġika b’mod effikaċi 
u koerenti, filwaqt li jitqiesu l-ispeċifitajiet 
tal-Istati Membri, is-setgħa biex l-atti 
delegati jiġi adottati skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni għall-fini ta' aktar 
definizzjoni tat-tipi ta' infrastruttura
msemmija skont dik il-miżura.

Or. en
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Emenda 264
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Bl-iskop li jkunu promossi l-
bijodiversità, il-protezzjoni tal-ambjent u 
tal-produttività agrikola, tiddaħħal skema 
speċjali għas-setturi li jagħmlu kontrib 
attiv f'dan is-sens. Is-settur tat-trobbija 
tan-naħa għandu jingħata prijorità u 
għandu jkun hemm dispożizzjoni għas-
sostenn dirett tal-kolonji tan-naħa 
miżmumi mill-produtturi rreġistrati. In-
neċessità tal-finanzjament għall-
pollinazzjoni trid titqies.

Or. bg

Emenda 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Premessa 29 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Bl-iskop li jitjieb l-ambjent, tkun 
missielta l-bidla klimatika u jitjiebu l-
kondizzjonijeit agronomiċi, il-
Kummissjoni tissottometti, mingħajr 
dewmien, pjan strateġiku għall-għoti ta’ 
proteini veġetali, li wkoll għandhom 
jippermettu lill-UE tnaqqas id-dipendenza 
kbira tagħha mill-għejun esterni ta’ 
fornitura. Il-pjan għandu jiddisponi għal 
aktar għelejjel ta’ proteina taż-żejt mill-
ħxejjex u mill-ħxejjex tal-Leguminosae li 
għandhom jitkabbru skont il-politika 
agrikola komuni u għandu jinkoraġġixxi 
r-riċerka agronomika fil-varjetajiet xierqa 



PE491.238v01-00 160/173 AM\905018MT.doc

MT

u produttivi.

Or. fr

Emenda 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 29 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Biex ikun żgurat li l-pjanijiet ta' 
ġestjoni tan-nutrijenti jkunu jagħtu 
reġistri sħaħ u ottimizzazzjoni tal-użu tan-
nutrijenti u l-applikazzjoni tal-fertilizzanti 
mill-bdiewa, is-setgħa biex l-atti delegati 
jiġi adottati skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni għall-fini tal-adozzjoni ta’ 
aktar regoli dwar l-applikazzjoni tal-
miżura.

Or. en

Emenda 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 29 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Biex ikun żgurat li l-pjanijiet ta' 
effiċjenza enerġetika jiggarantixxu 
ottimizzazzjoni tal-użu li jagħmlu l-bdiewa 
mill-enerġija u minimizzazzjoni tal-użu 
tal-fjuwils fossili fl-azjendi agrikoli, il-
poter tal-adozzjoni tal-atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandu jiġi 
ddelegat lill-Kummissjoni għall-fini tal-
adozzjoni ta’ aktar regoli dwar l-
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applikazzjoni tal-miżura.

Or. en

Emenda 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 29 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29c) Bl-iskop li jkun żgurat li l-kisi tal-
ħamrija tax-xitwa jingħata filwaqt li 
jkunu massimizzati l-benefiċċji ta’ din il-
miżura għall-ambjent u għall-klima, l-
Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
id-dati applikabbli għall-ħolqien u l-qerda 
tal-kisi li joqogħdu l-aktar għat-territorju, 
u s-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti skont it-
termini tal-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tkun iddelegati lill-Kummissjoni 
għall-iskop tal-adozzjoni ta’ aktar regoli 
dwar l-applikazzjoni tal-miżura. 

Or. en

Emenda 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Biex issir promozzjoni tal-iżvilupp 
sostenibbli tal-agrikoltura f’żoni 
b’restrizzjonijiet naturali speċifiċi, l-Istati 
Membri għandhom ikun jistgħu jużaw 
parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għall-pagamenti diretti biex 
jagħtu pagament annwali abbażi tal-erja 
flimkien mal-pagament bażiku, lill-bdiewa 

mħassar
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kollha li joperaw f’żoni bħal dawn. Dak 
il-pagament ma għandux jissostitwixxi l-
appoġġ mogħti taħt programmi ta' żvilupp 
rurali u ma għandux jingħata lil bdiewa 
f'żoni li ġew allokati skont ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 tal-
20 ta' Settembru 2005 dwar appoġġ għall-
iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 
iżda li ma ġewx magħżula skont l-
Artikolu 46(1) tar-Regolament (UE) Nru 
[...] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
ta' ... dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali 
minn-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR]. dwar 
appoġġ għall-iżvilupp rurali minn-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR) [RŻR].

Or. en

Emenda 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, 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 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Biex issir promozzjoni tal-iżvilupp 
sostenibbli tal-agrikoltura f’żoni 
b’restrizzjonijiet naturali speċifiċi, l-Istati 
Membri għandhom ikun jistgħu jużaw parti 
mil-limiti massimi nazzjonali tagħhom 
għall-pagamenti diretti biex jagħtu 
pagament annwali abbażi tal-erja flimkien 
mal-pagament bażiku, lill-bdiewa kollha li 
joperaw f’żoni bħal dawn. Dak il-pagament
ma għandux jissostitwixxi l-appoġġ mogħti 
taħt programmi ta' żvilupp rurali u ma 
għandux jingħata lil bdiewa f'żoni li ġew 
allokati skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1698/2005 tal-
20 ta' Settembru 2005 dwar appoġġ għall-

(30) Biex issir promozzjoni tal-iżvilupp 
sostenibbli tal-agrikoltura f’żoni 
b’restrizzjonijiet naturali speċifiċi u zoni 
abbandunati, l-Istati Membri għandhom 
ikun jistgħu jużaw parti mil-limiti massimi 
nazzjonali tagħhom għall-pagamenti diretti 
biex jagħtu pagament annwali msejsin fuq 
kriterji ġodda bħalma huwa l-output gross 
kummerċjabbli, il-valur miżjud jew l-
għadd ta’ ħaddiema impjegati, flimkien 
mal-pagament bażiku, lill-bdiewa kollha li 
joperaw f’żoni bħal dawn. Dak il-pagament 
ma għandux jissostitwixxi l-appoġġ mogħti 
taħt programmi ta' żvilupp rurali u ma 
għandux jingħata lil bdiewa f'żoni li ġew 
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iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 
iżda li ma ġewx magħżula skont l-
Artikolu 46(1) tar-Regolament (UE) Nru 
[...] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
ta' ... dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali 
minn-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR]. dwar 
appoġġ għall-iżvilupp rurali minn-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR) [RŻR].

allokati skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1698/2005 tal-
20 ta' Settembru 2005 dwar appoġġ għall-
iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 
iżda li ma ġewx magħżula skont l-
Artikolu 46(1) tar-Regolament (UE) Nru 
[...] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
ta' ... dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali 
minn-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR]. dwar 
appoġġ għall-iżvilupp rurali minn-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR) [RŻR].

Or. it

Emenda 271
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fis-settur agrikolu minn 
bdiewa żgħażagħ hija ta’ sfida 
finanzjarjament u tikkostitwixxi element li 
għandu jitqies fl-allokazzjoni u fl-
identifikazzjoni ta’ pagamenti diretti. Dan 
l-iżvilupp huwa essenzjali għall-
kompetittività tas-settur agrikolu fl-Unjoni 
u, għal dik ir-raġuni, għandu jkun stabbilit 
appoġġ għad-dħul għall-bdiewa żgħażagħ 
li jkunu qed jibdew l-attivitajiet agrikoli 
tagħhom biex ikun iffaċilitat it-twaqqif 
inizjali tal-bdiewa żgħażagħ u jsir l-
aġġustament strutturali tal-azjendi tagħhom 
wara t-twaqqif inizjali. L-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jużaw parti mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għall-
pagamenti diretti biex jagħu pagament 
annwali abbażi tal-erja, flimkien mal-
pagament bażiku, lill-bdiewa żgħażagħ. 
Dak il-pagament għandu jingħata matul 

(31) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fis-settur agrikolu minn 
bdiewa żgħażagħ hija ta’ sfida 
finanzjarjament u tikkostitwixxi element li 
għandu jitqies fl-allokazzjoni u fl-
identifikazzjoni ta’ pagamenti diretti. Dan 
l-iżvilupp huwa essenzjali għall-
kompetittività tas-settur agrikolu fl-Unjoni 
u, għal dik ir-raġuni, jista’ jkun stabbilit 
minn Stat Membru appoġġ għad-dħul 
għall-bdiewa żgħażagħ li jkunu qed jibdew 
l-attivitajiet agrikoli tagħhom biex ikun 
iffaċilitat it-twaqqif inizjali tal-bdiewa 
żgħażagħ u jsir l-aġġustament strutturali 
tal-azjendi tagħhom wara t-twaqqif inizjali. 
L-Istati Membri jkunu jistgħu jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għall-pagamenti diretti biex 
jagħtu pagament annwali abbażi tal-erja, 
flimkien mal-pagament bażiku, lill-bdiewa 
żgħażagħ. Dak il-pagament għandu 
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perjodu massimu ta’ ħames snin, minħabba 
li għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tan-
negozju u ma għandux isir għajnuna 
operattiva.

jingħata matul perjodu massimu ta’ ħames 
snin, minħabba li għandu jkopri biss il-
perjodu inizjali tan-negozju u ma għandux 
isir għajnuna operattiva.

Or. en

Emenda 272
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fis-settur agrikolu minn 
bdiewa żgħażagħ hija ta’ sfida 
finanzjarjament u tikkostitwixxi element li 
għandu jitqies fl-allokazzjoni u fl-
identifikazzjoni ta’ pagamenti diretti. Dan 
l-iżvilupp huwa essenzjali għall-
kompetittività tas-settur agrikolu fl-Unjoni 
u, għal dik ir-raġuni, għandu jkun stabbilit 
appoġġ għad-dħul għall-bdiewa żgħażagħ 
li jkunu qed jibdew l-attivitajiet agrikoli 
tagħhom biex ikun iffaċilitat it-twaqqif 
inizjali tal-bdiewa żgħażagħ u jsir l-
aġġustament strutturali tal-azjendi tagħhom 
wara t-twaqqif inizjali. L-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jużaw parti mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għall-
pagamenti diretti biex jagħu pagament 
annwali abbażi tal-erja, flimkien mal-
pagament bażiku, lill-bdiewa żgħażagħ. 
Dak il-pagament għandu jingħata matul 
perjodu massimu ta’ ħames snin, minħabba 
li għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tan-
negozju u ma għandux isir għajnuna 
operattiva.

(31) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fis-settur agrikolu minn 
bdiewa żgħażagħ hija ta’ sfida 
finanzjarjament u tikkostitwixxi element li 
jista’ jitqies fl-allokazzjoni u fl-
identifikazzjoni ta’ pagamenti diretti. Dan 
l-iżvilupp huwa essenzjali għall-
kompetittività tas-settur agrikolu fl-Unjoni 
u, għal dik ir-raġuni, jista’ jkun stabbilit 
appoġġ għad-dħul għall-bdiewa żgħażagħ 
li jkunu qed jibdew l-attivitajiet agrikoli 
tagħhom biex ikun iffaċilitat it-twaqqif 
inizjali tal-bdiewa żgħażagħ u jsir l-
aġġustament strutturali tal-azjendi tagħhom 
wara t-twaqqif inizjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għall-
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali abbażi tal-erja, flimkien mal-
pagament bażiku, lill-bdiewa żgħażagħ. 
Dak il-pagament għandu jingħata matul 
perjodu massimu ta’ ħames snin, minħabba 
li għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tan-
negozju u ma għandux isir għajnuna 
operattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri tat-tieni Pilastru marbutin mal-bdiew żgħażagħ huma mezz aktar effettiv għas-
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sostenn u l-inkoraġġiment ta’ dawk ġodda li jissieħbu, għalhekk l-implementazzjoni tal-miżuri 
tal-ewwel Pilastru għandha tkun volontarja għall-Istati Membri.

Emenda 273
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fis-settur agrikolu minn 
bdiewa żgħażagħ hija ta’ sfida 
finanzjarjament u tikkostitwixxi element li 
għandu jitqies fl-allokazzjoni u fl-
identifikazzjoni ta’ pagamenti diretti. Dan 
l-iżvilupp huwa essenzjali għall-
kompetittività tas-settur agrikolu fl-Unjoni 
u, għal dik ir-raġuni, għandu jkun stabbilit 
appoġġ għad-dħul għall-bdiewa żgħażagħ 
li jkunu qed jibdew l-attivitajiet agrikoli 
tagħhom biex ikun iffaċilitat it-twaqqif 
inizjali tal-bdiewa żgħażagħ u jsir l-
aġġustament strutturali tal-azjendi 
tagħhom wara t-twaqqif inizjali. L-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jużaw 
parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għall-pagamenti diretti biex jagħu 
pagament annwali abbażi tal-erja, flimkien 
mal-pagament bażiku, lill-bdiewa 
żgħażagħ. Dak il-pagament għandu 
jingħata matul perjodu massimu ta’ ħames 
snin, minħabba li għandu jkopri biss il-
perjodu inizjali tan-negozju u ma għandux 
isir għajnuna operattiva.

(31) Billi jitqies li 6% biss tal-bdiewa fl-
UE huma iżgħar minn 35 u li madwar 
80% tal-bdiewa huma ixjeħ minn 55, 
jeħtieġ li jseħħ reinvigoriment soċjalment 
sostenibbli. Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ 
attività ekonomika ġdida fis-settur agrikolu 
minn bdiewa żgħażagħ jew dawk ġodda li 
jissieħbu biex jibdew negozju ta’ azjendi 
agrikola għandu jitqies fl-allokazzjoni u fl-
identifikazzjoni ta’ pagamenti diretti. 
Dawn il-pagamenti għandhom ukoll 
jitħallew għall-kooperazzjoni bejn il-
bdiewa ixjeħ u iżgħar, b’hekk iwasslu 
għal żvilupp soċjalment sostenibbli ta’ 
zoni rurali. Għall-bdiewa l-ġodda, il-
finanzjament inizjali huwa importanti 
ħafna għalbiex wieħed jibda attività. 
Għalhekk il-għotja għall-investiment 
għall-ewwel sena għandha tkun mill-
anqas 50% tal-baġit mogħti għall-
perijodu sħiħ. Dawk ġodda li jissieħbu 
għandhom ikunu persuni fiżiċi u ġuridiċi 
kif ukoll dawk li jibdew in-negozju 
tagħhom bħala kooperattiva ma’ azjendi 
agrikoli oħrajn. Dan l-iżvilupp huwa 
essenzjali għall-kompetittività tas-settur 
agrikolu fl-Unjoni u, għal dik ir-raġuni, 
għandu jkun stabbilit appoġġ għad-dħul 
għall-bdiewa żgħażagħ u oħrajn ġodda li 
jissieħbu li jkunu qed jibdew l-attivitajiet 
agrikoli tagħhom biex ikun iffaċilitat it-
twaqqif inizjali u jsir l-aġġustament 
strutturali ta’ dawk milqutin wara t-
twaqqif inizjali. L-Istati Membri għandhom 
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ikunu jistgħu jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għall-
pagamenti diretti biex jagħu pagament 
annwali abbażi tal-erja, flimkien mal-
pagament bażiku, lill-bdiewa żgħażagħ. 
Dak il-pagament għandu jingħata matul 
perjodu massimu ta’ ħames snin, minħabba 
li għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tan-
negozju u ma għandux isir għajnuna 
operattiva.

Or. en

Emenda 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Elisabeth 
Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fis-settur agrikolu minn 
bdiewa żgħażagħ hija ta’ sfida 
finanzjarjament u tikkostitwixxi element li 
għandu jitqies fl-allokazzjoni u fl-
identifikazzjoni ta’ pagamenti diretti. Dan 
l-iżvilupp huwa essenzjali għall-
kompetittività tas-settur agrikolu fl-
Unjoni u, għal dik ir-raġuni, għandu jkun 
stabbilit appoġġ għad-dħul għall-bdiewa 
żgħażagħ li jkunu qed jibdew l-attivitajiet 
agrikoli tagħhom biex ikun iffaċilitat it-
twaqqif inizjali tal-bdiewa żgħażagħ u jsir 
l-aġġustament strutturali tal-azjendi 
tagħhom wara t-twaqqif inizjali. L-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jużaw 
parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għall-pagamenti diretti biex jagħu 
pagament annwali abbażi tal-erja, flimkien 
mal-pagament bażiku, lill-bdiewa 
żgħażagħ. Dak il-pagament għandu 
jingħata matul perjodu massimu ta’ ħames 
snin, minħabba li għandu jkopri biss il-

(31) Bl-iskop li tkun indizzata l-isfida tat-
tiġdid interġenerazzjonali fis-settur 
agrikolu, fejn 7% biss mill-popolazzjoni 
tkun iżgħar minn 35 sena, għandu jkun 
stabbilit appoġġ għad-dħul għall-bdiewa 
żgħażagħ li jkunu qed jibdew l-attivitajiet 
agrikoli tagħhom biex ikun iffaċilitat it-
twaqqif inizjali tal-bdiewa żgħażagħ u jsir 
l-aġġustament strutturali tal-azjendi 
tagħhom wara t-twaqqif inizjali. L-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jużaw 
parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għall-pagamenti diretti biex jagħu 
pagament annwali abbażi tal-erja, flimkien 
mal-pagament bażiku, lill-bdiewa 
żgħażagħ. Dak il-pagament għandu 
jingħata matul perjodu massimu ta’ ħames 
snin, minħabba li għandu jkopri biss il-
perjodu inizjali tan-negozju u ma għandux 
isir għajnuna operattiva.
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perjodu inizjali tan-negozju u ma għandux 
isir għajnuna operattiva.

Or. en

Emenda 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fis-settur agrikolu minn 
bdiewa żgħażagħ hija ta’ sfida 
finanzjarjament u tikkostitwixxi element li 
għandu jitqies fl-allokazzjoni u fl-
identifikazzjoni ta’ pagamenti diretti. Dan 
l-iżvilupp huwa essenzjali għall-
kompetittività tas-settur agrikolu fl-Unjoni 
u, għal dik ir-raġuni, għandu jkun stabbilit 
appoġġ għad-dħul għall-bdiewa żgħażagħ 
li jkunu qed jibdew l-attivitajiet agrikoli 
tagħhom biex ikun iffaċilitat it-twaqqif 
inizjali tal-bdiewa żgħażagħ u jsir l-
aġġustament strutturali tal-azjendi tagħhom 
wara t-twaqqif inizjali. L-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jużaw parti mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għall-
pagamenti diretti biex jagħu pagament 
annwali abbażi tal-erja, flimkien mal-
pagament bażiku, lill-bdiewa żgħażagħ. 
Dak il-pagament għandu jingħata matul 
perjodu massimu ta’ ħames snin, minħabba 
li għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tan-
negozju u ma għandux isir għajnuna 
operattiva.

(31) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fis-settur agrikolu minn 
bdiewa żgħażagħ u oħrajn ġodda li 
jissieħbu hija ta’ sfida finanzjarjament u 
tikkostitwixxi element li għandu jitqies fl-
allokazzjoni u fl-identifikazzjoni ta’ 
pagamenti diretti. Dan l-iżvilupp huwa 
essenzjali għall-kompetittività tas-settur 
agrikolu fl-Unjoni u, għal dik ir-raġuni, 
għandu jkun stabbilit appoġġ għad-dħul 
għall-bdiewa żgħażagħ u oħrajn ġodda li 
jissieħbu li jkunu qed jibdew l-attivitajiet 
agrikoli tagħhom biex ikun iffaċilitat it-
twaqqif inizjali tal-bdiewa żgħażagħ u 
oħrajn ġodda u jsir l-aġġustament 
strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-
twaqqif inizjali. L-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għall-
pagamenti diretti biex jagħu pagament 
annwali abbażi tal-erja, flimkien mal-
pagament bażiku, lill-bdiewa żgħażagħ u 
oħrajn ġodda. Dak il-pagament għandu 
jingħata matul perjodu massimu ta’ ħames 
snin, minħabba li għandu jkopri biss il-
perjodu inizjali tan-negozju u ma għandux 
isir għajnuna operattiva.

Or. en
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Emenda 276
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fis-settur agrikolu minn 
bdiewa żgħażagħ hija ta’ sfida 
finanzjarjament u tikkostitwixxi element li 
għandu jitqies fl-allokazzjoni u fl-
identifikazzjoni ta’ pagamenti diretti. Dan 
l-iżvilupp huwa essenzjali għall-
kompetittività tas-settur agrikolu fl-Unjoni 
u, għal dik ir-raġuni, għandu jkun stabbilit 
appoġġ għad-dħul għall-bdiewa żgħażagħ 
li jkunu qed jibdew l-attivitajiet agrikoli 
tagħhom biex ikun iffaċilitat it-twaqqif 
inizjali tal-bdiewa żgħażagħ u jsir l-
aġġustament strutturali tal-azjendi tagħhom 
wara t-twaqqif inizjali. L-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jużaw parti mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għall-
pagamenti diretti biex jagħu pagament 
annwali abbażi tal-erja, flimkien mal-
pagament bażiku, lill-bdiewa żgħażagħ. 
Dak il-pagament għandu jingħata matul 
perjodu massimu ta’ ħames snin, minħabba 
li għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tan-
negozju u ma għandux isir għajnuna 
operattiva.

(31) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fis-settur agrikolu minn 
bdiewa żgħażagħ u oħrajn ġodda li 
jissieħbu hija ta’ sfida finanzjarjament u 
tikkostitwixxi element li għandu jitqies fl-
allokazzjoni u fl-identifikazzjoni ta’ 
pagamenti diretti. Dan l-iżvilupp huwa 
essenzjali għall-kompetittività tas-settur 
agrikolu fl-Unjoni u, għal dik ir-raġuni, 
għandu jkun stabbilit appoġġ għad-dħul 
għall-bdiewa żgħażagħ u oħrajn ġodda li 
jissieħbu li jkunu qed jibdew l-attivitajiet 
agrikoli tagħhom biex ikun iffaċilitat it-
twaqqif inizjali tal-bdiewa żgħażagħ u 
oħrajn ġodda u jsir l-aġġustament 
strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-
twaqqif inizjali. L-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għall-
pagamenti diretti biex jagħu pagament 
annwali abbażi tal-erja, flimkien mal-
pagament bażiku, lill-bdiewa żgħażagħ u 
oħrajn ġodda. Dak il-pagament għandu 
jingħata matul perjodu massimu ta’ ħames 
snin, minħabba li għandu jkopri biss il-
perjodu inizjali tan-negozju u ma għandux 
isir għajnuna operattiva.

Or. en

Emenda 277
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 31
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) (31) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ 
attività ekonomika ġdida fis-settur agrikolu 
minn bdiewa żgħażagħ hija ta’ sfida 
finanzjarjament u tikkostitwixxi element li 
għandu jitqies fl-allokazzjoni u fl-
identifikazzjoni ta’ pagamenti diretti. Dan 
l-iżvilupp huwa essenzjali għall-
kompetittività tas-settur agrikolu fl-Unjoni 
u, għal dik ir-raġuni, għandu jkun stabbilit 
appoġġ għad-dħul għall-bdiewa żgħażagħ 
li jkunu qed jibdew l-attivitajiet agrikoli 
tagħhom biex ikun iffaċilitat it-twaqqif 
inizjali tal-bdiewa żgħażagħ u jsir l-
aġġustament strutturali tal-azjendi tagħhom 
wara t-twaqqif inizjali. L-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jużaw parti mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għall-
pagamenti diretti biex jagħu pagament 
annwali abbażi tal-erja, flimkien mal-
pagament bażiku, lill-bdiewa żgħażagħ. 
Dak il-pagament għandu jingħata matul 
perjodu massimu ta’ ħames snin, minħabba 
li għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tan-
negozju u ma għandux isir għajnuna 
operattiva.

(31) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fis-settur agrikolu minn 
nisa u bdiewa żgħażagħ hija ta’ sfida 
finanzjarjament u tikkostitwixxi element li 
għandu jitqies fl-allokazzjoni u fl-
identifikazzjoni ta’ pagamenti diretti. Dan 
l-iżvilupp huwa essenzjali għall-
kompetittività tas-settur agrikolu fl-Unjoni 
u, għal dik ir-raġuni, għandu jkun stabbilit 
appoġġ għad-dħul għan-nisa u għall-
bdiewa żgħażagħ li jkunu qed jibdew l-
attivitajiet agrikoli tagħhom biex ikun 
iffaċilitat it-twaqqif inizjali tan-nisa u tal-
bdiewa żgħażagħ u jsir l-aġġustament 
strutturali tal-azjendi tagħhom wara t-
twaqqif inizjali. L-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għall-
pagamenti diretti biex jagħu pagament 
annwali abbażi tal-erja, flimkien mal-
pagament bażiku, lill-bdiewa żgħażagħ. 
Dak il-pagament għandu jingħata matul 
perjodu ta’ ħames snin, minħabba li 
għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tan-
negozju u ma għandux isir għajnuna 
operattiva.

Or. it

Emenda 278
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fis-settur agrikolu minn 
bdiewa żgħażagħ hija ta’ sfida 
finanzjarjament u tikkostitwixxi element li 
għandu jitqies fl-allokazzjoni u fl-
identifikazzjoni ta’ pagamenti diretti. Dan 

(31) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 
ekonomika ġdida fis-settur agrikolu minn 
bdiewa żgħażagħ hija ta’ sfida 
finanzjarjament u tikkostitwixxi element li 
għandu jitqies fl-allokazzjoni u fl-
identifikazzjoni ta’ pagamenti diretti. Dan 
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l-iżvilupp huwa essenzjali għall-
kompetittività tas-settur agrikolu fl-Unjoni 
u, għal dik ir-raġuni, għandu jkun stabbilit 
appoġġ għad-dħul għall-bdiewa żgħażagħ 
li jkunu qed jibdew l-attivitajiet agrikoli 
tagħhom biex ikun iffaċilitat it-twaqqif 
inizjali tal-bdiewa żgħażagħ u jsir l-
aġġustament strutturali tal-azjendi tagħhom 
wara t-twaqqif inizjali. L-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jużaw parti mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għall-
pagamenti diretti biex jagħu pagament 
annwali abbażi tal-erja, flimkien mal-
pagament bażiku, lill-bdiewa żgħażagħ. 
Dak il-pagament għandu jingħata matul 
perjodu massimu ta’ ħames snin, minħabba 
li għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tan-
negozju u ma għandux isir għajnuna 
operattiva.

l-iżvilupp huwa essenzjali għall-
kompetittività tas-settur agrikolu fl-Unjoni 
u, għal dik ir-raġuni, għandu jkun stabbilit 
appoġġ għad-dħul għall-bdiewa żgħażagħ 
li jkunu qed jibdew l-attivitajiet agrikoli 
tagħhom biex ikun iffaċilitat it-twaqqif 
inizjali tal-bdiewa żgħażagħ u jsir l-
aġġustament strutturali tal-azjendi tagħhom 
wara t-twaqqif inizjali. L-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jużaw parti mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għall-
pagamenti diretti biex jagħu pagament 
annwali abbażi tal-erja, flimkien mal-
pagament bażiku, lill-bdiewa żgħażagħ. 
Dak il-pagament għandu jingħata matul 
perjodu massimu ta’ ħames snin, minħabba 
li għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tan-
negozju u ma għandux isir għajnuna 
operattiva. Iqis li n-nisa fis-settur 
agrikola, li jagħmlu parti sostenzjali mill-
għadd ta’ ħaddiema, għandhom 
jingħataw programmi ta' taħriġ speċjali 
kif ukoll allowances ta' installazzjoni.

Or. ro

Emenda 279
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 31 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) It-tiġdid ġenerazzjonali jseħħ biss 
b’suċċess fil-futur jekk l-irġiel u n-nisa 
jingħatawlhom l-istess jeddijiet u 
possibilitajiet, inklużi skemi individwali 
ta’ sigurtà soċjali, edukazzjoni, bini ta’ 
kapaċità u l-parteċipazzjoni fit-teħid ta’ 
deċiżjoni; it-tiġdid ġenerazzjonali 
jirrikjedi wkoll li tkun attivament 
ippreservata u żviluppata s-sostanza 
kritika kulturali, soċjali u rikreazzjonali li 
tirrendi l-ħajja fl-azjendi agrikoli u fil-
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komunitajiet rurali attraenti;

Or. en

Emenda 280
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 31 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Il-Politika Agrikola Komuni tal-
Unjoni Ewropea għandha tibda 
tirrikonoxxi l-ħidma magħmula min-nisa 
fiz-zoni rurali u l-kontribut dirett li dan 
jagħti lill-ekwilibriju ekonomiku tal-
azjendi ż-żgħar u l-azjendi familjari l-
aktar permezz ta' ħidmiethom li tkun 
statistikament inviżibbli u mhux tkunx 
rikonoxxuta fit-termini ta' impjieg u 
b'hekk ma tiġġenera l-ebda forma ta' 
intitolamenti passivi. L-iskema ta’ 
pagamenti indiretti donnha hija l-
istrument xieraq għall-promozzjoni tal-
inklużjoni tan-nisa fiz-zoni rurali fiċ-ċifri 
uffiċjali tal-ekonomija, tas-soċjetà u tal-
impjiegi. Il-fondi għandhom jintużaw 
għall-promozzjoni tal-proprjetà konġunta 
tal-azjendi agrikoli f’każijiet fejn dan ikun 
xieraq jew ir-regolarizzazzjoni tal-input 
lavorattiv mogħti min-nisa fl-azjendi 
familjari.

Or. es

Ġustifikazzjoni

42% tas-26.7 miljun ruħ li regolarment jaħdmu fil-biedja fl-Ewropa huma nisa, imma waħda 
biss minn kull ħames azjendi huma ġestiti minn nisa bħala sidien. Huwa stmat li x-xogħol 
magħmul minn xi 20 miljun Ewropew huwa inviżibbli għal skopijiet ta’ impjieg, ta’ ekonomija 
u ta’ statistika.
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Emenda 281
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 31 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31c) It-twettiq tal-objettivi msemmijin 
aktar ’il fuq huwa megħjun mid-
dispożizzjonijiet kkontemplati fid-Direttiva 
2010/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-7 ta’ Lulju 2010 dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament 
ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti 
f’attività b’kapaċità li fiha jaħdmu għal 
rashom, imma fl-istess waqt imfixkel min-
nuqqas ta’ data oġġettiva affidabbli li 
tkun tippermetti li jsiru stimi baġitarji 
magħmulin kif imiss. Dan il-prinċipju 
ġenerali għandu għalhekk ikun inkluż fir-
Regolament u t-termini suġġeriti għal din 
id-data għandhom ikunu disponibbli, billi 
jkun hemm mekkaniżmi speċifiċi ta’ 
pagament ħalli jkun aċċentwat u 
rikonoxxut xogħol in-nisa fiz-zoni rurali. 
Skont l-approċċ tal-pilastru preżenti fil-
PAK, il-pagamenti diretti għandhom 
jiffokaw fuq ir-rikonoxximent ta’ dawn l-
aspetti strutturali filwaqt li l-FEASR 
għandu jinkludi miżuri aktar speċifiċi 
mmirati lejn il-promozzjoni, ir-
rikonoxximent u l-finanzjament tal-
kontribut magħmul min-nisa għal 
kwestjonijiet bħalma huma d-
diversifikazzjoni, il-għoti tas-servizzi, it-
tiġdid u l-kontribut ġenerali tagħhom 
għalbiex il-komunitajiet rurali jinżammu 
ħajjin. Similment, huwa fl-ambitu tal-
FEASR li n-netwerks ta’ kooperazzjoni 
speċifika għandhom ikunu promossi 
inlinja mal-proposti li jinsabu fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
2010/2054(INI) fuq ir-rwol tan-nisa fl-
agrikoltura u z-zoni rurali.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta’ viżibilità f’dak li għandu x’jaqsam max-xogħol magħmul min-nisa fiz-zoni 
rurali jagħmilha essenzjali li jkun hemm id-data li tippermetti l-ibbaġitjar effikaċi tal-ħtiġiet 
finanzjarji rikjesti għall-promozzjoni tal-proprjetà konġunta u r-regolarizzazzjoni tal-input 
tax-xogħol u l-possibilità tar-rikonoxximent tal-jeddijiet soċjali tan-nisa fiz-zoni rurali. Tali 
data bħalisas hija jew disaggregata jew non-eżistenti. L-uniku mod serju ta' kif ikun 
inkorporat mekkaniżmu strutturali fil-PAK għar-riżoluzzjoni ta' din il-problema huwa li jkun 
propost terminu għall-otteniment ta’ dik id-data u li ssir talba lill-Kummissjoni għas-
sottomissjoni ta’ proposta supplementari għal din ir-riforma fil-perijodu ta’ validità 2013-
2020.

Emenda 282
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji u biex tiġi evitata 
d-diskriminazzjoni fosthom, is-setgħa biex 
l-atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tad-
definizzjoni tal-kundizzjonijiet li taħthom 
persuna ġuridika tista’ titqies eleġibbli biex 
tirċievi l-pagament għall-bdiewa żgħażagħ, 
b’mod partikolari l-applikazzjoni tal-
limitu tal-età għal persuna fiżika waħda 
jew aktar li qed tipparteċipa/jipparteċipaw 
f’isem il-persuna ġuridika.

(32) Biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji u biex tiġi evitata 
d-diskriminazzjoni fosthom, is-setgħa biex 
l-atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tad-
definizzjoni tal-kundizzjonijiet li taħthom 
persuna ġuridika tista’ titqies eleġibbli biex 
tirċievi l-pagament għall-bdiewa żgħażagħ
jew oħrajn ġodda.

Or. en


